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เก่ียวกับรายงานแหงความย่ังยืน 

รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ประจําป 2559 
เปนฉบับแรกท่ีจัดทําแยกออกมาจากรายงานประจําป ถือวาเปนชวงรอยตอการเปลี่ยนแปลง โดยไดมีการพัฒนา
สูการจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนหรือ Sustainability Report ข้ึนเปนครั้งแรก แตยังคงรูปแบบการนําเสนอ
ขอมูลตามแนวทางการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

รายงานฉบับนี้เปนการสื่อสารขอมูลใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของบริษัทใหไดรับทราบ
ถึงแนวคิด นโยบาย ดานความยั่งยืน การดําเนินงานดานความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการดานตางๆ  
เพ่ือนําไปสูความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต 

การทํารายงานครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือ
นําเสนอขอมูลการดําเนินงานของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีครอบคลุมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังตอผูมีสวนไดเสีย อยางไรก็ตามรายงานแหงความยั่งยืนฉบับนี้จะนําเสนอเฉพาะขอมูล
ของบริษัท เพียงเทานั้น เนื้อหาท้ังหมดยังไมครอบคลุมบริษัทยอยของบริษัท และอาจยังไมสมบูรณเนื่องจากการ
ดําเนินการตามดัชนีชี้วัดบางประเภทจะตองใชระยะเวลาในการพัฒนาจัดทํา และการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงบริษัทจะยังคงดําเนินการอยางมุงม่ันท่ีจะพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลยิ่งข้ึนตอไป 

 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 
ฝายปฏิบัติการ 
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม  
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 
โทรศัพท 02-318-5514-5 
แฟกซ    02-318-3490 
E-mail: oinnajit@subsrithai.co.th 
 

บริษัทไดจัดทําและเผยแพรรายงานความยั่งยืนประจําป 2559 ในรูปเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส 
โดยสามารถดาวนโหลดไดท่ี www.subsrithai.co.th 
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สารจากประธานเจาหนาท่ีและกรรมการผูจัดการ  
 

 
ตลอดระยะเวลา 40 ปแหงการพัฒนาและเติบโต

อยางตอเนื่อง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดสราง
โอกาสทางธุรกิจ และผานอุปสรรคตางๆ มาไดเนื่องจาก
รากฐานอันแข็งแกรงของบริษัท อันไดแก การวางแผน 
กลยุทธทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ความโปรงใส และเปนธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
ใกลเคียง และท่ีสําคัญคือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
สิ่งเหลานี้นอกจากจะเปนรากฐานท่ีม่ันคงแลวยังเปนปจจัย
ใหเกิดการพัฒนารวมกัน และสรางมูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืน
ใหแกองคกรไดในท่ีสุด 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีความยินด ี
ท่ีจะนําเสนอรายงานความยั่งยืนฉบับแรกนี้ เพ่ือแสดงถึง
ความมุงม่ันในพันธสัญญาของบริษัทฯ ท่ีจะดําเนินงาน
พัฒนากิจการบนพ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีความรับผิดชอบตอผู
มีสวนไดเสียทุกฝาย ครอบคลุมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม เพ่ือผลประโยชนรวมกันท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว  

สุดทายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ 
ทานผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกทาน ท่ีไดใหการสนับสุนนการดําเนินงานของบริษัท 
ดวยดีเสมอมา และบริษัทจะยังคงยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 

  

 
(นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 
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นโยบายภาพรวมดานความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการสรางคุณภาพ 3 ดานใหเกิดความสมดุล ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและพันธกิจสูการเปนบริษัทชั้น

นําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร และธุรกิจดาน Logistics ท่ีมีบริการหลากหลายครบวงจร ดวยความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียและสังคม โดยแสดงถึงกรอบการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีแบบ

แผน ตามนโยบายท่ีวา 

“ธุรกิจกาวหนา ไดมาตรฐานสากล ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

และสิ่งแวดลอม”  

 

Gr
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Global Standard 

ไดมาตรฐานสากล 

มุงเนนการปรับปรุง พัฒนากระบวนการทํางานและการ

ใหบริการใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองตอความ

คาดหวังของลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ 

Governance 

ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

ดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตยเปนธรรม ยึดม่ันในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดท่ีเปน

ธรรมตอผูมีสวนไดเสีย 

Green 

มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

เคารพในสิทธิมนุษยชน ยึดม่ันในการบริหารจัดการบุคลากร

ดวยความเปนธรรม ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพแก

พนักงาน การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภัยใน

สภาพแวดลอมการทํางาน มีการจัดการสิ่งแวดลอม และ

สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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Global Standard 
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ส่ิงแวดลอม Environment 

สังคม 

- การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

และสิทธิมนุษยชน 

- การพัฒนาศักยภาพแกพนักงาน 

- การดูแลพนักงาน 

- สุขภาวะและความปลอดภัยใน

สภาพแวดลอมการทํางาน 

- การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย 

เศรษฐกิจ 

- บรรษัทภิบาล 

- การบริหารความเสี่ยง 

- จรรยาบรรณธุรกิจและการตอตานทุจริต 

- การบริหารจัดการความสัมพันธลูกคา 

- นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 

ส่ิงแวดลอม 

- การจัดการสิ่งแวดลอม 

- การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทมุงม่ันในการเปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร และธุรกิจดาน Logistics มีบริการหลากหลาย

ครบวงจร ตอบสนองตอความตองการของลูกคา รวมถึงการใหบริการท่ีเปนเลิศ มีคุณภาพและมาตรฐานในการ

ดําเนินงาน ยึดม่ันตอการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได ตลอดจน

คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มตนจากภายใน

องคกร และขยายออกสูภายนอกองคกร บริษัทเชื่อวาความพึงพอใจของลูกคามาจากพนักงานท่ีมีความสามารถ มี

ความเชี่ยวชาญ พรอมใหบริการ รวมถึงนวัตกรรมใหมในกระบวนการใหบริการท่ีสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาอยางหลากหลาย นอกจากนี้พนักงานยังเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดความรับผิดชอบ

ตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ซ่ึงจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีความ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืนไดในระยะยาว 

กลยุทธหลักในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก 

1. พัฒนาธุรกิจควบคูกับการพัฒนาพนักงาน สรางคนของบริษัทตามคานิยมขององคกร 

Smart มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสูงดวย

วิทยาการและเทคโนโลยีนําสมยั  

Service mind มีความรักและเต็มใจในการใหบริการท่ีดี มุงสูความเปนเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการดวยความ

รวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มนํ้ีาใจ และมุงมั่นพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด 

Together องคกร พนักงาน พรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหเกิดเปนการสรางคณุคา

รวมกัน อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในท่ีสุด 

2. พัฒนาคุณภาพของกระบวนการทํางาน, ผลิตภัณฑและบริการควบคูไปกับความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมในทุกข้ันตอนการทํางาน (In-Process)  

3. เสริมสรางความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีสวนรวมของพนักงาน เพ่ือใหอยู

รวมกันอยางมีความสุข พรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกันอยางยั่งยืน 

4. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ท้ัง

ภายในและภายนอกองคกรท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม 

5. สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและการทําดีตอสังคม สนับสนุนการมีสวนรวมใน

กิจกรรมท่ีเปนไปเพ่ือสาธารณะประโยชน  
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มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน  

สงมอบสินคาและการบริการท่ีมีคณุภาพ

และไดมาตรฐานสูงดวยวิทยาการและ

เทคโนโลยีนําสมัย  

องคกร พนักงาน พรอมท่ีจะพัฒนาไป
ดวยกันกับสังคมและผูมสีวนไดเสยี 
เพ่ือใหเกิดเปนการสรางคุณคารวมกัน  
อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในท่ีสดุ 
 

มีความรักและเต็มใจในการใหบริการท่ีดี มุงสูความ
เปนเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการดวยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มนํ้ีาใจ และมุงมั่น
พัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด 
 

DNA

SST

Together

Service Mind

Smart
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วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 

 

 

 

 

  

• เปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร มุงม่ันพัฒนาธุรกิจดาน Logistics ไปสูระดับ
มาตรฐานสากล สงเสริมการเพ่ิมมูลคาของธุรกิจแกบริษัทในกลุม และลงทุนใน
กิจการท่ีมีโอกาสเจริญกาวหนา เพ่ิมอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน พรอม
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

วิสัยทัศน

• มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกร ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย
• ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนเลิศโดยเนนความปลอดภัย ครบถวน 

ถูกตอง ทันเวลา เพ่ือตอบสนองตอความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา
• มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือไปสูระดับ

มาตรฐานสากลดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย
• เสริมสรางความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
• บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

และสรางความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดเสียใหเห็นคุณคาของธุรกิจ
• ลงทุนในอนาคตอยางตอเนื่องเ พ่ือสรางโอกาสในการขยายธุรกิจและสราง

ผลตอบแทนท่ีคุมคา

พันธกิจ
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คานิยมขององคกรสูความย่ังยืน 

SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Standard: สถานท่ีจัดเก็บตองมีความมั่นคงแข็งแรงไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยท้ังในการ
จัดเก็บและการทํางาน

• Safety: ความปลอดภัยของทรัพยสินของลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการในธุรกิจคลัง
เอกสารและคลังสินคา

Standard & Safety (มีมาตรฐานและปลอดภัย)

• Smart: มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานสูงดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย

• Service Mind: มีความรักและเต็มใจในการใหบริการท่ีดี มุงสูความเปนเลิศตามนโยบายบรษัิท 
คือ บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีนํ้าใจ และมุงมั่นพัฒนาอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

Smart & Service Mind (มีความเช่ียวชาญและเต็มใจใหบริการ)

• Trust: ปฏิบัติตอลูกคา พนักงาน คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โดยมุงมั่นในการ
สรางความเช่ือมั่น และสรางความไววางใจ เคารพ และสนับสนุนเพ่ือนรวมงานและพันธมิตร 
ตลอดจนดําเนินการตางๆ เพ่ือใหไดรับความไววางใจเชนเดียวกัน

• Transparency: มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการตอตาน
การทุจริตคอรรัปช่ัน

Trust & Transparency (สรางความไววางใจ และเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม)

• Teamwork: ใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล มุงมั่นพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศของทีมงาน
การทํางานเปนทีมมีความสําคัญและเปนสิง่จําเปนสาํหรบัการเพ่ิมประสทิธิภาพและประสิทธิผล
ของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของพนักงานทุกคน

• Together: องคกร พนักงาน พรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูมีสวนไดเสยีเพ่ือใหเกิด
เปนการสรางคุณคารวมกัน อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในท่ีสุด

Teamwork & Together (สรางทีมเพ่ือเปาหมายเดียวกันพรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกัน)
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เก่ียวกับบริษัท และความเปนมาของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)  

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา จํากัด (มหาชน) กอตั้งข้ึนเม่ือ

ปลายป 2519 ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการคลังสินคา โดยไดรับ

อนุญาตใหเปนผูประกอบกิจการคลังสินคาจากกระทรวงพาณิชย เพ่ือการรับฝากสินคาโดยมีบําเหน็จ และใหกู

เงินโดยการรับจํานําสินคาท่ีรับฝาก สามารถออกใบประทวนสินคาและใบรับของคลังสินคาในฐานะนาย

คลังสินคาผูดูแลรักษาสินคาท่ีรับฝาก ซ่ึงผูฝากสามารถนําไปเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

อ่ืนๆ ไดดวย 

บริษัทเล็งเห็นวากิจการคลังสินคาเปนองคประกอบสําคัญของธุรกิจการเงิน ประกอบกับปริมาณความ

ตองการใชคลังสินคาท่ีมีทาเทียบเรือเดินทะเลมีแนวโนมสูงข้ึน ท้ังนี้สืบเนื่องจากปริมาณผลผลิตทางดาน

เกษตรกรรมและผลผลิตทางดานอุตสาหกรรมภายในประเทศ หรือท่ีสั่งซ้ือเขามาบริโภคภายในประเทศ มี

ปริมาณสูงข้ึนทุกป อีกท้ังนโยบายประกันราคาผลผลิตทางดานเกษตรกรรมของรัฐบาลไดชวยกระตุนใหความ

ตองการดานคลังสินคาสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้นเพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความ

ตองการดังกลาว บริษัทจึงไดจัดทําโครงการกอสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือเดินทะเลติดแมน้ําเจาพระยา  

บนเนื้อท่ีประมาณ 43 ไรเศษ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ตั้งแตปลายป 2523 และไดขยายคลังสินคาและคลังเอกสารเพ่ิมข้ึนอีก 1 แหงท่ีซอยสุขสวัสดิ์ 76 อําเภอ 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เม่ือป 2530 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ในป 2537 และไดขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง 

โดยมีการเขาลงทุนในธุรกิจตางๆ อาทิเชน ธุรกิจอาหาร  

ปจจุบันมีท่ีทําการสํานักงานใหญ ตั้งอยู ท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขต 
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 โทรสาร 02-
318-3490-1 มีคลังสินคา 2 แหง  

1. คลังสินคาและทาเทียบเรือ ตั้งอยูท่ี 71, 71/1-9 หมู 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตําบลบางจาก อําเภอ 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10130 โทรศัพท 02-463-4280-9 โทรสาร 02-

463-4287, 02-818-7847 

2. คลังเอกสาร ตั้งอยูท่ี 115, 115/7-10 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ประเทศไทย โทรศัพท 02-463-0127, 02-464-1502-9, 02-819-9322-3,02-819-
9372-7, 02-819-9379 โทรสาร 02-817-5190, 02-819-9378 
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เดือนตุลาคม 2524
บริษัทไดกอสรางอาคารคลังสินคา 1
จํานวน 25 หลัง รวมพ้ืนท่ี 39,790 ตรม.
และทาเทียบเรือ ณ ซ.สุขสวัสด์ิ 49

เดือนตุลาคม 2535
บริษัทไดกอสรางอาคารคลังสินคา 2 
จํานวน 14 หลัง รวมพ้ืนท่ี 24,528 ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสด์ิ 76

เดือนสิงหาคม 2530
เขาตลาดหลักทรัพย
บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เดือนพฤศจิกายน 2536
บริษัทไดกอสรางอาคารคลังสินคา 1
(เพ่ิมเติม) 5 หลัง รวมพ้ืนท่ี 6,035 ตรม.และ
ทาเทียบเรือเพ่ิม 1 ทา ณ ซ.สุขสวัสด์ิ 49

ป 2548
บริษัทไดกอสรางอาคารคลังสินคา 3 
จํานวน 8 หลัง รวมพ้ืนท่ี 14,154 ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสด์ิ 76

ป 2555
บริษัทไดขยายธุรกิจอาหาร โดยการเขา
ซ้ือหุนของบจก.มัดแมน ,บจก.เอบีพี
คาเฟ และบจก.โกลเดนโดนัท

ป 2557
บริษัทไดขยายธุรกิจอาหารและธุรกิจ
เส้ือผาสําเร็จรูป โดยบริษัท มดัแมน 

จํากดั (บริษัทย่อย) ได้เข้าซือ้หุ้น

สามญัและหุ้นบริุมสิทธิทัง้หมดของ

บริษัท เกรฮาวด์ จํากดั และ บริษัท 

เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากดั

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
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การดําเนินงานดานเศรษฐกิจและการกํากับดแูลกิจการท่ีด ี

ภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินการ 

ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 640,393,352.00 บาท และมีทุนเรียกชําระแลว 414,371,348.00 บาท 

ประกอบดวยโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนสัญชาติไทยมากกวารอยละ 99.9 และผูถือหุนสัญชาติตางดาว

นอยกวารอยละ 0.1 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑอัตราสวนผูถือหุนตางดาวท่ีกฎหมายกําหนดใหไมเกินรอยละ 49 ของทุน

จดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว ปจจุบันมีพนักงานในความดูแล ณ สิ้นป 2559 จํานวนท้ังสิ้น 237 คน สามารถ

สรางงานสรางรายไดในป 2559 ถึง 318.83 ลานบาท  

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก คือ ใหบริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพยสิน บริการใหเชาและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือ

รองรับการจัดเก็บสินคา รวมท้ังใหบริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา และกิจการทาเทียบเรือ และมีบริษัท

ยอย บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด ซ่ึงบริษัทถือหุน 100 % ดําเนินธุรกิจคลังสินคา รับฝากสินคา  

ตลอดระยะเวลา 40 ป ธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มีความเจริญและเติบโตอยาง

ตอเนื่องและม่ันคง มีจํานวนลูกคามาใชบริการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
 

รายไดจากสายธุรกิจคลังสินคา  

ขอมูลสําคัญทางการเงินของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 

รายไดจากการดําเนินการ 267.25 272.85 318.83 

รายไดรวม 784.39 310.95 476.60 

กําไร(ขาดทุน) 337.80 (36.35) 132.84 

EBITDA 529.69 39.42 216.83 
 

  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ป 2559 ป 2558 ป 2557 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

บมจ.ทรัพยศรีไทย 
บจก.เอส เอส ที คลังสินคา 

คลังสินคา 
และ 

ทาเทียบเรือ 

325 276 271 
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อยางไรก็ตามบริษัทมีเปาหมายในการเพ่ิมกําไรและรายไดใหกับองคกร รวมท้ังเปนการกระจายความ
เสี่ยงในธุรกิจ โดยไมพ่ึงพิงรายไดจากธุรกิจคลังสินคาเพียงอยางเดียว บริษัทจึงไดมีการขยายธุรกิจโดยเขาไป
ลงทุนในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มซ่ึงเปนธุรกิจท่ีมีอนาคตดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และใหผลตอบแทนท่ีดี 
ปจจุบันบริษัท มีการลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 6 บรษัิท ซ่ึงมีการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจ
เสื้อผาสําเร็จรูป 
 
 

 

 
 

 

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 
 
 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 
 
 

 
 

     บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด         บริษัท เกรฮาวด จํากัด 
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ท้ังในดานบทบาทหนาท่ี 

และความรับผิดชอบท่ีไดใชความรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ

ความซ่ือสัตย โปรงใส และมีจริยธรรม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียและรักษาผลประโยชนของผูถือหุนในทุกๆ 

ดาน 
 

ผูถือหุน 

Shareholders 

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และดําเนินการ

ใดๆ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือสรางผลประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนท้ัง 

รายใหญและรายยอย มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญท้ังขอมูลทาง

การเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา 

ลูกคา 
Customer 

มุงม่ันพัฒนาระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคา สงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของ

ลูกคาภายใตเง่ือนไขและราคาท่ีเปนธรรม  

พนักงาน 

Staffs 

ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรม โดยใหคาตอบแทนและสวัสดิการท่ี

เหมาะสม มีการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมท้ัง

สนับสนุนการพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน 

คูคา และเจาหนี ้

Trade Partners and 

Creditor 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ทุกรายอยาง

เทาเทียม เสมอภาค และเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของการไดผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย 

พันธมิตรและคูแขง

ทางการคา 

Trade Competitor and 

Competitors  

ปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาท่ีดีตาม 

หลักสากลท่ีถือปฏิบัติในทางธุรกิจ 

สังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม 

Social and 

Environment 

ดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญและยึดม่ันในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมตางๆ อันเปนธุรกิจของบริษัท 

รวมถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

เศรษฐกิจและสังคม 
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ป 2557 ป 2558 ป 2559

79% 83% 84%

ผลการประเมินระดับการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

ผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2559 บริษัทไดรับการ

คะแนนในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ (National CG 

Committee) ท่ีทําการสํารวจบริษัทจดทะเบียนไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

อยูในระดับดี อยูในระดับดีมาก อยูในระดับดีมาก 
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ป 2557 ดีเลิศ 96 %

ป 2558 ดีเลิศ 95.5 %

ป 2559 ดีเลิศ 100 %

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ  

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) บริษัทไดคะแนน 100 คะแนน อยูในระดับดีเยี่ยม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัคะแนน 90-100 = ดีเลิศ         80-89 = ดีมาก      70-79 = ดี        60-69 = ดีพอใช        50-59 = ผาน 
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การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

1. การแขงขันท่ีเปนธรรม 

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริต โดยยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาท่ี
เปนธรรม ภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัท โดยไมมีการกระทําในทางทุจริตอันเปนผลรายตอ
กัน และไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง หรือขอมูลจําเพาะของคูแขงโดยวิธีการอันมิชอบดวยกฎหมาย
หรือละเมิดขอตกลงท่ีจะไมเปดเผยขอมูลของคูแขงไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอ่ืน โดยในปท่ีผานมาบริษัทไม
มีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคูแขงทางการคา 

2. สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในคูคาและ/หรือเจาหนี้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ทุกรายอยางเทาเทียม เสมอภาค
และเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดผลตอบแทนท่ีเปนธรรม
ตอท้ังสองฝาย ดังนี้ 

2.1 บริษัทมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเหมาะสม เปนธรรม และเสมอภาค ไมเรียก หรือไมรับ หรือจาย
ผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตในทางการคากับคูคา และไมใชวิจารณญาณหรือความสัมพันธ
สวนตัวเขามาตัดสิน เพ่ือใหม่ันใจวาคูคาทุกรายของบริษัทไดรับความเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน 
ปฏิบัติตามสัญญา หรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัด 

2.2 บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนคูคาของบริษัท จะตองมีการดําเนินธุรกิจตามหลัก
จริยธรรมสากล โดยท่ีคูคาของบริษัทจะตองปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของผูคา
ของ บมจ. ทรัพยศรีไทย 4 ดาน ดังนี ้
1) ดานจริยธรรมทางธุรกิจ 
2) ดานสิทธิมนุษยชน 
3) ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

2.3 มีการปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเง่ือนไขหรือขอตกลงทางการคา และหนาท่ีท่ีพึงมีตอเจาหนี้ สราง
ความไววางใจใหกับเจาหนี้ผานการบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ อํานวยความสะดวกดาน
ขอมูล ขาวสาร เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานะทางการเงินของบริษัท 

3. การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน 

3.1 มีการกําหนดนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวขอการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อยาง
เครงครัด 

3.2 สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคา
และบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา 
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การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริต โดยกําหนดไวในคู มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ หัวขอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้ 

1. หามมิใหพนักงานใหหรือเสนอท่ีจะใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลภายนอก อาทิ 
เจาหนาท่ีของรัฐ นายหนา ตัวแทน คูคา ฯลฯ ท่ีมีเจตนาชักนําใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการ
กระทําใดอันเปนการผิดตอกฎหมาย 

2. หามมิใหรับสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนท่ีสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในทางมิชอบ 

3. ดําเนินธุรกิจรวมกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ ตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมาย
ของประเทศไทยและกฎหมายของตางประเทศท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย 

บริษัทถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอกฎหมายท่ีเก่ียวของในดานตางๆ ท้ังคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการดานบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา การปองกันจาก
การทุจริต รวมท้ังประกาศตางๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน ประกาศของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 เริ่มบังคับ
ใชตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2555  

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ในการประชุม  
ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 และไดประกาศใชนโยบายเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2559 ซ่ึงไดเผยแพร
ไวในเว็บไซตของบริษัท  

และในป 2559 บริษัทไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) และบริษัทจะดําเนินการเพ่ือใหสามารถผานกระบวนการ
รับรองในป 2561 

บริษัทเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส ผาน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง และ
กําหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส โดยไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได
กําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน (Whistleblower Policy) ซ่ึงมีรายละเอียด
ข้ันตอนของการรับเรื่องขอรองเรียน และการพิจารณาขอรองเรียน โดยไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2559  
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การบริหารความเสี่ยง 

ปจจัยสําคัญท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงาน รายได และกําไรของบริษัท ไดแก ความตองการของลูกคาท่ี

มีความคาดหวังสูง ซ่ึงบริษัทไดมีการพัฒนาบริการใหรองรับความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด และสราง

ความแตกตางของบริการใหโดดเดนตางจากคูแขง นอกจากนี้การใหบริการดานคลังสินคา และบริการรับฝาก

เอกสารตองการความปลอดภัยสูง จึงตองมีการจัดการควบคุมไมใหมีเอกสารสูญหายและการปองกันอัคคีภัย 

อีกท้ังตองมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอระบบสารสนเทศท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการคลังสินคา

และคลังเอกสาร 

เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในป 2557 บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง

องคกร (ปรากฏในรายงานประจําปหนา 47) และไดจัดตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการ

ผูจัดการ ผูจัดการฝาย รองผูจัดการฝาย และผูชวยผูจัดการฝาย เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย 

จากนั้นใหพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหวางความเสี่ยงของแตละฝาย เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางใน

การบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกรและใหสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคของบรษัิทพรอมติดตาม

รายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกไตรมาส และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยผาน

ผูตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานบริษัท ไดแก 

1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

2. ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน 

3. ความเสี่ยงดานลูกคาเลิกใชบริการ 

4. ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศ 
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ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทใหความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการดานธุรกิจของบริษัท จึงมุงม่ันท่ี
จะพัฒนาระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา โดยบริษัทไดกําหนดเปนนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอ
ลูกคาไวอยางชัดเจนในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. สงมอบสินคาและใหบริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมาย
ของลูกคาภายใตเง่ือนไขและราคาท่ีเปนธรรม พรอมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชสินคาและ
บริการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอลูกคา 

2. ใหขอมูลเก่ียวกับสินคาและการบริการท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือให
ลูกคามีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซ่ึงขอมูลท่ีใหตองไมเกินความเปนจริงจนเปนเหตุใหลูกคา
เขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการ 

3. ปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับลูกคาอยางถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอัน
เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือผิดสัญญา
กับลูกคา 

4. มีระบบการจัดเก็บรักษาขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไม
สงตอขอมูลโดยไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปเผยแพร หรือใช
ประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 

5. จัดใหมีระบบและกระบวนการท่ีใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของ
สินคาและบริการ รวมท้ังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และดําเนินการอยางถึงท่ีสุด
เพ่ือใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

6. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจดานการบริการลูกคาอยางตอเนื่องทุกป เพ่ือทราบความตองการ
ของลูกคาอยางแทจริง และนํามาปรับปรุงเพ่ือการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

7. ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีวางใจไดของลูกคา ดวยยึดม่ันในคติ
พจนของบริษัท คือ “บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงม่ันพัฒนา
อยางตอเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

8. ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับลูกคา 
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ท่ีผานมาลูกคาเกาของบริษัทสวนใหญยังคงใชบริการ
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากบริษัทสงมอบสินคาและ
ใหบริการท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ซ่ือสัตย มีความยืดหยุนในการใหบริการ ภายใตเง่ือนไขและ
ราคาท่ีเปนธรรม และปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับลูกคา
อยางถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอัน
เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ 
อันเปนการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกคาของบริษัท นอกจาก
สิทธิของลูกคาตามสัญญาท่ีไดทําขอตกลงกันแลว บริษัทยัง
คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาดวย โดยไดจัดให มีการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป ปรับปรุง
บริการ และพัฒนาบริการตางๆ เพ่ือใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ท่ีบริษัทไดรับ รวมท้ังได
จัดใหมีระบบและกระบวนการท่ีใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับ
คุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและบริการ  

 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคาสําหรับป 2559 ไดคะแนนเฉลี่ย 3.5 (คะแนนเต็ม 4) 
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การดําเนินงานดานสังคม 

สิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปนนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เคารพในศักดิ์ศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลท่ีไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการ
ปฏิบัติหนาท่ี และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

นอกจากนี้บริษัทใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และ
สงเสริมใหพนักงานใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทตระหนักดีวา “พนักงาน” เปนทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะนําพาไปสูความสําเร็จในการประกอบ
กิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุงม่ันท่ีจะให
พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในองคกร รวมถึงคาตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน โดยไดกําหนด
เปนนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้ 

1. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติท้ังทางตรง หรือ
ทางออม ไมวาจะเปนเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา 
การแสดงความเห็นดานการเมืองท่ีไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืนใด 

2. จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานพึงจะไดรับ เชน วันหยุดพักผอน การจาย
คาลวงเวลา คารักษาพยาบาล เปนตน 

3. จัดใหมีข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขท่ีเหมาะสม
และเปนธรรม 

4. กรณีมีการทําผิดระเบียบหรือวินัยและตองดําเนินการเพ่ือใหมีการพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษ
อยางเปนธรรมแลวแตกรณี  

5. สนับสนุนดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยท่ีดี และ
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายตางๆ และดําเนินการเพ่ือปองกัน
มิใหเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานตางๆ 

6. เปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม สามารถแจงขอรองเรียนหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยผาน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการอิสระ 

เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายบริษัทไดจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานรวมกันตลอดจนเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เชน 
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1. การดูแลพนักงาน 
1.1 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแตป 2529 กอนท่ีจะมี

ประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ดวยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนและเปน
สวัสดิการใหกับพนักงานในการออมและสรางหลักประกันในอนาคต ทําใหพนักงานมีเงินกอนเม่ือตองออกจาก
งานหรือเม่ือเกษียณอายุจากงาน และเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาวดวย 
ปจจุบันบริษัทไดกําหนดจายเงินสมทบใหพนักงานในอัตรา 3-15% ของคาจางตามอายุงานของพนักงาน 

1.2 บริษัทไดจัดให มีโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment 
Program – EJIP) ตอเนื่องเปนครั้งท่ี 4 ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการใหผลตอบแทนแกพนักงาน สรางความรูสึก 
มีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท (Ownership) และเปนแรงจูงใจใหเกิดความจงรักภักดีกับองคกรและรวม
ทํางานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจายเงินในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือนและบริษัทจายสมทบใหพนักงานในอัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนเพ่ือนําเขาโครงการ นอกจากนี้บริษัทยัง
ไดเปดโอกาสใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทยอยไดเขารวมโครงการดวย 

1.3 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือเปนเสมือนสื่อกลางใน
การถายทอดความตองการดานสวัสดิการของลูกจางใหนายจางทราบ และรวมปรึกษาหารือใหขอเสนอแนะ
ตลอดจนดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงบริษัทเห็นวาพนักงานจะไดรับผลประโยชน 
และมีขวัญกําลังใจในการทํางานตอไป บริษัทจึงไดสนับสนุนจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน และสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการนําเสนอ 

2. การพัฒนาพนักงาน 
2.1 บริษัทยังมุงพัฒนาสรางเสริมความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหพรอม

ท่ีจะรองรับการเติบโตของบริษัท ในปท่ีผานมาบริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานใหกับพนักงาน
ของบริษัท เพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตอการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของทาง 
ภาครัฐดวย 
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3. ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน 

ความปลอดภัยถือเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับรวมถึงผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของ ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย พรอมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย ดังนี้ 

3.1 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ ซ่ึงในปท่ีผานมามีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานท่ีไมรายแรง ซ่ึงพนักงานตองหยุดงาน
แตไมตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง 

ความรุนแรง 
จํานวนครั้ง/ป 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย (ไมหยุดงาน) 1 1 2 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน 1 2 2 

หยุดงานเกิน 3 วัน 2 0 2 

ไดรับบาดเจ็บรุนแรง (สูญอวัยวะ) 0 0 0 

รวมจํานวน (คร้ัง) 4 3 6 

จํานวนท่ีตองพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (รายคน) 

1 0 0 

 ในป 2559 จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน แตยังเปนอุบัติเหตุเล็กนอย ซ่ึงเกิดจากความไม
ระมัดระวัง หรือไมปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัทจึงไดจัดใหพนักงานสวมใส
อุปกรณปองกันสวนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน เชน รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย เสื้อก๊ักสะทอนแสง ฯลฯ และ 
จัดใหมีการอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทํางานโดย จป. ระดับวิชาชีพ 
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3.2 บริษัทใหความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดใหมีการวางแผนและ
ฝกอบรมระบบปองกันอัคคีภัย และซอมหนีไฟใหกับพนักงานเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้
ยังไดวาจางทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซ่ึงผานการอบรมและข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารและ
อุปกรณใหมาดําเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารเปนประจําทุกป 

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของพนักงาน ลูกคา และบุคคลผูมาติดตองานอยูเสมอ จึงไดมีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปองกันภัย
ท้ังดานอัคคีภัยและภัยจากทางน้ําอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงวาจางทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซ่ึงผานการ
อบรมและข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารและอุปกรณ ใหมาดําเนินการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของ
อาคาร ตรวจสอบระบบลิฟต ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
เปนประจําทุกป ซ่ึงบริษัทไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหนวยงานราชการมาตลอดจนถึงปจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

4. สุขภาพของพนักงาน 

4.1 บริษัทจัดใหมีการทําประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ใหกับพนักงานทุก
คนทุกระดับชั้น เม่ือเขารวมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานท่ีตองเดินทางไปใหบริการลูกคาตางจังหวัด บริษัท
ไดใหความใสใจและใหความสําคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทําประกันภัยการเดินทางเพ่ิมใหกับ
ทุกคนท่ีออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพ่ือเพ่ิมความคุมครองใหสอดคลอง
กับภาวะเศรษฐกิจ และคาครองชีพปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป
สําหรับพนักงานทุกคนดวย 
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สรุปขอมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน 
(Employee Joint Investment Program: “EJIP”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

Employee Joint Investment Program (EJIP) เปนโครงการสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนใหพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการของบริษัทมีการลงทุนแบบสะสมหุน
ของบริษัทท่ีตนทํางานอยูเปนรายงวด (เชน รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจดวยหลักการเฉลี่ย
ตนทุน (Dollar Cost Average) 

EJIP เปนรูปแบบหนึ่งของการใหผลตอบแทนใหแกพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการของบริษัท สราง
ความรูสึกมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัทท่ีตนทํางาน (Ownership) และเปนแรงจูงใจใหเกิดความ
จงรักภักดีกับองคกรและรวมทํางานกับองคกรในระยะยาว (Long-term Incentives) 
  

เงินสมทบของบริษัท/บริษัทยอยท่ีเขารวมโครงการ 

เงินสมทบใหพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ  

ซื้อหุนของบริษัทเปนประจาํทุกงวด 

ตัวแทนดําเนินการ 

บริษัทหลักทรัพยเปนตัวแทนดําเนินการ 

ซ้ือหุนของบริษัทในแตละงวด 
จัดสรรหุนท่ีซ้ือในแตละงวดลงในบัญชีของ
พนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ 

เงินลงทุนของพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ 

แบงเงินเดือน/คาตอบแทนบางสวนซื้อหุนของ

บริษัทเปนประจาํทุกงวด (ตามความสมัครใจ) 

EJIP 
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บริษัทไดจัดทําโครงการ EJIP 4 ครั้ง โดยไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน คือ 

- ครั้งท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 2 ป 

- ครั้งท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ป 

- ครั้งท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ป 

- ครั้งท่ี 4 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 ป 

รายละเอียดของโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน ครั้งท่ี 4 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 ป 

บริษัทที่เขารวม
โครงการ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยของบริษัทชื่อ 
1. บริษัท มัดแมน จํากัด 
2. บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูที่มีสิทธิเขารวม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
1.1 พนักงานพนักงานประจําและอายุงาน 1 ปข้ึนไป 
1.2 พนักงานตําแหนง ผูจัดการฝายคลังเอกสาร, ผูจัดการฝายคลังสินคา ผูชวยผูจัดการ

ฝายคลังเอกสาร 
1.3 กรรมการบริษัท 
โดยเปนไปตามความสมัครใจของผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ 

2. บริษัทยอยที่เขารวมโครงการ 
ผูบริหารระดับผูจัดการอาวุโสฝายข้ึนไป และมีอายุงาน 1 ปข้ึนไป รวม 6 คน 

บมจ. ทรัพยศรีไทย 
รูปแบบโครงการ 
(การจายเงินสมทบ) 

พนักงาน/ผูบริหาร 
- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการตองจายเงินในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนเปนประจํา

ทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 
- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทในอัตรารอยละ 7 ของ

เงินเดือนเปนประจําทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงรวม
โครงการ 

กรรมการ 
- กรรมการเขารวมโครงการตองจายเงินจาํนวน 16,000.- บาท เปนประจําทุกเดือนเพื่อนําเขา

โครงการจนกวาจะสิน้สุดโครงการ 
- กรรมการเขารวมโครงการจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทเปนจํานวน 24,000.-บาท เปน

ประจําทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงรวมโครงการ 

บริษัทยอย 
รูปแบบโครงการ 
(การจายเงินสมทบ) 

- พนักงานระดับผูบริหารที่เขารวมโครงการในบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท จายเงินในอัตรารอยละ 
5 ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 

- บริษัทยอยทั้ง 2 บริษทั ตองจายเงินสมทบใหแกพนักงานของตนเองที่เขารวมโครงการใน
อัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงรวมโครงการ 
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ตัวแทนดําเนินการ
และกําหนดการซื้อหุน 

บริษัทไดแตงตั้งบริษัท หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)เปนผูดําเนินการนําเงนิ
จากโครงการดังกลาวไปลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายในวันที่บริษัทกําหนดของทุกเดือน ตามหลักทเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถือครอง เมื่อครบโครงการและขายไดทัง้จํานวนที่ถือครองตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เปนตนไป 

ผลประโยชนใน
หลักทรัพย 

- เงินปนผล (Dividend Gain) จะตกกับพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทยอย 
ในฐานะเจาของหลักทรัพยโดยตรง  

- ผลประโยชนในดานราคา (Capital Gain) จะตกแกพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ/ผูบริหาร
ของบริษัทยอย เมื่อพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทยอย มีสิทธิในการขาย
หลักทรัพย 

- พนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทยอย สามารถใชสิทธิอ่ืนๆ ในหุนที่ถือครอง 
อาทิ สิทธิในการจองหุนเพิ่มทุน (rights Issue) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเขารวม
ประชุมผูถือหุน (Shareholders’ Meeting) 

ภาษีที่เกี่ยวของ - พนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทยอย ที่เขารวมโครงการตองเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสําหรับจํานวนที่บริษัทสมทบให  

- บริษัทสามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากจํานวนเงินที่สมทบใหกับพนักงาน/
ผูบริหาร/กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทยอยได 
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การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะทําใหบริษัทเปนองคกรท่ีมี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility 
– CSR) ดวยการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรท่ีมีการคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม โดยการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันท่ีจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปน
ปกติสุข บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายในเรื่องการปฏิบัติตอสังคมและชุมชนไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู เพ่ือ
สนับสนุนและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงการตอบสนองอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพตอเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนอันเนื่องจากการดําเนินงาน 
ของบริษัท 

2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถ่ินท่ีองคกรตั้งอยูใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง 

3. ใหความสําคัญในการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางองคกรกับชุมชน 
ท่ีตั้งอยูท้ังท่ีดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

ในป 2559 ท่ีผานมาบริษัทไดจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน ดังนี้ 

1. การบริจาค 

ในป 2559 ไดมีโครงการชวยเหลือบริจาคสิ่งของเครื่องใชสําหรับคนพิการและทุพพลภาพ เม่ือ
วันเสารท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 โดยไดไปมอบสิ่งของและบริจาคเงินท่ีพนักงานไดรวมบริจาค ซ่ึงประกอบไปดวย
ผลิตภัณฑผาออมผูใหญ น้ํายาฆาเชื้อโรค และเครื่องใชประจําวันอ่ืนๆ ใหกับสถานสงเคราะหคนพิการและ
ทุพพลภาพบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนสถานสงเคราะหฯ ท่ีดูแลผูพิการเพศชายอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 
จํานวน 330 คน 
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ในดานสังคมและชุมชนบริเวณใกลเคียงกับบริษัท บริษัทไดมอบทุนเพ่ือการศึกษาและทุนในการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติใหกับโรงเรียนตางๆ ในเขตอําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทรเจดีย เปนประจํา
ตอเนื่องกันทุกป นอกจากนี้บริษัทไดจัดงบเปนเงินบริจาคเพ่ือชวยเหลือสังคม และบํารุงพุทธศาสนาเปนประจํา
ตอเนื่องกันทุกปดวยเชนกัน สําหรับป 2559 บริษัทไดใชเงินบริจาคชวยเหลือวัด โรงเรียน และมูลนิธิ/สมาคม 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 60,500.00 บาท 

2. การบําเพ็ญประโยชน 

โครงการบริจาคโลหิต “ใหเลือด ใหชีวิต” เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล (ปท่ี 4) เม่ือวันท่ี 12 
พฤศจกิายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การเขารวมโครงการกับหนวยงานตางๆ 

บริษัทใหความรวมมือในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของสวนราชการ โดยการเขารวมสัมมนา
และเสนอความเห็นในฐานะผูประกอบการธุรกิจคลังสินคา ทาเทียบเรือ กับสมาคมธุรกิจคลังสินคา ไซโล และ
หองเย็น เพ่ือประโยชนตอสวนราชการเพ่ือนําไปปรับปรุงกฎ ระเบียบ การบริหารจัดการตางๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 
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4. สงเสริมการศึกษาโดยการใหความรู 

บริษัทใหความรูแกสถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงหนวยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจระบบ
คลังสินคาอัตโนมัติ โดยไดใหเขาเยี่ยมชม ดูงานกิจการดานคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท ซ่ึงระบบ 
Automated Storage and Retrieval System เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดในทวีปเอเชีย และเปนแหงแรก
และแหงเดียวในประเทศไทย 

สําหรับในป 2559 มีหนวยงานท่ีสนใจเขาเยี่ยมชมดูงานคลังเอกสารอัตโนมัติระบบ AS/RS เชน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปนตน 
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การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญและยึดม่ันในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยในการประกอบกิจกรรมตางๆ อันเปนธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีรวม
สรางสรรคสังคม ชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม โดยกําหนดเปนนโยบายไวในคูมือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. ใหความรวมมือ และควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 
ลูกคาและบุคคลผูมาติดตองานอยูเสมอ 

3. จัดใหมีการปองกันอุบัติเหตุและควบคุมการปลอยของเสียใหอยูในระดับต่ํากวาคามาตรฐานท่ียอม 
รับได 

4. ผูบริหารและพนักงานจะตองเอาใจใสอยางยิ่งตอกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะสงเสริมถึงความปลอดภัย 
คุณภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

5. สงเสริมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในลักษณะการสรางจิตสํานึกในการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา เชน น้ํา ไฟฟา กระดาษ ฯลฯ และใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองแก
พนักงานเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6. เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาเก่ียวกับความสัมพันธของการดําเนินงานตอความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

7 สนับสนุนการจัดซ้ือผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีมีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และพลังงาน 

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

จากนโยบายดังกลาวขางตน บริษัทจึงไดดูแลการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําของธุรกิจทาเทียบเรือและ
คลังสินคา ท่ีต้ังอยูริมแมน้ําเจาพระยา โดยจัดทําบอพักเพ่ือดักไขมันและบําบัดน้ําเสีย มีการนําตัวอยางน้ําจาก
จุดตางๆ สงไปตรวจสอบคุณภาพใหอยูในมาตรฐานโดยตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง (Ph) ความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 
ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอ่ืนๆ เปนประจําทุก 3 
เดือน และรายงานตอหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
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1. โครงการปลูกปาชายเลน 

ในป 2559 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยของบริษัทไดจัดกิจกรรมโครงการปลูกปา
ชายเลน ณ อาวทุงโปรง กองพันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธิน 1 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 โดยไดมีบริษัทยอยอ่ืนเขารวมดวย คือ บริษัท เอบีพี คาแฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โกลเดน 
โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด, บริษัท เกรฮาวด จํากัด และ บริษัท เกรฮาวด คาเฟ 
จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการบริจาคอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทมีเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาท่ีไมไดใช

งานจํานวนมาก ซ่ึงบางสวนยังอยูในสภาพดีสามารถใชงานได ซ่ึงถือวาเปนขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถนํา

กลับมาใชได บริษัทจึงมีโครงการบริจาคใหกับมูลนิธิสวนแกว อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเปนศูนยกลาง

รวบรวมของบริจาค และนําไปชวยเหลือแบงปนใหแกผูท่ียังขาดแคลน 
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การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

1. กลอง Green Carton 

ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะตองใชกลองลูกฟูกเพ่ือบรรจุเอกสาร และในแตละป
บริษัทมีการสั่งซ้ือกลองลูกฟูกหลายแสนกลอง แตเนื่องจากวัตถุดิบท่ีนํามาใชผลิตเยื่อกระดาษมาจากตนไม 
บริษัทจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑกลองกระดาษท่ีใชเยื่อกระดาษนอยลง เพ่ือเปนการชวยรักษาปาไม และ
สิ่งแวดลอม 

นวตักรรมใหมท่ีลดการใชเยื่อกระดาษ แตความแข็งแรงทนทานยังคงเดิม หรือดีกวาเดิม ทําใหใน
กระบวนการผลิตกลองกระดาษสามารถลดการใชเยื่อกระดาษลง 25-75 g./sqm. ซ่ึงเปนการลดการตัดตนไม 
ทําลายปา 

หลังจากท่ีบริษัทไดเริ่มประชาสัมพันธใหลูกคาหันมาใชกลอง Green Carton และมีลูกคาหลาย
รายท่ีสนใจใชกลอง Green Carton เนื่องจากมีคุณภาพใกลเคียงกับกลองมาตรฐานของบริษัท และลูกคาก็ยังได
มีสวนรวมในการรักษาปาไมและสิ่งแวดลอมดวย 

บริษัทยังคงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง บริษัทและบริษัทผูผลิตไดรวมกันทําการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑเม่ือพบขอบกพรองในการใชงานหรือขอรองเรียนจากลูกคา เพ่ือใหกลอง Green Carton 
เปนท่ีใชอยางแพรหลายในกลุมลูกคาของบริษัท 

2. การติดตั้งหลอด LED 

ในการสรางคลังจัดเก็บเอกสารใหม บริษัทจะใชหลอด LED เพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา โดย
บริษัทไดทําการติดตั้งไปแลวท้ังหมด 1,798 หลอด จํานวนคลัง 5 หลัง 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




