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เก่ียวกับรายงานความย่ังยืน 

รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จัดทําข้ึนเพ่ือ 
สื่อสารขอมูลใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของบริษัทใหไดรับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ดาน
ความยั่งยืน การดําเนินงานดานความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการดานตางๆ เพ่ือนําไปสูความยั่งยืน
ของบริษัทในอนาคต และยังคงรูปแบบการนําเสนอขอมูลตามแนวทางการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การทํารายงานครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดนําเสนอ
ขอมูลการดําเนินงานของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีครอบคลุมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังตอผูมีสวนไดเสีย และในปนี้บริษัทไดเริ่มนําแนวทางการจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของ Global Reporting Initiatives Guideline Version 4.0 (GRI G4) มาใชในการนําเสนอขอมูลบางสวน
อยางไรก็ตามรายงานแหงความยั่งยืนฉบับนี้จะนําเสนอเฉพาะขอมูลของบริษัทเพียงเทานั้น เนื้อหาท้ังหมดยังไม
ครอบคลุมบริษัทยอยของบริษัท และอาจยังไมสมบูรณเนื่องจากการดําเนินการตามดัชนีชี้วัดบางประเภทจะตอง
ใชระยะเวลาในการพัฒนาจัดทํา และการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง ซ่ึงบริษัทจะยังคงดําเนินการอยางมุงม่ันท่ี
จะพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลยิ่งข้ึนตอไป 

 
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 2560 ในรูปเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส 
โดยสามารถดาวนโหลดไดท่ี www.subsrithai.co.th 
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สารจากประธานเจาหนาท่ีและกรรมการผูจัดการ 
 

ในยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการเชื่อมโยง
และการสื่อสารแบบสองทิศทาง ทําใหการกระจายขาวสาร
ดีข้ึน มีการบริการอยางกวางขวางและรวดเร็วสงผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมให
การดําเนินธุรกิจตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและ
การแขงขันท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต 

ซ่ึงตลอดระยะเวลา 41 ปแหงการพัฒนาและเติบโต
อยางตอเนื่อง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดสราง
โอกาสทางธุรกิจ และผานอุปสรรคตางๆ มาไดเนื่องจาก
รากฐานอันแข็งแกรงของบริษัท อันไดแก การวางแผน 
กลยุทธทางธุรกิจท่ีเหมาะสมทันกับสถานการณของการ
เปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส และเปนธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง 
และท่ีสําคัญคือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สิ่งเหลานี้
นอกจากจะเปนรากฐานท่ีม่ันคงแลวยังเปนปจจัยใหเกิดการ
พัฒนารวมกัน และสรางมูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืนใหแกองคกร
ไดในท่ีสุด 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีความยินดีท่ีจะนําเสนอรายงานความยั่งยืน เพ่ือแสดงถึงความ
มุงม่ันในพันธสัญญาของบริษัทท่ีจะดําเนินงานพัฒนากิจการบนพ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ครอบคลุมท้ังทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือผลประโยชนรวมกันท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

สุดทายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสีย
ทุกทานท่ีไดใหการสนับสุนนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา และบริษัทจะยังคงยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจ
ดวยหลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 

  

(นายศุภสทิธิ์  สุขะนินทร) 
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ 
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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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พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

 

 

 

• ป 2519

บริษัทเริ่มกอตั้งข้ึนเม่ือปลายป 
2519 ดวยทุนจดทะเบียน 2 
ลานบาท มีวัตถุประสงคในการ
ประกอบกิจการคลังสินคา

• เดือนตุลาคม 2524

บริษัทไดกอสรางอาคาร
คลังสินคา 1 จํานวน 25 หลัง 
รวมพ้ืนท่ี 39,790 ตรม. และ
ทาเทียบเรือ ณ 
ซ.สุขสวัสดิ์ 49

• เดือนสิงหาคม 2530

บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

• เดือนตุลาคม 2535

บริษัทไดกอสรางอาคาร
คลังสินคา 2 จํานวน 14 หลัง 
รวมพ้ืนท่ี 24,528 ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

• เดือนพฤศจิกายน 2536

บริษัทไดกอสรางอาคาร
คลังสินคา 1 เพ่ิมเติม 5 หลัง 
รวมพ้ืนท่ี 6,035 ตรม. และ
ทาเทียบเรือเพ่ิม 1 ทา 
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 49

• ป 2548 

บริษัทไดกอสรางอาคาร
คลังสินคา 3 จํานวน 8 หลัง 
รวมพ้ืนท่ี 14,154 ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

• ป 2555

บริษัทไดขยายธุรกิจอาหาร โดย
การเขาซ้ือหุนของบจก. มัดแมน,
บจก. เอบีพีคาเฟ และ
บจก.โกลเดนโดนัท

• ป 2557

บริษัทไดขยายธุรกิจอาหาร และ
ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป โดยบริษัท 
มัดแมน จํากัด (บริษัทยอย) ได
เขาซ้ือหุนสามัญและหุน
บุริมสิทธิท้ังหมดของบจก. 
เกรฮาวด  และบจก. 
เกรฮาวด คาเฟ
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โครงสรางผูถือหุน 

การถือหุนของบริษัทใหญในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

                                    

                                                

           

                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                
 

        100%                         100%                         100%                         100%                          100% 
                                                                                                                        
 

 

 
 

 

 

 

 

บมจ. มัดแมน  

บจก. โกลเดน โดนัท  

(ประเทศไทย)  

 

 

บจก. เอบีพี คาเฟ  

(ประเทศไทย)  
บจก. โกลเดน สกูป  

100% 

บจก. เอส เอส ที คลังสินคา 

บมจ. ทรัพยศรไีทย 

บจก. เกรฮาวด 

64.27% 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท 

100% 

100% 

Societe Langonnaise 
des Vins et Hotelleries 

SAS 

GHC Café (UK)  

Co., Ltd. 

100% 100% 

บจก. เกรฮาวด คาเฟ 
Mudman 

International Ltd. 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

  

วิสัยทัศน

• เปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร มุงม่ันพัฒนาธุรกิจดาน Logistics ไปสู
ระดับมาตรฐานสากล สงเสริมการเพ่ิมมูลคาของธุรกิจแกบริษัทในกลุม และลงทุน
ในกิจการท่ีมีโอกาสเจริญกาวหนา เพ่ิมอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
พรอมยดึหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

พันธกิจ

• มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกร ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย
• ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนเลิศโดยเนนความปลอดภัย 

ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา เพ่ือตอบสนองตอความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลูกคา

• มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือไปสูระดับ
มาตรฐานสากลดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย

• เสริมสรางความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
• บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

และสรางความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดเสียใหเห็นคุณคาของธุรกิจ
• ลงทุนในอนาคตอยางตอเนื่องเพ่ือสรางโอกาสในการขยายธุรกิจและสราง

ผลตอบแทนท่ีคุมคา

บริการดวย
ความรวดเร็ว

ทันเวลา ถูกตอง 

สุภาพมีนํ้าใจ 
มุงมั่นพัฒนา
อยางตอเน่ือง



 

 

8 Sustainability Report 2017    

 

คานิยมขององคกรสูความย่ังยืน 

SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Standard: สถานท่ีจัดเก็บตองมีความมั่นคงแข็งแรงไดมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยท้ังในการจัดเก็บและการทํางาน

• Safety: ความปลอดภัยของทรัพยสินของลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการ
ใหบริการในธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินคา

Standard & Safety
มีมาตรฐานและปลอดภัย

• Smart: มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐานสูงดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย

• Service Mind: มีความรักและเต็มใจในการใหบริการท่ีดี มุงสูความเปนเลิศ
ตามนโยบายบริษัท คือ บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มี
นํ้าใจ และมุงมั่นพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

Smart & Service Mind
มีความเช่ียวชาญและเต็มใจ
ใหบริการ

• Trust: ปฏิบัติตอลูกคา พนักงาน คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปน
ธรรม โดยมุงมั่นในการสรางความเช่ือมั่น และสรางความไววางใจ เคารพ และ
สนับสนุนเพ่ือนรวมงานและพันธมิตร ตลอดจนดําเนินการตางๆ เพ่ือใหไดรับ
ความไววางใจเชนเดียวกัน

• Transparency: มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสีย่งอยางเหมาะสม 
รวมถึงการสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

Trust & Transparency 
สรางความไววางใจ และเช่ือมั่น
ในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส
และเปนธรรม

• Teamwork: ใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล มุงมั่นพัฒนาบุคลากรสูความ
เปนเลิศของทีมงาน การทํางานเปนทีมมีความสําคัญและเปนสิง่จําเปนสาํหรับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสทิธิผลของงานท่ีตองอาศัยความรวมมอืของ
พนักงานทุกคน

• Together: องคกร พนักงาน พรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูมีสวน
ไดเสีย เพ่ือใหเกิดเปนการสรางคุณคารวมกันอันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในท่ีสุด

Teamwork & Together 
สรางทีมเพื่อเปาหมายเดียวกัน
พรอมที่จะพัฒนาไปดวยกัน



 

  

9 รายงานความยั่งยืน ป 2560 

โครงสรางองคกรบริษทั  

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล 

ผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ 
ผูจัดการ 

ฝายบัญชีและการเงิน 

ผูจัดการ 

ฝายคลังเอกสาร 

ผูจัดการ 

ฝายคลังสินคาและ 

ทาเทียบเรือ 

รองกรรมการผูจัดการ 
สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลังสินคา 

และทาเทียบเรือ 

ผูจัดการ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นโยบายภาพรวมดานความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการสรางคุณภาพ 3 ดานใหเกิดความสมดุล ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและพันธกิจสูการเปนบริษัท 

ชั้นนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร และธุรกิจดาน Logistics ท่ีมีบริการหลากหลายครบวงจร ดวยความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียและสังคม โดยแสดงถึงกรอบการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมอยางมี 

แบบแผน ตามนโยบายท่ีวา 

“ธุรกิจกาวหนา ไดมาตรฐานสากล ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

และสิ่งแวดลอม”  

 

Gr
ow

th
 in

 B
us

in
es

s 

ธุร
กิจ

กา
วห

นา
 

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 

High Performance

Good Governance

Sustainable 
Growth in Future

Green

Corporate Social 
Responsibility

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่ิงแวดลอม Environment 

• บรรษัทภิบาล
• การบริหารความเสี่ยง

• จรรยาบรรณธุรกิจและการ
ตอตานทุจริต

• การบริหารจัดการ
ความสัมพันธลูกคา

• นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

เศรษฐกิจ

• การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน
ธรรมและสิทธิมนุษยชน

• การพัฒนาศักยภาพแก
พนักงาน

• การดูแลพนักงาน
• สุขภาวะและความปลอดภัยใน

สภาพแวดลอมการทํางาน
• การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

สังคม

• การจัดการสิ่งแวดลอม
• การใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ
ส่ิงแวดลอม
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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

องคกรและขยายออกสูภายนอกองคกร 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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มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน  

สงมอบสินคาและการบริการท่ีมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานสูงดวยวิทยาการและ

เทคโนโลยีนําสมัย  

องคกร พนักงาน พรอมท่ีจะพัฒนาไป
ดวยกันกับสังคมและผูมีสวนไดเสีย 
เพ่ือใหเกิดเปนการสรางคุณคารวมกัน  
อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในท่ีสุด 

มีความรักและเต็มใจในการใหบริการท่ีดี 
มุงสูความเปนเลิศตามนโยบายบริษัท คือ 
บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง 
สุภาพ มีน้ําใจ และมุงม่ันพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด 

Core Competency 

 

 

 

 

 

 

DNA

Service 
Mind

TogetherSmart
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การมีสวนรวมของผูมสีวนไดเสีย 

บริษัทดําเนินงานดานความยั่งยืน มีสวนเก่ียวของและเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดเสียท่ีมีบทบาทสําคัญตอการ

ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทใหเติบโตตามวิสัยทัศนและพันธกิจ ซ่ึงจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสีย และกําหนดใหมีการ

ดําเนินการวิเคราะหผลกระทบในกระบวนการตลอดหวงโซคุณคาเพ่ือชี้บงผูมีสวนไดเสียขององคกร  

การแสดงการเช่ือมโยงผูมีสวนไดเสีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SST

ผูถือหุน

นักลงทุน

หนวยงาน
ราชการ

คูคา
ธุรกิจ

พนักงาน
ชุมชน, 
สังคม

ลูกคา

คูแขง
ทางการคา

สถาบัน
ทางการ

เงิน

ก.ล.ต.,
SET
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การดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสียมีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอ 

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางรอบดาน เพ่ือกาวไปสูองคกรท่ีพัฒนาอยางยั่งยืนดวยการวิเคราะหความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสียและประเด็นท่ีเก่ียวของ 

ลําดับ กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

การตอบสนอง 

1 พนักงาน พนักงานประจํา 

ลูกจางชั่วคราว 

- ตรวจสุขภาพประจําป 

- กิจกรรมแรงงานสัมพันธตางๆ 
กิจกรรมงานเล้ียงปใหม  
งานกีฬาสี 

- ขาวสารดานความปลอดภัย
ระบบ IT ฯลฯ 

- ประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ทุกเดือน และ
ประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ ทุก 3 เดือน 

- ชองทางการรับขอรองเรียน
และรับฟงความคิดเห็น 

- การจัดอบรม พัฒนาความรู 
สงเสริมศักยภาพ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

- คูมือการปฏิบัติงานของ
พนักงานและคูมือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ 

- ประกาศคําส่ังตางๆ 

- นโยบายบริหารทรัพยากร
มนุษย 

 

- ผลตอบแทนท้ังในรูปแบบ
เงินเดือนและสวัสดิการตางๆ 
ท่ีเหมาะสม 

- การจัดการสภาพแวดลอม
ทํางานท่ีดีปลอดภยั  
ถูกสุขอนามัยและลดปจจัย
ความเส่ียงดานสุขภาพ 

- การฝกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน 

- ความม่ันคงกาวหนาในหนาท่ี
การงาน มีสภาพชีวิตท่ีดี 

- การจัดการตอขอรองเรียนและ
การเคารพตอสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

- จายผลตอบแทนและรายไดท่ี
เปนธรรมและเหมาะสม 

- กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

- โครงการ E-jip 

- ตรวจสุขภาพประจําป 

- มีการจัดอบรมประจําปและ
การอบรมพัฒนาในการทํางาน 
(on-the-Job Training) 

- เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติตอ
พนักงานและแรงงานอยางเปน
ธรรมเสมอภาค และเทาเทียม 

- จัดใหสภาพแวดลอมการ
ทํางานท่ีดี ปลอดภัย มีการ
ดูแลสุขอนามัย สงเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงาน โดยมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยตรวจสอบและ
นําเสนอตอบริษัท 

- ดูแลใหพนักงานไดรับความ
ตองการพ้ืนฐานเพ่ือสราง
สัมพันธภาพท่ีดีภายในองคกร  
โดยผานทางคณะกรรมการ
สวัสดิการ 
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ลําดับ กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

การตอบสนอง 

2. ผูถือหุนและ 
นักลงทุน 

ผูถือหุน 

นักลงทุน 

- การจัดประชุมผูถือหุน 

- การตอบขอซักถามทาง
โทรศัพท และ e-mail.  

- ขอมูลผาน website 

- จัดทํารายงานประจําป 

- จัดกิจกรรมใหนักลงทุนเขา
เยี่ยมชมกิจการ 

- การเปดเผยสารสนเทศตางๆ 
ตามหลักเกณฑของหนวยงานท่ี
กํากับดูแล 

- จัดใหมีชองทางสําหรับการแจง
เบาะแสการกระทําท่ีไมสุจริต
หรือขอเรียกรองตางๆ 

- ผลตอบแทนทางการเงิน 
(กําไรเงินปนผล และมูลคา
หุน) 

- การบริหารงานดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- กิจการมีการเติบโตอยางม่ันคง 

- มีระบบบริหารความเส่ียง 

- มีการตรวจสอบ และการ
บริหารงานท่ีดี 

 

- ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ปฏิบัติตอผูมีสวนได
เสียอยางเปนธรรม และ 
เทาเทียมกัน มีความซ่ือสัตย 
โปรงใส ตรวจสอบได 

- จายเงินปนผลอยางเหมาะสม 

- เปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง 
ครบถวน 

 

3. ลูกคา ลูกคาภาครัฐ 

ลูกคาเอกชน 

- การพบปะเยี่ยมเยียนลูกคา 
เพ่ือเขาถึงทุกปญหา และสราง
ความสัมพันธท่ีดี 

- การจัดงานแสดงสินคา, 
ออกบูธ 

- การลงโฆษณา 

- การสํารวจความพึงพอใจลูกคา 

- การใหความรูทางเทคนิคกับ
ลูกคา 

- ชองทางการรับขอรองเรียน
และการรับฟงความคิดเห็น 

- การไดรับบริการท่ีดี และ
ถูกตอง 

- เขาแขงขันอยางเปนธรรม 
และโปรงใส 

- ราคาสินคาและบริการท่ี
เหมาะสม 

- หลักประกันสัญญา ความ
ปลอดภัย และ 
ความรับผิดชอบตอสินคา 
ท่ีรับบริการ 

- การรักษาความลับของขอมูล
ลูกคา 

- ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการอยางเปนธรรม โปรงใส 
ตรวจสอบได 

- มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- มีนโยบายตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นและจัดทํา Code of 
Conduct 

- บริหารการจัดการท่ีมี
มาตรฐานตามระบบ ISO 
9001 

 

4. คูแขงทาง 
การคา 

คูแขง - การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร - การแขงขันอยางเปนธรรม และ
โปรงใส 

- ไมกลาวหาคูแขงในทางราย 

- ไมแขงขันกันดวยการตัดราคา 

- ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
เพ่ือดําเนินธุรกิจอยางเปน
ธรรมและโปรงใส 

- ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงโดย
การกลาวหาในทางราย 

- แขงขันโดยการเสนอบริการให
ลูกคาพึงพอใจ ไมตัดราคา 

- รวมมือในการประกอบธุรกิจใน
เชิงสรางสรรค 

   -  -  -  

   -  -  -  

   -  -  -  

   -  -  -  
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ลําดับ กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

การตอบสนอง 

5. คูคา ผูใหบริการ 
ผูผลิต 

- แนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืน
ของผูคาของ บมจ. ทรัพยศรี
ไทย 

- คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- นโยบายการจัดซ้ือ-จัดจาง 

- ชองทางการรับขอรองเรียน
และการรับฟงความคิดเห็น 

 

- การปฏิบัติตอคูคาอยาง 
เสมอภาคและเทาเทียมกัน 

 

- ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา ไมมีอคติ 

- สรางการแขงขันอยางเปนธรรม 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอยาง
ครบถวน 

- ไมมีการเรียก รับ หรือจาย
ผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับ
คูคา 

- บริษัทมีการสงแนวทางการ
ปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา 
ของ บมจ. ทรัพยศรีไทย 
เพ่ือใหคูคารับทราบนโยบาย
ของบริษัท 

6. เจาหน้ี สถาบันการเงิน - รายงานประจําป 

- รายงานงบการเงิน 

 

- สามารถปฏิบัติตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงของสัญญา 

- ความโปรงใสในการดําเนิน
ธุรกิจ 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอตกลงของสัญญาอยาง
เครงครัด 

- เปดเผยขอมูลทางการเงินท่ี
ถูกตอง 

7. หนวยงาน
ภาครัฐ 

ก.ล.ต. 

SET. 

สรรพากร 

กรมแรงงาน 

ประกันสังคม 

กรมเจาทา 

เทศบาลลัด-
หลวง ฯลฯ 

- รายงานขอมูลตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

- นําสงภาษีตามกฎหมาย 

- ใหการสนับสนุนโครงการตางๆ 
ของหนวยงานรัฐ 

- สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

- ไมสรางผลกระทบตอสังคม 
และส่ิงแวดลอม 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับท่ีกฏหมายกําหนด ใน
ทุกๆ ดาน 

- เปดเผยขอมูลอยางถูกตองและ
โปรงใส 

8. ชุมชน และ
สังคม 

ชุมชนโดยรอบ
สังคมท่ัวไป 

- การเขารวมกิจกรรมตางๆ  
กับชุมชน 

- การรับฟงขอเสนอแนะและรับ
เรื่องรองเรียนตางๆ 

- การแจงเบาะแสการกระทํา
ทุจริต 

- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมท่ีเปนประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม 

- การมีสวนรวมเปนพลังในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- การสนับสนุนกิจกรรมดาน
การศึกษา ชุมชน ศาสนา การ
กุศล และสังคม 

- การตอบสนอง และการจัดการ
ขอรองเรียน 

- การสืบสวนสอบสวนการ
กระทําอยางเปนธรรม (ถามี) 

9. ส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอม - การจัดกิจกรรมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม และพลังงาน
ภายในองคกร 

- การมีสวนในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

- จัดกิจกรรม และปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ
พลังงาน การใชทรัพยากรท่ี
คุมคา และอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
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กรอบการทํางานกับผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดจัดทําขอปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือใหบุคลากรทุกคนของ
บริษัทไมวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับยึดปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเสมอภาคและเปนธรรม
(คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เปนฉบับท่ี 3 นับแตใหมีการประกาศใชและถือปฏิบัติครั้ง
แรกเม่ือป 2550 และบริษัทไดเผยแพรไวใน Website ของบริษัท (www.subsrithai.co.th)) ซ่ึงครอบคลุมเรื่อง
ตางๆ ท่ีบริษัทใหความสําคัญดังนี้    

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตอผูมีสวนไดเสีย 

2. การปฏิบัติตอลูกคา 

3. การปฏิบัติตอผูถือหุน 

4. การปฏิบัติตอพนักงาน 

5. การปฏิบัติตอคูคา และเจาหนี้ 

6. การปฏิบัติตอพันธมิตรและคูแขงทางการคา 

7. การปฏิบัติตอสังคมและชุมชน และการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

8. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการใชขอมูลของบริษัท 

9. การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

10. การไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

11. ทรัพยสินทางปญญา และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

12. การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น การรับหรือการใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใด 

13. การใชสิทธิทางการเมือง 

14. นโยบายเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 

 

 



 

  

19 รายงานความยั่งยืน ป 2560 
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การดําเนินงานดานเศรษฐกิจและการกํากับดแูลกิจการท่ีด ี

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินการ 

ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 704,431,290.00 บาท และมีทุนเรียกชําระแลว 455,807,823.00 บาท

ประกอบดวยโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนสัญชาติไทยมากกวารอยละ 99.9 และผูถือหุนสัญชาติตางดาว

นอยกวารอยละ 0.1 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑอัตราสวนผูถือหุนตางดาวท่ีกฎหมายกําหนดใหไมเกินรอยละ 49 ของ 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว ปจจุบันมีพนักงานในความดูแล ณ สิ้นป 2560 จํานวนท้ังสิ้น 259 คน สามารถ

สรางงานสรางรายไดในป 2560 ถึง 324.53 ลานบาท   

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก คือ ใหบริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพยสิน บริการใหเชาและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือ

รองรับการจัดเก็บสินคา รวมท้ังใหบริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา และกิจการทาเทียบเรือ และมีบริษัท

ยอย 2 บริษัท คือ 1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด บริษัทถือหุน 100 % ดําเนินธุรกิจคลังสินคา รับฝาก

สินคา, 2. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด บริษัทถือหุน 100 % ดําเนินธุรกิจผูจัดการกองทรัสตเพ่ือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

ตลอดระยะเวลา 41 ป ธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มีความเจริญและเติบโตอยาง

ตอเนื่องและม่ันคง มีจํานวนลูกคามาใชบริการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

รายไดจากธุรกิจคลังสินคา  

 

 
 

 

 

 

ขอมูลสําคัญทางการเงินของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
ป 2558 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2559 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2560 

รายไดจากการดําเนนิการ 272.85 318.83 324.55 

รายไดรวม 310.95 476.60 375.84 

กําไร(ขาดทนุ) (32.31) 124.43 31.12 

EBITDA 38.44 189.88 101.30 

  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

บมจ.ทรัพยศรีไทย 
บจก.เอส เอส ที คลังสินคา 

คลังสินคาและ 
ทาเทียบเรือ 

276 325 328 
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อยางไรก็ตามบริษัทมีเปาหมายในการเพ่ิมกําไรและรายไดใหกับองคกร รวมท้ังเปนการกระจายความ

เสี่ยงในธุรกิจ โดยไมพ่ึงพิงรายไดจากธุรกิจคลังสินคาเพียงอยางเดียว บริษัทจึงไดมีการขยายธุรกิจโดยเขาไป

ลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมซ่ึงเปนธุรกิจท่ีมีอนาคตดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และใหผลตอบแทนท่ีดี 

ปจจุบันบริษัทมีการลงทุนโดยตรงและโดยออมผานมัดแมน และผานบริษัทยอยของมัดแมน ในบริษัทยอย

จํานวน 11 บริษัท ซ่ึงมีการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 8 บริษัท, ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน 

1 บริษัท, ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ จํานวน 1 บริษัท และธุรกิจอ่ืนๆ จํานวน 1 บริษัท 

 
 

 
 
 
 
  

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
บริษัท เอสเอสที รีท 
แมเนจเมนท จํากัด

บริษัท เอสเอสที 
คลังสินคา จํากัด

GHC Café (UK) 
Limited

Mudman 
International Limited

Societe Langonnaise des 
Vins et Hotelleries SAS
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2. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

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 สงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของ

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

ส่ิงแวดลอม 

Social and 

Environment 

ดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญและยึดม่ันในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมตางๆ อันเปนธุรกิจของบริษัท 

รวมถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

เศรษฐกิจและสังคม 
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ป 2558 ป 2559 ป 2560

83% 84% 84%

ป 2560

• ดีเลิศ

• 95 %

ป 2559

• ดีเลิศ

• 100 %

ป 2558

• ดีเลิศ

• 95.5 %

ผลการประเมินระดับการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

ผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2560 บริษัทไดรับการ

คะแนนในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ (National CG 

Committee) ท่ีทําการสํารวจบริษัทจดทะเบียนไทย  

 

 

 

 

 

 

              อยูในระดับดมีาก    อยูในระดับดีมาก  อยูในระดับดีมาก 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ  

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) บริษัทไดคะแนน 95 คะแนน อยูในระดับดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดบัคะแนน 90-100 = ดีเลิศ         80-89 = ดีมาก      70-79 = ดี        60-69 = ดพีอใช        50-59 = ผาน 
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3. 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 หรือ

จายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตในทางการคากับคูคา และไมใชวิจารณญาณหรือความสัมพันธ

สวนตัวเขามาตัดสิน เพ่ือใหม่ันใจวาคูคาทุกรายของบริษัทไดรับความเปนธรรมอยางเทาเทียม

กัน ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัด 

2.2 บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนคูคาของบริษัท จะตองมีการดําเนินธุรกิจตามหลัก

จริยธรรมสากล โดยท่ีคูคาของบริษัทจะตองปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา

ของ บมจ. ทรัพยศรีไทย 4 ดาน ดังนี้ 

1) ดานจริยธรรมทางธุรกิจ 

2) ดานสิทธิมนุษยชน 

3) ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

2.3 มีการปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเง่ือนไขหรือขอตกลงทางการคา และหนาท่ีท่ีพึงมีตอเจาหนี้ สราง

ความไววางใจใหกับเจาหนี้ผานการบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ อํานวยความสะดวกดาน

ขอมูล ขาวสาร เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานะทางการเงินของบริษัท 
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3. การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน 

3.1 มีการกําหนดนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวขอการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อยาง
เครงครัด 

3.2 สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ใช
สินคาและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําท่ีเปนการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา 

 

แนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของผูคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางการปฏิบัติ
อยางย่ังยืนของผูคา

ดานจริยธรรม
ทางธุรกิจ

ดานสิทธิ
มนุษยชน

ดานอาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

ดานการบริหาร
จัดการ

สิ่งแวดลอม
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4. การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริต โดยกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หัวขอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้ 

1. หามมิใหพนักงานใหหรือเสนอท่ีจะใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลภายนอก อาทิ เจาหนาท่ี
ของรัฐ นายหนา ตัวแทน คูคา ฯลฯ ท่ีมีเจตนาชักนําใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดอัน
เปนการผิดตอกฎหมาย 

1. หามมิใหรับสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนท่ีสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในทางมิชอบ 

2. ดําเนินธุรกิจรวมกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ ตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมายของ
ประเทศไทยและกฎหมายของตางประเทศท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย 

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 2560 บริษัทไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) และบริษัทจะดําเนินการเพ่ือใหสามารถผานกระบวนการ
รับรองในป 2561 

บริษัทเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแสผาน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง (Annual 
Report หนา 77) และกําหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส โดยไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณของบริษัท 
นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน (Whistleblower Policy) 
ซ่ึงมีรายละเอียดข้ันตอนของการรับเรื่องขอรองเรียน และการพิจารณาขอรองเรียน โดยไดประกาศใชเม่ือวันท่ี  
4 มกราคม 2559  
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ชองทางการแจงขอรองเรียนและเบาะแสการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

เลขานุการบริษัท E-Mail :  

1. นายปลัญชัย  ประดับพงศ e-mail :  pilanchai@subsrithai.co.th 

 

ทางจดหมาย :  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2044/25-27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

ทาง website :  

www.subsrithai.co.th 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpjrfsyanZAhXFuY8KHaR3AOAQjRwIBw&url=https://sites.google.com/a/srp.ac.th/srp31203/dd-1/naewthangkarkaekhipayhathucritkhxrapchanniprathesthiy&psig=AOvVaw2SAqPtPgDvAJOiZKQDTvU2&ust=1518841011208929
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje_tak4KfZAhVHvo8KHYrOBY4QjRx6BAgAEAY&url=http://www.fact.or.th/&psig=AOvVaw05ZqnAGtI6nQ6GS9ryUBdj&ust=1518778221023967
mailto:pilanchai@subsrithai.co.th
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5. การบริหารความเส่ียง 

ปจจัยสําคัญท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงาน รายได และกําไรของบริษัท ไดแก ความตองการของลูกคาท่ีมี
ความคาดหวังสูง ซ่ึงบริษัทไดมีการพัฒนาบริการใหรองรับความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด และสราง
ความแตกตางของบริการใหโดดเดนตางจากคูแขง นอกจากนี้การใหบริการดานคลังสินคา และบริการรับฝาก
เอกสารตองการความปลอดภัยสูง จึงตองมีการจัดการควบคุมไมใหมีเอกสารสูญหายและการปองกันอัคคีภัย 
อีกท้ังตองมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอระบบสารสนเทศท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการคลังสินคา
และคลังเอกสาร 

ในป 2557 บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน (ปรากฏในรายงานประจําปหนา 49) และไดจัดตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการฝาย รองผูจัดการฝาย และผูชวยผูจัดการฝาย เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย 
จากนั้นใหพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหวางความเสี่ยงของแตละฝาย เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกรและใหสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคของบริษัทพรอมติดตาม
รายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกไตรมาส และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยผาน
ผูตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานบริษัท ไดแก 

1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

2. ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน 

3. ความเสี่ยงดานลูกคาเลิกใชบริการ 

4. ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศ 
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6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทใหความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการดานธุรกิจของบริษัท จึงมุงม่ันท่ีจะ
พัฒนาระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา โดยบริษัทไดกําหนดเปนนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอ
ลูกคาไวอยางชัดเจนในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. สงมอบสินคาและใหบริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของ
ลูกคาภายใตเง่ือนไขและราคาท่ีเปนธรรม พรอมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชสินคาและบริการของ
บริษัทอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอลูกคา 

2. ใหขอมูลเก่ียวกับสินคาและการบริการท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือใหลูกคามี
ขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซ่ึงขอมูลท่ีใหตองไมเกินความเปนจริงจนเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิด
เก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการ 

3. ปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับลูกคาอยางถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอันเก่ียวกับ
การประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกคา 

4. มีระบบการจัดเก็บรักษาขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไมสงตอ
ขอมูลโดยไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปเผยแพร หรือใชประโยชนเพ่ือ
ตนเองหรือผูอ่ืน 

5. จัดใหมีระบบและกระบวนการท่ีใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคา
และบริการ รวมท้ังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และดําเนินการอยางถึงท่ีสุดเพ่ือให
ลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

6. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจดานการบริการลูกคาอยางตอเนื่องทุกป เพ่ือทราบความตองการของ
ลูกคาอยางแทจริง และนํามาปรับปรุงเพ่ือการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

7. ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีวางใจไดของลูกคา ดวยยึดม่ันในคติพจน
ของบริษัท คือ “บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงม่ันพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

8. ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับลูกคา 
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ท่ีผานมาลูกคาเกาของบริษัทสวนใหญยังคงใชบริการ
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากบริษัทสงมอบสินคาและ
ใหบริการท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ซ่ือสัตย มีความยืดหยุนในการใหบริการ ภายใตเง่ือนไขและราคา
ท่ีเปนธรรม และปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับลูกคาอยาง
ถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอันเก่ียวกับการ
ประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกคาของบริษัทนอกจากสิทธิของลูกคา
ตามสัญญาท่ีไดทําขอตกลงกันแลว บริษัทยังคํานึงถึงความพึง
พอใจของลูกคาดวย โดยไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกคาเปนประจําทุกป ปรับปรุงบริการและพัฒนาบริการ
ตางๆ เพ่ือใหเชื่อมโยงสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ท่ี บ ริ ษัท ได รั บ  ร วม ท้ั ง ได จั ด ให มี ร ะบบและ
กระบวนการท่ีใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความ
ปลอดภัยของสินคาและบริการ 

 

 
 

 

 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการจัดเก็บเอกสารของลูกคาสําหรับป 2560 

 

 

 

 

 

 

  

ดีมาก; 19%

ดี; 77%

พอใจ; 4%
ไม่พอใจ; 0%

ปี 2560

ดีมาก ดี พอใจ ไมพ่อใจ
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7. ผูถือหุนและนักลงทุน 

บริษัทไดใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารท่ีตองเปดเผยตอผูถือหุนและนักลงทุน ท้ังในดานของความ

ถูกตอง ความเพียงพอความเร็วเร็วและความเทาเทียมกันของการใหขอมูล โดยสารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัทได

เสนอผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังเว็บไซตของบริษัท และเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2560 

2560 บริษัทไดเปดโอกาสใหนักลงทุนเขาเยี่ยมชมกิจการคลังสินคา ทาเทียบเรือ และคลังเอกสาร เพ่ือใหนัก

ลงทุนไดเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเปนขอมูลสําหรับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนใน

บริษัท  

รูปภาพนักลงทุน 
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การดําเนินงานดานสังคม 

5. สิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปนนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เคารพในศักดิ์ศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลท่ีไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการ
ปฏิบัติหนาท่ี และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

นอกจากนี้บริษัทใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และ
สงเสริมใหพนักงานใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

6. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทตระหนักดีวา “พนักงาน” เปนทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะนําพาไปสูความสําเร็จในการประกอบ
กิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุงม่ันท่ีจะให
พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในองคกร รวมถึงคาตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน โดยไดกําหนด
เปนนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้ 

1. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติท้ังทางตรง หรือทางออม 
ไมวาจะเปนเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดง
ความเห็นดานการเมืองท่ีไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืนใด 

2. จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานพึงจะไดรับ เชน วันหยุดพักผอน การจายคา
ลวงเวลา คารักษาพยาบาล เปนตน 

3. จัดใหมีข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขท่ีเหมาะสม
และเปนธรรม 

4. กรณีมีการทําผิดระเบียบหรือวินัยและตองดําเนินการเพ่ือใหมีการพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษ
อยางเปนธรรมแลวแตกรณี  

5. สนับสนุนดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยท่ีดี และ
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายตางๆ และดําเนินการเพ่ือปองกันมิ
ใหเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานตางๆ 

6. เปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม สามารถแจงขอรองเรียนหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยผาน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
อิสระ 

เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายบริษัทไดจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานรวมกันตลอดจนเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เชน 
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การดูแลพนักงาน 

1.1 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแตป 2529 กอนท่ีจะมีประกาศใช
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ดวยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนและเปนสวัสดิการใหกับ
พนักงานในการออมและสรางหลักประกันในอนาคต ทําใหพนักงานมีเงินกอนเม่ือตองออกจากงานหรือเม่ือ
เกษียณอายุจากงาน และเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาวดวย ปจจุบันบริษัทได
กําหนดจายเงินสมทบใหพนักงานในอัตรา 3-15% ของคาจางตามอายุงานของพนักงาน 

1.2 บริษัทไดจัดใหมีโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – 
EJIP) ตอเนื่องเปนครั้ ง ท่ี 4 ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่ งของการใหผลตอบแทนแกพนักงาน สรางความรูสึก 
มีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท (Ownership) และเปนแรงจูงใจใหเกิดความจงรักภักดีกับองคกรและรวม
ทํางานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจายเงินในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือนและบริษัทจายสมทบใหพนักงานในอัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนเพ่ือนําเขาโครงการ นอกจากนี้บริษัทยัง
ไดเปดโอกาสใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทยอยไดเขารวมโครงการดวย 

1.3 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือเปนเสมือนสื่อกลางในการ
ถายทอดความตองการดานสวัสดิการของลูกจางใหนายจางทราบ และรวมปรึกษาหารือใหขอเสนอแนะตลอดจน
ดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงบริษัทเห็นวาพนักงานจะไดรับผลประโยชน และมี
ขวัญกําลังใจในการทํางานตอไป บริษัทจึงไดสนับสนุนจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน และสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการนําเสนอ 

รายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการ 

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล 

1. นายกษิดิศ  ทวีสิน 9. นายอุดร  ลําปน 

2. นายกฤษดา  ซุนทรัพย 10 นางสาวอมรวรรณ  รวมชัยภูมิ 

3. นางอรนุช  คงกัน 11 นายชรินทร  นวลจันทร 

4. นางสาวรุงทิวา  อุตสาห 12 นายธนยศ  คณานับ 

5. นางสาวปาณิศา  ชํานินวล 13 นายวุฒิไกร  บัวลาด 

6. นายทัศนะ  ยะประเสริฐ 14 นางสาววรรณวรา  ทองศิร ิ

7. นายสุภาพ  มีที 15 นายสมชาย  มวงเปรม 

8. นายชัยณรงค  พลสามารถ  
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สัดสวนการจางงาน ป 2560 

รายการ 
2560 

จํานวน (คน) รอยละ 

จําแนกตามเพศ (รายเดือน) 
ชาย 
หญิง 

 
109 
92 

 
54.23 
45.77 

จําแนกตามเพศ (รายวัน) 
ชาย 
หญิง 

 
32 
26 

 
55.17 
48.83 

จําแนกตามอายุ (พนักงานรายเดือน)  
อายุ  18-35  ป 
อายุ  36-50  ป 
อายุมากกวา 50 ป 

 
131 
44 
26 

 
65.17 
21.89 
12.94 

จําแนกตามพ้ืนท่ี (พนักงานรายเดือน) 
สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร 

เพศชาย 
เพศหญิง 

สาขา สมุทรปราการ 
เพศชาย 
เพศหญิง 

 
 
6 
31 
 

103 
61 

 
 

2.97 
15.43 

 
51.25 
30.25 

 

จํานวนพนักงานหญิงท่ีลาคลอดแลวกลับมาปฏิบัติงาน 

รายการ ป 2560 

จํานวนท่ีลาคลอด (คน) 3 

จํานวนท่ีกลับมาปฏิบัติงานตอ (คน) 1 
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การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทยังมุงพัฒนาสรางเสริมความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหพรอมท่ีจะรองรับ
การเติบโตของบริษัท ในปท่ีผานมาบริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานใหกับพนักงานของบริษัท 
เพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตอการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและตามแนวนโยบายของทางภาครัฐ 

การดําเนินงานดานการฝกอบรม 

แนวทาง วิธีการ ผลการดําเนินงาน จํานวนพนักงาน คาใชจาย 

การพัฒนาในการ
ทํางาน (On-the-Job 
Training) 

มาตรฐานความรูและทักษะท่ี
จําเปนของแตละตําแหนงงาน
ตางๆ แลวหัวหนางานรับผิดชอบ
อบรมสอนงานใหกับพนักงานใน
ตําแหนงดังกลาว เพ่ือมุงม่ัน
พัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง 

จัดอบรมใหกับ
พนักงานท่ีเขาใหมทุก
คน และจัดอบรม
ใหกับพนักงานท่ีมีการ
โยกยายตําแหนงงาน
หรือปรับตําแหนง 
รวมถึงการจัดใหมีการ
ทบทวนเปนประจํา 

- -0 

การอบรมภายใน
บริษัท 
(In-house Training) 
Work Life Skill 

- หลักสูตรความปลอดภัยอาชีว 

อนามัยและสิ่งแวดลอม 

- หลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ดานวิชาชีพ 

- หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูนําและ

การบริหารจัดการ 

- หลักสูตรเพ่ือพัฒนาธุรกิจและ

จริยธรรมทางธุรกิจ 

หลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ เชน 
หลักสูตรการพัฒนาอยางยั่งยืน 

อบรมท้ังป  
รวม 5 หลักสูตร 

134 คน  

คิดเปนรอยละ 53.6 

171,440.- 

การอบรมภายนอก 
(Public Training) 

อบรมท้ังป  
รวม 8 หลักสูตร 

10 คน  

คิดเปนรอยละ 4 

15,900.- 

รวมคาใชจายในการพัฒนาพนักงาน  187,340.- 
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อบรมประจําป หลักสูตร Unlock Your Potential วันท่ี 9 กันยายน 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 
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3. ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน 

ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยถือเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย พรอมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย ดังนี้ 

1. บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการ คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ไดมีการจัดประชุมและจัดทํารายงานทุกเดือน 

คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ (คปอ.) 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. นายกษิดิศ  ทวีสิน ประธานคณะกรรมการ 

2. นายสุบรรณ  ยะวิเชียร กรรมการและเลขานุการ 

3. นายกฤษดา  ซุนทรัพย กรรมการ 

4. นายชโนทัย  สมเสร็จ กรรมการ 

5. นายวิโรจน  ม่ันใจ กรรมการ 

6. นายบุญลือ  ผลมีทรัพย กรรมการ 

7. นายชรินทร  นวลจันทร กรรมการ 

8. นายสุขี  พ่ึงปา กรรมการ 

9. นางอรนุช  คงกัน กรรมการ 

10 นางสาวปาณิศา  ชํานินวล กรรมการ 

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง 

ความรุนแรง 
จํานวนครั้ง/ป 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย (ไมหยุดงาน) 1 2 0 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน 2 2 0 

หยุดงานเกิน 3 วัน 0 2 2 

ไดรับบาดเจ็บรุนแรง (สูญอวัยวะ) 0 0 0 

รวมจํานวน (คร้ัง) 3 6 2 

จํานวนท่ีตองพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (รายคน) 

0 0 1 
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2. บริษัทใหความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดใหมีการวางแผนและฝกอบรมระบบ
ปองกันอัคคีภัย และซอมหนีไฟใหกับพนักงานเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังไดวาจางทีม
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซ่ึงผานการอบรมและข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารและอุปกรณใหมา
ดําเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารเปนประจาํทุกป 

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงาน ลูกคา และบุคคลผูมาติดตองานอยูเสมอ จึงไดมีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปองกันภัยท้ังดานอัคคีภัย
และภัยจากทางน้ําอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงวาจางทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซ่ึงผานการอบรมและข้ึน
ทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารและอุปกรณ ใหมาดําเนินการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 
ตรวจสอบระบบลิฟต ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารเปน
ประจาํทุกป ซ่ึงบริษัทไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหนวยงานราชการมาตลอดจนถึงปจจุบัน 
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สุขภาพของพนักงาน 

บริษัทจัดใหมีการทําประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ใหกับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น 
เม่ือเขารวมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานท่ีตองเดินทางไปใหบริการลูกคาตางจังหวัด บริษัทไดใหความใสใจ
และใหความสําคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทําประกันภัยการเดินทางเพ่ิมใหกับทุกคนท่ีออกไป
ปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพ่ือเพ่ิมความคุมครองใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ และคาครองชีพปจจุบันอยางตอเนื่องรวมถึงไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปสําหรับ
พนักงานทุกคนดวย 

การตรวจสุขภาพพนักงานประจําป 

บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหพนักงาน
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เนื่องจากการตรวจสุขภาพเปนสิ่งท่ีจําเปนในยุคปจจุบัน เพราะจะทําใหบุคลากร
ในองคกรสามารถรับทราบไดวาปจจุบันสุขภาพของตัวเองเปนอยางไร และไดรับการรักษาหรือปองกันไดอยาง
ทันทวงที และยังสรางความตระหนักใหพนักงานดูแลสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ผลการตรวจสุขภาพจะทําใหบริษัททราบภาวะสุขภาพและแนวโนมการเจ็บปวยของพนักงาน 
หรือรับทราบการเจ็บปวยตั้งแตในระยะเริ่มตน และใหไดรับการรักษาอยางถูกตอง รวมถึงบริษัทยังสามารถนํา
ขอมูลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะหเพ่ือจัดหามาตรการปองกันตางๆ ในอนาคตได 

ผลการตรวจสุขภาพประจําป 2560 พบวาพนักงานมีไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกวา 200 mg/dl 
ถึงรอยละ 57.92 ของผูมาเขารับการตรวจ น้ําหนักตัวมากกวาปกติ (BMI 25-30) รอยละ 26 ซ่ึงเปนปญหา
สุขภาพท่ีพบไดบอยในปจจุบัน เนื่องมาจากการกินอาหารท่ีมีไขมันสูง และขาดการออกกําลังกาย ดังนั้น บริษัท
จึงไดสงเสริมเรื่องการออกกําลังกายใหกับพนักงาน เชน จัดหาอุปกรณกีฬา และจัดพ้ืนท่ีไวใหสําหรับเลนกีฬา 
และในอนาคตบริษัทจะมีโครงการ “SST Happy body สุขกายสุขใจ” เพ่ือสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพท่ีดี
ตอไป 
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รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป 2560 

 

รายชื่อท้ังหมด (คน) 204  

จํานวนผูรบัการตรวจ (คน) 183 

จํานวนผูไมมารับการตรวจ (คน) 21 

ผลการตรวจ รอยละ 

จํานวนผูมีน้ําหนักตัวปกติ (คน) 97 53 % 

จํานวนผูมีน้ําหนักตัวนอยกวาปกติ (คน) 15 8 % 

จํานวนผูมีน้ําหนักตัวมากกวาปกติ (คน) 48 26 % 

จํานวนผูมีน้ําหนักตัวมากผิดปกติ (คน) 23 13 % 

ไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกวา 200 mg/dl 106 57.92 % 

ไขมัน Triglyceride ในเลือดสูงเกินกวา 200 mg/dl 37 20.22 % 

น้ําตาลในเลือดสูงเกินกวา 110 mg/dl 7 0.55 % 
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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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4. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน 

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

1. รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู เพ่ือสนับสนุน
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงการตอบสนองอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพตอเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนอันเนื่องจากการดําเนินงาน 
ของบริษัท 

2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถ่ินท่ีองคกรตั้งอยูใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง 

3. ใหความสําคัญในการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางองคกรกับชุมชน 
ท่ีตั้งอยูท้ังท่ีดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

ในป 2560 ท่ีผานมาบริษัทไดจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน ดังนี้ 

การบริจาค 

ในป 2560 ไดมีโครงการชวยเหลือบริจาค “กองบุญทรัพยศรีไทย ปนน้ําใจไดกุศล พ.ศ. 2560” 
เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสงฆ กรุงเทพฯ โดยมีการบริจาคยอดของบริษัทและพนักงานรวมเปน
เงิน 13,000.-บาท เพ่ือใชเปนคารักษาพยาบาลแกพระภิกษุและสามเณรผูอาพาธ ตลอดจนเพ่ือใชเปนเงินสมทบ
ทุนในการจัดซ้ือครุภัณฑและอุปกรณทางการแพทยของโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในดานสังคมและชุมชนบริเวณใกลเคียงกับบริษัท บริษัทไดมอบทุนเพ่ือการศึกษาและทุนในการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติใหกับโรงเรียนตางๆ ในเขตอําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทรเจดีย เปนประจํา
ตอเนื่องกันทุกป นอกจากนี้บริษัทไดจัดงบเปนเงินบริจาคเพ่ือชวยเหลือสังคม และบํารุงพุทธศาสนาเปนประจํา
ตอเนื่องกันทุกปดวยเชนกัน สําหรับป 2560 บริษัทไดใชเงินบริจาคชวยเหลือวัด โรงเรียน และมูลนิธิ/สมาคม 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 51,100.- บาท  
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การบําเพ็ญประโยชน 

โครงการบริจาคโลหิต “ใหเลือด ใหชีวิต” ปท่ี 5 เม่ือวันท่ี 22 กรกฏาคม 2560 ณ คลังเอกสาร 
ซอยสุขสวัสดิ์ 76 สรุปรายละเอียดไดดังนี้.- 

 

รายการ จํานวน 

มีผูแจงรายชื่อเขารวมโครงการ 43 คน 

บริจาคไดจริง (ไดเลือด 10,150 ซี.ซี) 29 คน 

บริจาคดวงตา 10 คน 

บริจาคอวัยวะ 9 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

  

47  รายงานความย่ังยืน ปี 2560 

 

การเขา้ร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ 

บริษัทให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ โดยการเข้าร่วมสัมมนา
และเสนอความเห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ท่าเทียบเรือ กับสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ
ห้องเย็น เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนราชการเพ่ือนําไปปรับปรุงกฎ ระเบียบ การบริหารจัดการต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 

ส่งเสริมการศกึษาโดยการให้ความรู ้

บริษัทให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบ
คลังสินค้าอัตโนมัติ โดยได้ให้เข้าเย่ียมชม ดูงานกิจการด้านคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท ซึ่งระบบ 
Automated Storage and Retrieval System เป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่บริษัทได้นําระบบ AS/RS เข้ามาใช้
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

สําหรับในปี 2560 มีหน่วยงานที่สนใจเข้าเย่ียมชมดูงานคลังสินค้าและคลังเอกสารอัตโนมัติ
ระบบ AS/RS เช่น สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเซาท์อีส
บางกอก เป็นต้น 
 

มหาวิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก 
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49 รายงานความยั่งยืน ป 2560 

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 

1. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

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 
  



 

 

50 Sustainability Report 2017    

โครงการปลูกปาชายเลน 

ในป 2560 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมโครงการปลูกปาชายเลน ครั้งท่ี 2 ณ คลองโคน อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2560 โดยมีพนักงานเขารวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน จํานวน 51 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

  

51 รายงานความยั่งยืน ป 2560 

2. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

กลอง Green Carton  

ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะตองใชกลองลูกฟูกเพ่ือบรรจุเอกสาร และในแตละป
บริษัทมีการสั่งซ้ือกลองลูกฟูกหลายแสนกลอง แตเนื่องจากวัตถุดิบท่ีนํามาใชผลิตเยื่อกระดาษมาจากตนไม 
บริษัทจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑกลองกระดาษท่ีใชเยื่อกระดาษนอยลง เพ่ือเปนการชวยรักษาปาไม และ
สิ่งแวดลอม 

ซ่ึงในปจจุบันกลองใสเอกสารไดสั่งจากผูผลิตท่ีมีความนาเชื่อถือ และกลองท่ีนํามาใชจะมีขอความ 
“กลองใบนี้ลดการใชตนไม” เพ่ือใหเปนไปตามวิสัยทัศนของบริษัทท่ีมีขอความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม กลาวคือ วัตถุดิบท่ีนํามาผลิตเปนกลองบรรจุเอกสารใหบริษัทมาจากปาปลูกบางสวนและใยกระดาษ
รีไซรเคิลบางสวน ซ่ึงไดลดการใชตนไมจากธรรมชาติ 

ท้ังนี้บริษัทยังคงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยบริษัทและบริษัทผูผลิตไดรวมกัน
ทําการปรับปรุงผลิตภัณฑเม่ือพบขอบกพรองในการใชงานหรือขอรองเรียนจากลูกคา เพ่ือใหกลอง Green 
Carton เปนท่ีใชอยางแพรหลายในกลุมลูกคาของบริษัท  
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การติดตั้งหลอด LED 

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

โครงการประหยัดพลังงาน 

บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานประหยัดพลังงาน ท้ังนี้ป 2560 ไดเริ่มโครงการท่ีหนวยงานคลัง
เอกสารเปนท่ีแรก และจะเริ่มท่ีสํานักงานใหญ และคลังสินคาตอไป เพ่ือใหพนักงานมีจิตสํานึกดานการประหยัด
ไฟฟา ซ่ึงมีนโนบายการประหยัดไฟฟาดังนี้.- 

1. เปดไฟเทาท่ีจําเปน 
2. การเปดเครื่องปรับอากาศ และปดเม่ือไมไดใชงาน 
3. ใชเวลาโทรศัพทใหสั้นลง 
4. รักษาความเร็วในการขับรถ ไมติดเครื่องรถท้ิงไว 
5. ขับรถดวยความระมัดระวัง เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
6. ใชกระดาษรีไซเคิลสําหรับกิจการภายใน 
7. พิมพเอกสารท้ังหนาหลัง เพ่ือประหยัดกระดาษ 
8. พิมพเอกสารเทาท่ีจําเปนเทานั้น นอกนั้นใหเก็บหรือสงเปน file  
9. หากอุปกรณชํารุด ใหพยายามซอมกอนท่ีจะซ้ือใหม 
10. จัดซ้ือเฉพาะสิ่งท่ีจําเปนเทานั้น 

รายงานของคลังเอกสาร  
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625,405.66

151,374.92

2,458,178.39

587,956.70

108,219.80

2016 2017

* ป 2017 
Electric ประหยัดไป 29 % 
Telephone ประหยัดไป 6 % 
Water ประหยัดไป 28 % 



 




