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เก่ียวกับรายงานความยั่งยืน 

รายงานความย่ังยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) จัดทําขึ้นเป็นประจํา
ทุกปีเพ่ือสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้าน
ความย่ังยืน และกระบวนการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนในด้านต่างๆ เพ่ือนําไปสู่ความ
ย่ังยืนของบริษัทในอนาคต โดยยังคงรูปแบบการนําเสนอข้อมูลตามแนวทางการรายงานของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รายงานความย่ังยืนฉบับน้ีได้จัดทําขึ้นเป็นปีที่ 3 ครอบคลุมผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) ที่ครอบคลุมทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามรายงานแห่งความย่ังยืนฉบับน้ีจะ
นําเสนอเฉพาะข้อมูลของบริษัทเพียงเท่าน้ัน เน้ือหาทั้งหมดยังไม่ครอบคลุมบริษัทย่อยของบริษัท และอาจยังไม่
สมบูรณ์  เน่ืองจากการดําเนินการตามดัชนีช้ีวัดบางประเภทจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจัดทํา และการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทจะยังคงดําเนินการอย่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลย่ิงขึ้นต่อไป 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่:  
ฝ่ายปฏิบัติการ 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 
โทรศัพท์ 02-318-5514-5 
แฟ็กซ์    02-318-3490 
E-mail: oinnajit@subsrithai.co.th 
 

บริษัทได้จัดทําและเผยแพร่รายงานความย่ังยืนประจําปี 2561 ในรูปเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.subsrithai.co.th 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
 

ตลอดระยะเวลา 42 ปีแห่งการพัฒนาและเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) ได้สร้างโอกาส
ทางธุรกิจ และผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้เน่ืองจากรากฐานอัน
แข็งแกร่งของบริษัท อันได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
เหมาะสมทันกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง และที่สําคัญคือ การพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน สิ่งเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นรากฐานที่
มั่นคงแล้วยังเป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืนให้แก่องค์กรได้ในที่สุด 

สําหรับการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี  2561 
ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคา การให้บริการ และปัญหาด้าน
แรงงาน บริษัทมีผลประกอบการเฉพาะกิจการ โดยมีกําไรสุทธิ 
52 ล้าน ทําให้บริษัทมีความเช่ือมั่นต่อศักยภาพการเจริญเติบโต
ของธุรกิจคลังสินค้าซึ่งมีแนวโน้มที่ดี และจะมุ่งมั่นที่จะดําเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีความรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือคงความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ และ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย 

สุดท้ายน้ีในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ท่านที่ได้ให้การสนับสุนนการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และบริษัทจะยังคงยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วย
หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 

 
 
 

  

(นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร)์ 
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
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เก่ียวกับบริษัท และความเป็นมาของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) เดิมช่ือบริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จํากัด (มหาชน) ก่อต้ังขึ้นเมื่อ
ปลายปี 2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า โดยได้รับอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือการรับฝากสินค้าโดยมีบําเหน็จ และให้กู้เงินโดยการรับ
จํานําสินค้าที่รับฝาก สามารถออกใบประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าในฐานะนายคลังสินค้าผู้ดูแลรักษา
สินค้าที่รับฝาก ซึ่งผู้ฝากสามารถนําไปเป็นหลักประกันในการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ ได้ด้วย 

บริษัทเล็งเห็นว่ากิจการคลังสินค้าเป็นองค์ประกอบสําคัญของธุรกิจการเงิน ประกอบกับปริมาณความ
ต้องการใช้คลังสินค้าที่มีท่าเทียบเรือเดินทะเลมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากปริมาณผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม
และผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ หรือที่สั่งซื้อเข้ามาบริโภคภายในประเทศ มีปริมาณสูงขึ้นทุกปี อีก
ทั้งนโยบายประกันราคาผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมของรัฐบาลได้ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการด้านคลังสินค้าสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ดังน้ันเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต้องการดังกล่าว บริษัทจึงได้
จัดทําโครงการก่อสร้างคลังสินค้าและท่าเทียบเรือเดินทะเลติดแม่นํ้าเจ้าพระยา บนเน้ือที่ประมาณ 43 ไร่เศษ 
บริเวณถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังแต่ปลายปี 2523 และได้ขยาย
คลังสินค้าและคลังเอกสารเพ่ิมขึ้นอีก 1 แห่งที่ซอยสุขสวัสด์ิ 76 อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทได้
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2530 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจํากัด ในปี 2537 และได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจอาหาร  

ปัจจุบันมีที่ทําการสํานักงานใหญ่ ต้ังอยู่ที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 โทรสาร 02-318-3490-1 มี
คลังสินค้า 2 แห่ง  

1. คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ต้ังอยู่ที่ 71, 71/1-9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสด์ิ 49 ตําบลบางจาก อําเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10130 โทรศัพท์ 02-463-4280-9 โทรสาร 02-463-
4287, 02-818-7847 

2. คลังเอกสาร ต้ังอยู่ที่ 115, 115/7-10 ซอยสุขสวัสด์ิ 76 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ประเทศไทย โทรศัพท์ 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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พัฒนาการที่สําคัญของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

 

 

 

• ปี 2519

บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 
2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 
ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการคลังสินค้า

• ปี 2524 - 2529

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 1 จํานวน 25 หลัง 
รวมพื้นที่ 39,790 ตรม. และ
ท่าเทียบเรือ ณ 
ซ.สุขสวัสดิ์ 49

• เดือนสิงหาคม 2530

บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• เดือนตุลาคม 2535

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 2 จํานวน 14 หลัง 
รวมพื้นที่ 24,528 ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

• เดือนพฤศจิกายน 2536

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 1 เพิ่มเติม 5 หลัง 
รวมพื้นที่ 6,035 ตรม. และ
ท่าเทียบเรือเพิ่ม 1 ท่า 
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 49

• ปี 2548 

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 3 จํานวน 8 หลัง 
รวมพื้นที่ 14,154 ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

• ปี 2555

บริษัทได้ขยายธุรกิจอาหาร โดย
การเข้าซื้อหุ้นของบจก. มัดแมน,
บจก. เอบีพีคาเฟ และ
บจก.โกลเด้นโดนัท

• ปี 2557

บริษัทได้ขยายธุรกิจอาหาร และ
ธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป โดยบริษัท 
มัดแมน จํากัด (บริษัทย่อย) ได้
เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้น
บุริมสิทธิทั้งหมดของบจก. 
เกรฮาวด์  และบจก. 
เกรฮาวด์ คาเฟ่
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
การถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

                                    

                                                

           

                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                
 

        100%                         100%                         100%                         100%                          100% 
                                                                                                                        
 

 

 
 

 

 

 

 

บจก. เอส เอส ที คลงัสนิคา้ 

บจก. โกลเด้น โดนัท  
(ประเทศไทย)  บจก. โกลเด้น สกู๊ป  

100% 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 

บจก. เกรฮาวด์ 

64.27% 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท ์

100% 

100% 

Societe Langonnaise 
des Vins et Hotelleries 

SAS 

GHC Café (UK)  
Co., Ltd. 

100% 100% 

บจก. เกรฮาวด์ คาเฟ ่
Mudman 

International Ltd. 
บจก. เอบีพี คาเฟ  

(ประเทศไทย)  

บมจ. มัดแมน  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:  

  

วิสัยทัศน์

• เป็นผู้นําในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้าน Logistics ไป
สู่ระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัทในกลุ่ม และ
ลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า เพ่ิมอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

• มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
• ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นเลิศโดยเน้นความปลอดภัย 

ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของลูกค้า

• มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือไปสู่ระดับ
มาตรฐานสากลด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย

• เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
• บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ
• ลงทุนในอนาคตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้าง

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

บริการด้วย
ความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง 

สุภาพมีนํ้าใจ มุ่งมั่นพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง
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ค่านิยมขององค์กรสู่ความยั่งยืน 

SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Standard: สถานท่ีจัดเก็บต้องมีความม่ันคงแข็งแรงได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยท้ังในการจัดเก็บและการทํางาน

• Safety: ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหัวใจสําคัญของการ
ให้บริการในธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินค้า

Standard & Safety 
มีมาตรฐานและปลอดภัย

• Smart: มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและการบริการท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย

• Service Mind: มีความรักและเต็มใจในการให้บริการท่ีดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มี
น้ําใจ และมุ่งม่ันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Smart & Service Mind
มีความเชี่ยวชาญและเต็มใจ
ให้บริการ

• Trust: ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็น
ธรรม โดยมุ่งม่ันในการสร้างความเชื่อม่ัน และสร้างความไว้วางใจ เคารพ และ
สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานและพันธมิตร ตลอดจนดําเนินการต่างๆ เพ่ือให้ได้รับ
ความไว้วางใจเช่นเดียวกัน

• Transparency: มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Trust & Transparency 
สร้างความไว้วางใจ และเชื่อม่ัน
ในการดําเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส
และเป็นธรรม

• Teamwork: ให้ความสําคัญต่อทรัพยากรบุคคล มุ่งม่ันพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศของทีมงาน การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของ
พนักงานทุกคน

• Together: องค์กร พนักงาน พร้อมท่ีจะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มี
ส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันอันจะนําไปสู่ความย่ังยืนได้
ในท่ีสุด

Teamwork & Together 
สร้างทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
พร้อมท่ีจะพัฒนาไปด้วยกัน
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โครงสร้างองค์กรบริษัท  

บริษัท ทรพัย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะทํางานบรหิารความเสี่ยง 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายคลังเอกสาร 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายคลังสินค้าและ 

ท่าเทียบเรือ 

รองกรรมการผูจ้ัดการ 
สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลงัสินค้า 

และท่าเทียบเรือ 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุล ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นบริษัท 
ช้ันนําในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics ที่มีบริการหลากหลายครบวงจร ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยแสดงถึงกรอบการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี 
แบบแผน ตามนโยบายที่ว่า 

“ธุรกิจก้าวหน้า ได้มาตรฐานสากล ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม”  

 

Gr
ow

th
 in

 B
us

in
es

s 
ธุร

กิจ
ก้า

วห
น้า

 

Global Standard 
ได้มาตรฐานสากล 

มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนากระบวนการทํางานและการ
ให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองต่อความ
คาดหวังของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ 

Governance 
ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

ดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

Green 
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เคารพในสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในการบริหารจัดการบุคลากร
ด้วยความเป็นธรรม ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพแก่
พนักงาน การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการทํางาน มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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Global Standard 
High Performance

Good Governance

Sustainable 
Growth in Future

Green
Corporate Social 
Responsibility

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สิ่งแวดล้อม Environment 

• บรรษัทภิบาล
• การบริหารความเสี่ยง
• จรรยาบรรณธุรกิจและการ

ต่อต้านทุจริต
• การบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์ลูกค้า
• นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

เศรษฐกิจ

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรมและสิทธิมนุษยชน

• การพัฒนาศักยภาพแก่
พนักงาน

• การดูแลพนักงาน
• สุขภาวะและความปลอดภัยใน

สภาพแวดล้อมการทํางาน
• การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

สังคม

• การจัดการสิ่งแวดล้อม
• การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์การดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นําในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics มีบริการหลากหลาย
ครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพและมาตรฐานในการ
ดําเนินงาน ยึดมั่นต่อการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตลอดจน
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มต้นจากภายใน
องค์กรและขยายออกสู่ภายนอกองค์กร บริษัทเช่ือว่าความพึงพอใจของลูกค้ามาจากพนักงานท่ีมีความสามารถ มี
ความเช่ียวชาญ พร้อมให้บริการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลาย นอกจากน้ีพนักงานยังเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความ
เจริญเติบโตอย่างย่ังยืนได้ในระยะยาว 

กลยุทธ์หลักในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 

1. พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาพนักงาน สร้างคนของบริษัทตามค่านิยมขององค์กร 

Smart มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วย
วิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย  

Service mind มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ําใจ และมุ่งม่ันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 

Together องค์กร พนักงาน พร้อมท่ีจะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่า
ร่วมกัน อันจะนําไปสู่ความย่ังยืนได้ในท่ีสุด 

2. พัฒนาคุณภาพของกระบวนการทํางาน, ผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการทํางาน (In-Process)  

3. เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพ่ือให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันอย่างย่ังยืน 

4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมและการทําดีต่อสังคม สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือสาธารณะประโยชน์  
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มีทักษะและมคีวามเช่ียวชาญในงาน  
ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและ
เทคโนโลยีนําสมัย  

องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไป
ด้วยกันกับสังคมและผูม้ีส่วนได้เสีย 
เพ่ือให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน  
อันจะนําไปสู่ความย่ังยืนได้ในที่สุด 

มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุง่สู่ความ
เป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คอื บริการด้วยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีนํ้าใจ และมุ่งมั่น
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 

Core Competency 

 

 

 

 

 

 

DNA

Service 
Mind

TogetherSmart
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทดําเนินงานด้านความย่ังยืน มีส่วนเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสําคัญต่อการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งจําแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และกําหนดให้มีการ
ดําเนินการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือช้ีบ่งผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  

การแสดงการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SST

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

หน่วยงาน
ราชการ

คู่ค้า
ธุรกิจ

พนักงาน
ชุมชน, 
สังคม

ลูกค้า

คู่แข่ง
ทางการค้า

สถาบัน
ทางการ

เงิน

ก.ล.ต.,
SET
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การดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรที่พัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่เก่ียวข้อง 

ลําดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

การตอบสนอง 

1 พนักงาน พนักงานประจาํ 
ลูกจา้งช่ัวคราว 

- ตรวจสุขภาพประจําป ี
- กิจกรรมแรงงานสมัพันธ์ตา่งๆ 

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่  
งานกฬีาส ี

- ข่าวสารด้านความปลอดภัยระบบ 
IT ฯลฯ 

- ประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ทุกเดือน และประชุม
คณะกรรมการสวสัดิการ ทุก 3 
เดือน 

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ
รับฟังความคิดเหน็ 

- การจัดอบรม พัฒนาความรู้ 
ส่งเสรมิศักยภาพ และ
ความสามารถในการปฏิบตัิงาน  

- คู่มือการปฏิบัตงิานของพนักงาน
และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

- ประกาศคําสั่งตา่งๆ 
- นโยบายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 

 

- ผลตอบแทนท้ังในรูปแบบ
เงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ 
ท่ีเหมาะสม 

- การจัดการสภาพแวดลอ้ม
ทํางานท่ีดปีลอดภัย  
ถูกสุขอนามัยและลดปจัจัย
ความเสี่ยงดา้นสุขภาพ 

- การฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน 

- ความมั่นคงกา้วหน้าในหน้าท่ี
การงาน มีสภาพชีวิตท่ีด ี

- การจัดการตอ่ข้อรอ้งเรียนและ
การเคารพต่อสิทธมินุษยชน 

 
 
 
 

- จ่ายผลตอบแทนและรายได้ท่ี
เป็นธรรมและเหมาะสม 

- กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
- โครงการ E-jip 
- ตรวจสุขภาพประจําป ี
- มีการจัดอบรมประจําปีและ

การอบรมพัฒนาในการทาํงาน 
(on-the-Job Training) 

- เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อ
พนักงานและแรงงานอย่างเป็น
ธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม 

- จัดใหส้ภาพแวดลอ้มการ
ทํางานท่ีด ีปลอดภัย มีการ
ดูแลสุขอนามัย ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงาน โดยมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยตรวจสอบและ
นําเสนอตอ่บริษัท 

- ดูแลให้พนักงานได้รับความ
ต้องการพ้ืนฐานเพือ่สร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีภายในองค์กร  
โดยผ่านทางคณะกรรมการ
สวัสดิการ 
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ลําดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

การตอบสนอง 

2. ผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุน 

ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน 

- การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 
- การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 

และ e-mail.  
- ข้อมูลผ่าน website 
- จัดทํารายงานประจําป ี
- จัดกจิกรรมให้นักลงทุนเข้าเย่ียม

ชมกิจการ 
- การเปดิเผยสารสนเทศต่างๆ ตาม

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีกาํกับ
ดูแล 

- จัดให้มีช่องทางสาํหรับการแจ้ง
เบาะแสการกระทําท่ีไม่สจุริตหรือ
ข้อเรียกร้องต่างๆ 
 

- ผลตอบแทนทางการเงิน 
(กําไรเงินปันผล และมูลค่า
หุ้น) 

- การบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- กิจการมกีารเติบโตอย่างมั่นคง 
- มีระบบบรหิารความเสี่ยง 
- มีการตรวจสอบ และการ

บริหารงานท่ีด ี
 

- ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ปฏิบัตติ่อผู้มสี่วนได้
เสียอย่างเป็นธรรม และ 
เท่าเทียมกัน มีความซ่ือสตัย์ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม 
- เปิดเผยข้อมลูท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน 
 

3. ลูกค้า ลูกค้าภาครัฐ 
ลูกค้าเอกชน 

- การพบปะเย่ียมเยียนลูกค้า เพือ่
เข้าถึงทุกปัญหา และสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีด ี

- การจัดงานแสดงสนิค้า, ออกบธู 
- การลงโฆษณา 
- การสํารวจความพึงพอใจลกูค้า 
- การให้ความรู้ทางเทคนิคกับ

ลูกค้า 
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ

การรบัฟังความคิดเห็น 

- การได้รับบริการท่ีดี และ
ถูกต้อง 

- เข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
และโปร่งใส 

- ราคาสินค้าและบริการท่ี
เหมาะสม 

- หลักประกันสญัญา ความ
ปลอดภัย และ 
ความรบัผิดชอบตอ่สินค้า 
ท่ีรับบริการ 

- การรกัษาความลบัของข้อมลู
ลูกค้า 
 

- ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

- มีจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
- มีนโยบายต่อตา้นทุจริต

คอร์รัปช่ันและจดัทํา Code of 
Conduct 

- บริหารการจดัการท่ีมี
มาตรฐานตามระบบ ISO 
9001 
 

4. คู่แข่งทาง 
การค้า 

คู่แข่ง - การแลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสาร - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ
โปร่งใส 

- ไม่กลา่วหาคู่แข่งในทางร้าย 
- ไม่แข่งขันกันด้วยการตดัราคา 

- ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
เพื่อดําเนินธุรกจิอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส 

- ไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งโดย
การกลา่วหาในทางร้าย 

- แข่งขันโดยการเสนอบริการให้
ลูกค้าพงึพอใจ ไมต่ัดราคา 

- ร่วมมือในการประกอบธุรกิจใน
เชิงสร้างสรรค์ 
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ลําดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

การตอบสนอง 

5. คู่ค้า ผู้ให้บริการ 
ผู้ผลติ 

- แนวทางการปฏิบตัิอย่างย่ังยืน
ของผู้ค้าของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 

- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- นโยบายการจัดซ้ือ-จัดจา้ง 
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ

การรบัฟังความคิดเห็น 
 

- การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 

- ไม่เลือกปฏิบัตติ่อคู่ค้า ไม่มีอคต ิ
- สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่าง

ครบถ้วน 
- ไม่มีการเรียก รับ หรือจา่ย

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจรติกับ
คู่ค้า 

- บริษัทมีการสง่แนวทางการ
ปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้า 
ของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
เพื่อให้คู่ค้ารับทราบนโยบาย
ของบริษัท 

6. เจ้าหน้ี สถาบันการเงิน - รายงานประจาํป ี
- รายงานงบการเงิน 
 

- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของสัญญา 

- ความโปรง่ใสในการดําเนิน
ธุรกจิ 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของสัญญาอย่าง
เคร่งครัด 

- เปิดเผยข้อมลูทางการเงินท่ี
ถูกต้อง 

7. หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ก.ล.ต. 
SET. 
สรรพากร 
กรมแรงงาน 
ประกันสังคม 
กรมเจา้ท่า 
เทศบาลลดั-
หลวง ฯลฯ 

- รายงานขอ้มูลตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

- นําส่งภาษีตามกฎหมาย 
- ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ 

ของหน่วยงานรัฐ 

- สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- ไม่สรา้งผลกระทบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีกฏหมายกําหนด ใน
ทุกๆ ดา้น 

- เปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 

8. ชุมชน และ
สังคม 

ชุมชนโดยรอบ
สังคมท่ัวไป 

- การเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ  
กับชุมชน 

- การรบัฟังข้อเสนอแนะและรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ 

- การแจ้งเบาะแสการกระทําทุจริต 

- ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

- การมสี่วนร่วมเป็นพลังในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

- การสนับสนุนกิจกรรมดา้น
การศึกษา ชุมชน ศาสนา การ
กุศล และสังคม 

- การตอบสนอง และการจดัการ
ข้อร้องเรียน 

- การสืบสวนสอบสวนการ
กระทําอย่างเป็นธรรม (ถ้ามี) 

9. สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม - การจัดกจิกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และพลังงานภายใน
องค์กร 

- การมสี่วนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

- จัดกจิกรรม และปลูกฝงั
จิตสาํนึกดา้นการอนุรักษ์
พลังงาน การใช้ทรัพยากรท่ี
คุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
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กรอบการทํางานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้จัดทําข้อปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนของ
บริษัทไม่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
(คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นฉบับที่ 3 นับแต่ให้มีการประกาศใช้และถือปฏิบัติครั้ง
แรกเมื่อปี 2550 และบริษัทได้เผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท (www.subsrithai.co.th)) ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ ที่บริษัทให้ความสําคัญดังน้ี    

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

4. การปฏิบัติต่อพนักงาน 

5. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหน้ี 

6. การปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า 

7. การปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน และการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลของบริษัท 

9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

10. การไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

11. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

12. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน การรับหรือการให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด 

13. การใช้สิทธิทางการเมือง 

14. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
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การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนนิการ 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 759,679,703.00 บาท และมีทุนเรียกชําระแล้ว 455,807,823.00 บาท
ประกอบด้วยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 99.9 และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่กฎหมายกําหนดให้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบันมีพนักงานในความดูแล ณ สิ้นปี 2561 จํานวนทั้งสิ้น 330 คน สามารถ
สร้างงานสร้างรายได้ในปี 2561 ถึง 386.75 ล้านบาท   

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก คือ ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให้เช่าและบริหารพ้ืนที่เพ่ือ
รองรับการจัดเก็บสินค้า รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และกิจการท่าเทียบเรือ และมีบริษัท
ย่อย 2 บริษัท ที่บริษัทถือหุ้น 100 % คือ 1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จํากัด บริษัทถือหุ้น 100 % ดําเนิน
ธุรกิจคลังสินค้า รับฝากสินค้า 2. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด บริษัทถือหุ้น 100 % ดําเนินธุรกิจ
ผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

ตลอดระยะเวลา 42 ปี ธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย มีความเจริญและเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองและมั่นคง มีจํานวนลูกค้ามาใช้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

รายได้จากธรุกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ  

ข้อมูลสาํคญัทางการเงินของบริษัท ทรพัยศ์รีไทย จํากัด (มหาชน) งบเฉพาะกิจการ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561  

รายได้จากการดําเนินการ 318.83 324.55 386.75 

รายไดร้วม 476.60 375.84 457.21 

กําไร(ขาดทุน) 124.43 31.12 79.24 

EBITDA 189.88 101.30 139.80 
  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
รายได้ (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 
บจก.เอส เอส ที คลังสินค้า 

คลังสินค้าและ 
ท่าเทยีบเรอื 

325 328 390 
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อย่างไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายในการเพ่ิมกําไรและรายได้ให้กับองค์กร รวมทั้งเป็นการกระจายความ
เสี่ยงในธุรกิจ โดยไม่พ่ึงพิงรายได้จากธุรกิจคลังสินค้าเพียงอย่างเดียว บริษัทจึงได้มีการขยายธุรกิจโดยเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และให้ผลตอบแทนท่ีดี 
ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบมจ.มัดแมน และผ่านบริษัทย่อยของบมจ.มัดแมน จํานวน 
10 บริษัท ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโดยตรง 3 บริษัท และโดยอ้อมผ่าน บมจ.มัดแมน จํานวน 8 บริษัท 

บริษัท 
เครื่องหมาย

การค้า 
(ตัวย่อ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 
1.1 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใต้สิทธิแฟรนไซส์ 
 บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

 
  

DD ผลิตและจําหน่ายโดนัทและเครื่องด่ืมภายใต้แบรนด์ ดังกิ้ง 
โดนัท (“Dunkin Donuts” หรือ “DD”) 

 บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 

ABP ผลิตและจําหน่ายเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ โอ ปอง แปง (“ABP”) 

 บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จํากัด 
 

 
 

BR นําเข้าและจําหน่ายไอศกรีม ภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins 
(“BR”) 

1.2 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใต้สิทธิแฟรนไซส์ 
 บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด 
 
 
 
 
 

GHC ผลิตและจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมแบบบริการเต็มรูป
ภายใต้แบรนด์ท่ีสําคัญต่อนี้ไป  
- เกรฮาวด์ คาเฟ่ (Greyhound Café’) 
- อะนาเตอร์ฮาวด์ (Another Hound Café’) 
- กิน + เฮ (Kin+Hey) 

• GHC Café (UK) Limited 
 
 

GHC (UK) ผลิตและจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมแบบบริการเต็มรูปแบบ
ระดับพรีเม่ียมภายใต้คอนเซ็ปต์ (Concept) ของ GHC “Basic 
with a Creative Twist” โดยทําการตลาดท่ีต่างประเทศ 

 Societe Langonnaise des Vins et 
Hotelleries SAS 
 

 
 

SLVH ผลิตและจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมแบบบริการเต็มรูปแบบ
ระดับพรีเม่ียมภายใต้แบรนด์ Le Grand Vefour ซ่ึงได้รับ 
มิชลินสตาร์ (Michelin Star) จํานวน 2 ดาว  
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บริษัท 
เครื่องหมาย

การค้า 
(ตัวย่อ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.3 ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 
 บริษัท เกรฮาวด์ จํากัด 

 
 
  

GH  ผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นเคร่ืองประดับและสินค้าไลฟ์
ไตล์ภายใต้แบรนด์ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
- เกรฮาวด์ ออริจินอล (GreyHound Origionl) 
- สไมลี่ฮาวด์ (Smilehound) 

 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเภทคาเฟ่ 
 รับออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

1.4 ธุรกิจโดยถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  
 Mudman International Limited MM Inter บริษัทเพ่ือการลงทุนในต่างประเทศ (Holding Company) 
 

2. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จํากัด SSTW กิจการคลังสินค้า / ให้บริการรับฝากสินค้า 
 

3. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด 
 
 

SSTRM ผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
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2. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ทั้งในด้านบทบาทหน้าที ่
และความรับผิดชอบที่ได้ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ 
ด้าน 

 

ผู้ถือหุ้น 
Shareholders 

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดําเนินการ
ใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 
รายใหญ่และรายย่อย มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญทั้งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 

ลูกค้า 
Customer 

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของ
ลูกค้าภายใต้เง่ือนไขและราคาที่เป็นธรรม  

พนักงาน 
Staffs 

ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม มีการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน 

คู่ค้า และเจ้าหนี ้
Trade Partners and 
Creditor 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ีทุกรายอย่าง
เท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้ังอยู่
บนพ้ืนฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

พันธมิตรและคู่แข่ง
ทางการค้า 
Trade Competitor 
and Competitors  

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดีตาม 
หลักสากลท่ีถือปฏิบัติในทางธุรกิจ 

สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 
Social and 
Environment 

ดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการดําเนินกิจกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

84% 84%

ปี 2561

• ดีเลิศ
• 100 %

ปี 2560

• ดีเลิศ
• 95 %

ปี 2559
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ผลการประเมินระดับการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

ผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2561 บริษัทได้รับการ
คะแนนในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (National CG 
Committee) ที่ทําการสํารวจบริษัทจดทะเบียนไทย  

 

 

 

 

 

 
              อยู่ในระดบัดมีาก    อยู่ในระดบัดีมาก  อยู่ในระดบัดีมาก 

 

 85% 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) บริษัทได้คะแนน 100 คะแนน อยู่ในระดับดีเลิศ 

 

 

 

  

 

 

 

 

ระดับคะแนน 90-100 = ดีเลิศ         80-89 = ดีมาก      70-79 = ดี        60-69 = ดีพอใช้        50-59 = ผ่าน 
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3. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1. การแข่งขันที่เป็นธรรม 

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่
เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัท โดยไม่มีการกระทําในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อ
กัน และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจําเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอ่ืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่
มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับคู่แข่งทางการค้า 

2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ีทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ต่อทั้งสองฝ่าย ดังน้ี 

2.1 บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า และไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์
ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน เพ่ือให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม
กัน ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อ – จัดจ้าง ที่ชัดเจนเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องในกระบวนการได้ปฏิบัติซึ่งเป็น
กระบวนการสําคัญที่สนับสนุนการดําเนินกิจการตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยการ
สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรม 
และมั่นใจได้ว่ามีการคัดเลือกผู้ค้าที่เหมาะสมได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

2.2 บริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นคู่ค้าของบริษัท จะต้องมีการดําเนินธุรกิจตามหลัก
จริยธรรมสากล โดยที่คู่ค้าของบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้า
ของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 4 ด้าน ดังน้ี 
1) ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
2) ด้านสิทธิมนุษยชน 
3) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.3 มีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้ี สร้าง
ความไว้วางใจให้กับเจ้าหน้ีผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ อํานวยความสะดวกด้าน
ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท 

  



 Sustainability Report 2018 

 บรษิทั ทรพัย์ศรีไทย จาํกดั (มหาชน) 26 

3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ 

3.1 มีการกําหนดนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อย่าง
เคร่งครัด 

3.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทําที่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยนืของผู้คา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของผู้ค้า

ด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจ

ด้านสิทธิ
มนุษยชน

ด้านอาชีวอนามัย
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ปลอดภัย

ด้านการบริหาร
จัดการ

สิ่งแวดล้อม
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4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยกําหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หัวข้อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ดังน้ี 

1. ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนําให้บุคคลน้ันกระทําหรือละเว้นการกระทําใดอัน
เป็นการผิดต่อกฎหมาย 

2. ห้ามมิให้รับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ 

3. ดําเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดําเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายของ
ประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย 

บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เก่ียวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันจาก
การทุจริต รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในการประชุม  
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และได้ประกาศใช้นโยบายเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งได้เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)  

บริษัทได้ดําเนินการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น นโยบายการกํากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยเผยแพร่ไว้ในคู่มือพนักงาน จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเพ่ือให้พนักงานได้รับทราบถึงเหตุการณ์
ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

นอกจากนี้บริษัทได้กําหนดให้คณะทํางานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารสําหรับการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้ง เป็นผู้รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพ่ือ
จัดทําเอกสารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์กร ตลอดจนทําหน้าที่ติดตามการดําเนินงานตามแผน
จัดการความเสี่ยงเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  

และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กําหนดให้มีการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน บริษัทจึงมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมิน
ความเพียงพอ ความเหมาะสม ตลอดจนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กร 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถป้องกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยผู้
ตรวจสอบภายในจะทําการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ในปี 2561 บริษัทได้ดําเนินการย่ืนขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการ CAC 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสผ่าน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง (ปรากฏ
ตามรายงานประจําปี หน้า 70) และกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยได้กําหนดไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท นอกจากน้ีบริษัทยังได้กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน 
(Whistleblower Policy) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน 
โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559  

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เก่ียวข้องมีช่องทางในการร้องเรียน การแสดงความเห็น 
หรือซักถามข้อสงสัย และรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือร้องเรียนการกระทําผิด
จรรยาบรรณได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับสําหรับพนักงานบริษัท หรือโดยจัดส่งคําร้องเรียนถึง
เลขานุการบริษัท  

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  

เลขานุการบริษัท :  

นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ อีเมล์ที่ pilanchai@subsrithai.co.th 

ส่งผ่านไปรษณีย์ถึง :  

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ 

นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ 

นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ เลขานุการบริษัท 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ทาง website :  

www.subsrithai.co.th 
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5. การบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยสําคัญที่อาจมีผลต่อการดําเนินงาน รายได้ และกําไรของบริษัท ได้แก่ ความต้องการของลูกค้าที่มี
ความคาดหวังสูง ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาบริการให้รองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และสร้าง
ความแตกต่างของบริการให้โดดเด่นต่างจากคู่แข่ง นอกจากน้ีการให้บริการด้านคลังสินค้า และบริการรับฝาก
เอกสารต้องการความปลอดภัยสูง จึงต้องมีการจัดการควบคุมไม่ให้มีเอกสารสูญหายและการป้องกันอัคคีภัย 
อีกทั้งต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า
และคลังเอกสาร 

บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (ปรากฏ
ในรายงานประจําปีหน้า 94) และได้จัดต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย จากน้ันให้
พิจารณาถึงการเช่ือมโยงกันระหว่างความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของบริษัทพร้อมติดตาม
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจําทุกไตรมาส และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยผ่าน
ผู้ตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานบริษัท ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน 

3. ความเสี่ยงด้านลูกค้าเลิกใช้บริการ 

4. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 

ในปี 2561 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ได้รายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ทุกไตรมาส ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงที่เกินเกณฑ์ที่กําหนดมีเพียง 4 – 5 กิจกรรม แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ หรือการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งน้ี ฝ่ายที่รับผิดชอบได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่กําหนด  
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6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทให้ความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา โดยบริษัทได้กําหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังน้ี 

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของ
ลูกค้าภายใต้เง่ือนไขและราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า 

2. ให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ามี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลที่ให้ต้องไม่เกินความเป็นจริงจนเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

3. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายอันเก่ียวกับ
การประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้า 

4. มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อ
ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นําข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์เพ่ือ
ตนเองหรือผู้อ่ืน 

5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ รวมท้ังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และดําเนินการอย่างถึงที่สุดเพ่ือให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

6. จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริการลูกค้าอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือทราบความต้องการของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง และนํามาปรับปรุงเพ่ือการให้บริการที่ดีย่ิงขึ้น 

7. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า ด้วยยึดมั่นในคติพจน์
ของบริษัท คือ “บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ําใจ และมุ่งม่ันพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

8. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า 
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ที่ผ่านมาลูกค้าเก่าของบริษัทส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากบริษัทส่งมอบ
สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ 
ภายใต้เง่ือนไขและราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้
ข้อบังคับและกฎหมายอันเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ผิดสัญญากับลูกค้าของบริษัทนอกจากสิทธิของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ทําข้อตกลงกันแล้ว บริษัทยังคํานึงถึงความ
พึงพอใจของลูกค้าด้วย โดยได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจําทุกปี ปรับปรุงบริการและ
พัฒนาบริการต่างๆ เพ่ือให้เช่ือมโยงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่บริษัทได้รับ รวมทั้งได้
จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการจัดเก็บเอกสารของลูกค้าสําหรบัปี 2560 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนลูกค้าที่เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจประจําปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 33.27 ของจํานวนลูกค้าทั้งหมด  
โดยกระจายตามประเภทของลูกค้า ดังนี้.- 

ประเภทกลุ่มลูกค้า 
2560 2561  ผลการประเมิน 

จํานวน
ราย 

ร้อยละตาม
กลุ่มลูกค้า 

จํานวน
ราย 

ร้อยละตาม
กลุ่มลูกค้า  2560 2561 

ลูกค้าขนาดเล็ก 184 15.63 266 20.11 ดีมาก 19% 66% 

ลูกค้าขนาดกลาง 185 99.46 183 89.71 ค่อนข้างดี 77% 33% 

ลูกค้าขนาดใหญ่ 84 100 91 94.79 ค่อนข้างไม่ดี 4% 1% 

รวม 453  540  ไม่พอใจ 0% 0% 

 

 

  

ดีมาก; 19%

คอ่นข้างดี; 77%

คอ่นไมข้่างดี; 4% ไมพ่อใจ; 0%

ปี 2560

ดีมาก คอ่นข้างดี คอ่นไม่ข้างดี ไม่พอใจ

ดีมาก; 66%

คอ่นข้างดี; 33%

คอ่นข้างไมดี่; 1% ไมพ่อใจ; 0%

ปี 2561

ดีมาก คอ่นข้างดี คอ่นข้างไม่ดี ไม่พอใจ
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การดําเนินงานด้านสังคม 

1. สิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและถือเป็นนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เคารพในศักด์ิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทําการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

นอกจากน้ีบริษัทให้ความสําคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือผู้มีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทได้กําหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญย่ิงที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จในการประกอบ
กิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้
พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเช่ือมั่นในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยได้กําหนด
เป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังน้ี 

1. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง หรือทางอ้อม 
ไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดง
ความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืนใด 

2. จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับ เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่า
ล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

3. จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการย่ืนข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสม
และเป็นธรรม 

4. กรณีมีการทําผิดระเบียบหรือวินัยและต้องดําเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษ
อย่างเป็นธรรมแล้วแต่กรณี  

5. สนับสนุนด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และ
สภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และดําเนินการเพ่ือป้องกันมิ
ให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานต่างๆ 

6. เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยผ่าน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
อิสระ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทได้จัดทําโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ
ทํางานร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เช่น 
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การดูแลพนักงาน 

1.1 บริษัทได้จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาต้ังแต่ปี 2529 ก่อนที่จะมีประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและเป็นสวัสดิการให้กับ
พนักงานในการออมและสร้างหลักประกันในอนาคต ทําให้พนักงานมีเงินก้อนเมื่อต้องออกจากงานหรือเมื่อ
เกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาวด้วย ปัจจุบันบริษัทได้
กําหนดจ่ายเงินสมทบให้พนักงานในอัตรา 3-15% ของค่าจ้างตามอายุงานของพนักงาน 

1.2 บริษัทได้จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – 
EJIP) ต่อเ น่ืองเป็นครั้ งที่ 5 ซึ่ งเป็นรูปแบบหน่ึงของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน สร้างความรู้สึก 
มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วม
ทํางานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือนและบริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเพ่ือนําเข้าโครงการ นอกจากน้ีบริษัทยัง
ได้เปิดโอกาสให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการด้วย 

1.3 บริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือเป็นเสมือนสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ และร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจน
ดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นว่าพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ และมี
ขวัญกําลังใจในการทํางานต่อไป บริษัทจึงได้สนับสนุนจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนําเสนอ 

รายช่ือคณะกรรมการสวัสดิการ 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล 

1. นายกษิดิศ  ทวีสิน 9. นายอุดร  ลาํปน 

2. นายกฤษดา  ซุ่นทรัพย์ 10 นางสาวอมรวรรณ  ร่วมชัยภูมิ 

3. นางอรนุช  คงกัน 11 นายชรินทร์  นวลจันทร ์

4. นางสาวรุ่งทิวา  อุตส่าห์ 12 นายธนยศ  คณานับ 

5. นางสาวปาณิศา  ชํานินวล 13 นายวุฒิไกร  บัวลาด 

6. นายทัศนะ  ยะประเสริฐ 14 นางสาววรรณวรา  ทองศริิ 

7. นายสุภาพ  มีท ี 15 นายสมชาย  ม่วงเปรม 

8. นายชัยณรงค์  พลสามารถ  
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บริษัทได้จัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้บริษัทมี
พนักงานที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทํางานเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท รวมถึงการดูแลพนักงานให้มีความสุข 
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการบริหารงานบุคคลจะยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และให้โอกาสแก่
พนักงานที่เท่าเทียมกัน สําหรับปี 2561 บริษัทมีอัตราการจ้างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.41 เทียบกับปี 2560 
เน่ืองจากบริษัทมีการขยายธุรกิจขนถ่ายสินค้าเพ่ือบริการลกูค้าเพ่ิมเติม 

สัดส่วนการจ้างงาน 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 
อัตราการเพิ่ม/

ลด 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ ร้อยละ 

จําแนกตามเพศ (รายเดือน) 
ชาย 
หญิง 

 
109 
92 

 
54.23 
45.77 

 
118 
95 

 
55.40 
44.60 

 
8.26 
3.26 

จําแนกตามเพศ (รายวัน) 
ชาย 
หญิง 

 
32 
26 

 
55.17 
44.83 

 
61 
56 

 
51.72 
47.86 

 
90.62 
115.38 

รวม 259  330  27.41 
จําแนกตามอาย ุ(พนักงานรายเดือน)  

อายุ  18-35  ป ี
อายุ  36-50  ป ี
อายุมากกว่า 50 ป ี

 
131 
44 
26 

 
65.17 
21.89 
12.94 

 
153 
47 
13 

 
71.83 
22.07 
 6.10 

 
16.79 
6.82 

-50.00 
จําแนกตามพื้นที่ (พนกังานรายเดือน) 

สํานักงานใหญ่ กรงุเทพมหานคร 
เพศชาย 
เพศหญิง 

สาขา สมุทรปราการ 
เพศชาย 
เพศหญิง 

 
 
6 
31 
 

103 
61 

 
 

2.99 
15.42 

 
51.24 
30.35 

 
 
6 
29 
 

112 
66 

 
 

2.82 
13.61 

 
52.58 
30.99 

 
 
0 

-6.45 
 

8.74 
8.20 
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การพัฒนาพนกังาน 

บริษัทยังมุ่งพัฒนาสร้างเสริมความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พร้อมที่จะรองรับการ
เติบโตของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของบริษัท เพ่ือ
เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท 

โดยมีการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) จํานวน 2 หลักสูตร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานไปเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน (Public Training) จํานวน 23 หลักสูตร คิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการ
ฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 201,444.07 บาท มีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 59.4 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด โดย
มีช่ัวโมงการอบรมเฉล่ียต่อคนเท่ากับ 4.16 ช่ัวโมงต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของทางภาครัฐที่ต้องการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

การดําเนินงานด้านการฝึกอบรม 

แนวทาง วิธีการ ผลการดําเนินงาน จํานวนพนักงาน ค่าใช้จ่าย 

การพัฒนาในการ
ทํางาน (On-the-Job 
Training) 

มาตรฐานความรู้และทกัษะที่
จําเป็นของแต่ละตําแหน่งงาน
ต่างๆ โดยหัวหน้างานรับผิดชอบ
อบรมสอนงานให้กับพนักงานใน
ตําแหน่งดังกล่าว เพ่ือมุ่งมั่น
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

จัดอบรมให้กับ
พนักงานที่เข้าใหม่ทุก
คน และจัดอบรม
ให้กับพนักงานที่มีการ
โยกย้ายตําแหน่งงาน
หรือปรับตําแหน่ง 
รวมถึงการจัดให้มีการ
ทบทวนเป็นประจํา 

- - 

การอบรมภายใน
บริษัท 
(In-house Training) 
Work Life Skill 

- หลักสูตรความปลอดภัยอาชีว 
อนามัยและสิ่งแวดล้อม  

- หลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพ  

- หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้นําและ
การบริหารจัดการ  

- หลักสูตรเพ่ือพัฒนาธุรกิจและ
การบริหารจัดการ 

- หลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจ 
หลักสูตรพิเศษอื่นๆ เช่น 
หลักสูตรกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท หลักสูตร
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

อบรมทั้งปี  
รวม 2 หลักสูตร 

178 คน  
คิดเป็นร้อยละ 

59.09 

74,980.40 

การอบรมภายนอก 
(Public Training) 

อบรมทั้งปี  
รวม 23 หลกัสตูร 

36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 

10.91 

126,463.67 

รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน  201,444.07 
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การพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ง 

เพ่ือความต่อเน่ืองทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดําเนินการสรรหา
และพัฒนาผู้ดํารงตําแหน่งแทนพนักงานระดับผู้บริหารที่ใกล้เกษียณหรือผู้บริหารที่มีความเสี่ยงอ่ืนที่อาจทําให้
เกิดความไม่ต่อเน่ืองทางธุรกิจได้ โดยเน้นวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายใน (Internal recruitment) ก่อน แล้ว
จึงสรรหาบุคลากรจากภายนอก เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานที่มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงานดีต่อเน่ือง ซึ่งการพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่งมีขั้นตอนการจัดทําแผน
เตรียมความพร้อม ดังน้ี 
 

ดําเนินการในปี 2560        ดําเนินการในปี 2561    ดําเนินการในปี 2562    ดําเนินการในปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย จํานวนชั่วโมง 

พนักงานทั้งหมด 4.16 

พนักงานชาย 3.82 

พนักงานหญิง 4.53 

1. การเลือก 
ตําแหน่งเป้าหมาย 
ท่ีจะจัดทําแผน 
ผู้สืบทอดตําแหน่ง 

2. การกําหนด 
เกณฑ์คัดเลือก 
ผู้มีศักยภาพ 
 

3. การคัดเลือก 
ผู้มีศักยภาพและ 
จัดทํารายชื่อ 
ผู้มีศักยภาพ 

4. การจัดทํา 
แผนพัฒนา 
ผู้มีศักยภาพและ 
พัฒนาตาม 
แผนท่ีกําหนด 

5. การติดตาม 
และประเมินผล 
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อบรมประจําปี หลักสูตร การบริการท่ีเป็นเลิศและเหนือความคาดหวัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

อบรมหลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างาน (The Excellent Supervisor)” 
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3. ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน 

ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ดังน้ัน บริษัทจึงได้จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ดังน้ี 

1. บริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการ คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ได้มีการจัดประชุมและจัดทํารายงานทุกเดือน 

คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ (คปอ.) 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 

1. นายกษิดิศ  ทวีสิน ประธานคณะกรรมการ 

2. นายสุบรรณ  ยะวิเชียร กรรมการและเลขานุการ 

3. นายกฤษดา  ซุ่นทรัพย์ กรรมการ 

4. นายชโนทัย  สมเสร็จ กรรมการ 

5. นายวิโรจน์  มั่นใจ กรรมการ 

6. นายบุญลือ  ผลมีทรัพย์ กรรมการ 

7. นายชรินทร์  นวลจันทร์ กรรมการ 

8. นายสุขี  พ่ึงป่า กรรมการ 

9. นางอรนุช  คงกัน กรรมการ 

10 นางสาวปาณิศา  ชํานินวล กรรมการ 

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบติัเหตุในการทํางานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  

ความรุนแรง 
จํานวนคร้ัง/ป ี

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน) 2 0 0 

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 2 0 2 

หยุดงานเกิน 3 วัน 2 2 2 

ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (สูญเสียอวัยวะ) 0 0 0 

รวมจํานวน (ครั้ง) 6 2 4 
จํานวนท่ีต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (รายคน) 

0 1 0 
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2. บริษัทให้ความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบ
ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ คลังเอกสาร คลังสินค้า 
และสํานักงานใหญ่ โดยว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาดําเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็นประจําทุกปี 

นอกจากน้ี บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัยทั้งด้านอัคคีภัย
และภัยจากทางน้ําอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ให้มาดําเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
ตรวจสอบระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารเป็น
ประจําทุกปี ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 
 

ภาพการอบรมดับเพลิงขัน้ต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

คลังเอกสาร 
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ภาพการอบรมดับเพลิงขัน้ต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

สํานักงานใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

คลังสินค้า 
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สุขภาพของพนักงาน 

บริษัทจัดให้มีการทําประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับช้ัน 
เมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางไปให้บริการลูกค้าต่างจังหวัด บริษัทได้ให้ความใส่ใจ
และให้ความสําคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทําประกันภัยการเดินทางเพ่ิมให้กับทุกคนที่ออกไป
ปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพ่ือเพ่ิมความคุ้มครองให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ และค่าครองชีพปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองรวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปีสําหรับ
พนักงานทุกคนด้วย บริษัทได้กิจกรรมของปี 2561 ดังน้ี.- 

1. การตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี 

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี เน่ืองจากการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะจะทําให้บุคลากร
ในองค์กรสามารถรับทราบได้ว่าปัจจุบันสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไร และได้รับการรักษาหรือป้องกันได้อย่าง
ทันท่วงที และยังสร้างความตระหนักให้พนักงานดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ผลการตรวจสุขภาพจะทําให้บริษัททราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน 
หรือรับทราบการเจ็บป่วยต้ังแต่ในระยะเริ่มต้น และให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงบริษัทยังสามารถนํา
ข้อมูลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหามาตรการป้องกันต่างๆ ในอนาคตได้ 

ผลการตรวจสุขภาพประจําปี 2561 พบว่าพนักงานมีไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกว่า 200 mg/dl 
ร้อยละ 56.31 ของผู้มาเข้ารับการตรวจ นํ้าหนักตัวมากกว่าปกติ (BMI 25-30) ร้อยละ 26.70 ซึ่งเป็นปัญหา
สุขภาพที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน เน่ืองมาจากการกินอาหารที่มีไขมันสูง และขาดการออกกําลังกาย ดังน้ัน บริษัท
จึงได้ส่งเสริมเรื่องการออกกําลังกายให้กับพนักงาน เช่น จัดหาอุปกรณ์กีฬา และจัดพ้ืนที่ไว้ให้สําหรับเล่นกีฬา 
และบริษัทจัดให้มีโครงการ “SST Happy body สุขกายสุขใจ” เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพนักงาน 
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รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปี 2561 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 

รายช่ือทั้งหมด (คน) 223 204 

จํานวนผู้รับการตรวจ (คน) 206 183 

จํานวนผู้ไม่มารับการตรวจ (คน) 17 21 

 

ผลการตรวจ 
ปี 2561 ปี 2560 

อัตราเพิ่ม/
ลด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ ร้อยละ 

จํานวนผู้มีน้ําหนักตัวปกติ (คน) 105 50.97 97 53.01 -3.83 

จํานวนผู้มีน้ําหนักตัวน้อยกว่าปกติ (คน) 18 8.74 15 8.30 6.60 

จํานวนผู้มีน้ําหนักตัวมากกว่าปกติ (คน) 55 26.70 48 26.23 1.19 

จํานวนผู้มีน้ําหนักตัวมากผิดปกติ (คน) 28 13.59 23 12.57 8.15 

ไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกว่า 200 mg/dl 116 56.31 106 57.92 -2.78 

ไขมัน Triglyceride ในเลือดสูงเกินกว่า 200 mg/dl 28 13.59 37 20.22 -32.79 

น้ําตาลในเลือดสูงเกินกว่า 110 mg/dl 12 5.82 7 3.82* 52.36 
*แก้ไข ค่าเฉลียของน้ําตาลในเลือดสูงเกินกว่า 110 mg/dl ปี 2560 จากเดิมร้อยละ 0.55 เป็นร้อยละ 3.82 
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จํานวนผู้มี
น้ําหนักตัวปกติ 

(คน)
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กว่าปกติ (คน)

จํานวนผู้มี
น้ําหนักตัว

มากกว่าปกติ 
(คน)

จํานวนผู้มี
น้ําหนักตัวมาก
ผิดปกติ (คน)

ไขมัน 
Cholesterol 
ในเลือดสูงเกิน

กว่า 200 
mg/dl

ไขมัน 
Triglyceride 
ในเลือดสูงเกิน

กว่า 200 
mg/dl

น้ําตาลในเลือด
สูงเกินกว่า 110 

mg/dl

ปี 2560 พนง. ตรวจ 183 คน 53.01 8.2 26.23 12.57 57.92 20.22 3.82

ปี 2561 พนง. ตรวจ 206 คน 50.97 8.74 26.70 13.59 56.31 13.59 5.82

ปี 2560 พนง. ตรวจ 183 คน ปี 2561 พนง. ตรวจ 206 คน
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2. กิจกรรม “การดูแลสุขภาพด้วยการโภชนาการและการออกกําลังกาย” 

ภายใต้โครงการ SST Happy body สุขกายสุขใจ บริษัทจัดกิจกรรม CSR การดูแลสุขภาพด้วยการ
โภชนาการและการออกกําลังกายเพ่ือดูแลพนักงานแบบยั่งยืนภายในองค์กรโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขภาพดีขึ้น ด้วยการออกกําลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งบริษัทวางแผนจะต้องมีการติดตามและวัดผลอย่างต่อเน่ือง 
จึงจําเป็นต้องเข้าถึงพนักงานทุกคนเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการออกกําลังกายอย่างถูกต้องไม่ให้เกิด
การบาดเจ็บ 

สมาคมแอโรบิกดานซ์จึงได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทเมื่อวัน
เสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ในห้วข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพด้วยการโภชนาการและการออกกําลังกาย” โดย
สมาคมแอโรบิคดานซ์ มีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง 
พร้อมเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักการออกกําลังกายที่ถูกต้อง การป้องกันการบาดเจ็บ และการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น ตลอดจนด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 57 คน 
 

ภาพกิจกรรม 
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3. กิจกรรม “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจําปี 2561 ” 

ในปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย โดยการไอหรือจามรดกันก็สามารถติดโรคได้ 
ผลกระทบที่ตามมาคือการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย ซึ่งในปัจจุบันเช้ือไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสาย
พันธ์ุทุกปี ทําให้การรักษาใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายรักษาค่อนข้างมาก และอาจทําให้พนักงานต้องหยุดงาน
เพ่ือการรักษาตัวเน่ืองจากไม่สบาย ดังน้ันการฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สามารถลดอัตราการติดเช้ือไข้หวัด
ใหญ่ได้ และการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ปราศจากโรค 

บริษัท ได้เล็งเห็นประโยชน์และให้ความสําคัญในจุดน้ี จึงได้จัดทําโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และเพ่ือลดการ
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ลดอัตราการหยุดงานของพนักงานได้อีกด้วย มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการดังน้ี 

- ฝ่ายปฏิบัติการ    จํานวน  7 คน 
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน   จํานวน  1 คน 
- ฝ่ายคลังสินค้า    จํานวน  22 คน  
- ฝ่ายคลังเอกสาร    จํานวน  111 คน 

รวม     จํานวน  141 คน 
 

ภาพกิจกรรม 
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สรุปข้อมูลเก่ียวกับโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน 
(Employee Joint Investment Program: “EJIP”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นโครงการสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให้พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัทมีการลงทุนแบบสะสมหุ้น
ของบริษัทที่ตนทํางานอยู่เป็นรายงวด (เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจด้วยหลักการเฉลี่ย
ต้นทุน (Dollar Cost Average) 

EJIP เป็นรูปแบบหน่ึงของการให้ผลตอบแทนให้แก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท สร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทที่ตนทํางาน (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
จงรักภักดีกับองค์กรและร่วมทํางานกับองค์กรในระยะยาว (Long-term Incentives) 
  

เงินสมทบของบริษัท/บริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เงินสมทบให้พนกังาน/ผู้บริหาร/กรรมการ  
ซื้อหุ้นของบรษิทัเป็นประจําทุกงวด 

ตัวแทนดําเนนิการ 

บริษัทหลักทรพัย์เป็นตัวแทนดําเนินการ 
ซื้อหุ้นของบริษัทในแต่ละงวด 
จัดสรรหุ้นทีซ่ื้อในแต่ละงวดลงในบัญชีของ
พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ 

เงินลงทุนของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ 

แบ่งเงินเดือน/ค่าตอบแทนบางส่วนซื้อหุ้นของ
บริษทัเป็นประจําทุกงวด (ตามความสมัครใจ) 

EJIP 
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บริษัทได้จัดทาํโครงการ EJIP 4 ครั้ง โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น คือ 

- ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งที่ 4 ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งที่ 5 ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 2 ปี 

รายละเอียดของโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน ครัง้ที่ 5 

ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2561 ถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 2 ปี 

บริษัทที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) และ 
2. บริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด 

ผู้ที่มีสทิธิเข้าร่วม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
1.1 พนักงาน ผู้บริหาร (พนักงานประจําและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) 
1.2 พนักงานตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร, ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 

และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
1.3 กรรมการบริษัท 

โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

2. บริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 
พนักงานของ บริษทั เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากดั (เป็นพนักงานประจําและอายุงาน1 
ปีขึ้นไป ทัง้นี้อายุงานให้นับรวมกับอายงุานทีท่าํกับ บมจ.ทรพัย์ศรีไทย ด้วย) 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

พนักงาน/ผู้บรหิาร 
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจํา

ทุกเดือนเพื่อนําเข้าโครงการจนกว่าจะส้ินสุดโครงการ 
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทในอัตราร้อยละ 7 ของ

เงินเดือนเป็นประจําทุกเดือนเพ่ือนําเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วม
โครงการ 

กรรมการ 
- กรรมการเข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินจํานวน 16,000.- บาท เป็นประจําทกุเดือนเพื่อนําเข้า

โครงการจนกว่าจะส้ินสุดโครงการ 
- กรรมการเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทเป็นจํานวน 24,000.-บาท เป็น

ประจําทุกเดือนเพื่อนําเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงร่วมโครงการ 
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บริษัทย่อย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการของ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 
ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อนําเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 

- บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) จ่ายเงินสมทบให้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการของบรษิัท เอส
เอสที รที แมเนจเมนท์ จํากัด ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่พนักงาน
ยังคงร่วมโครงการ 

ตัวแทนดําเนินการ
และกําหนดการซื้อหุ้น 

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการ 
นําเงินจากโครงการดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายในวันที่บริษัทกําหนดของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถอืครอง ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธขิายหุน้ของบริษทัไดท้ั้งจํานวนทีถ่ือครองภายหลังทีค่รบอายุโครงการ
(ตั้งแตว่ันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

เงื่อนไขข้างต้นให้ใช้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน/ผู้บริหาร/
กรรมการของบริษทั และบริษทัย่อยที่เข้าโครงการ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจาก
โครงการด้วย ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบรษิัท กบั ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สัญญาระหว่างบริษัท
กับผู้เข้าร่วมโครงการ
และตัวแทน
ดําเนินการ 

มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการกําหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ EJIP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ การ
ลาออก หรือการสิ้นสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP 

 

ทั้งน้ี บริษัทได้ดําเนินการนําเสนอข้อกําหนดและเง่ือนไขของโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาหลักทรัพย์ (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) ที่ สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่องการจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 

  



 Sustainability Report 2018 

 บรษิทั ทรพัย์ศรีไทย จาํกดั (มหาชน) 50 

4. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
บริษัทมีนโยบายที่จะทําให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – 

CSR) ด้วยการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่มีการคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทําให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็น
ปกติสุข บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายในเรื่องการปฏิบัติต่อสังคมและชุมชนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังน้ี 

1. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมทั้งชุมชนที่บริษัทต้ังอยู่ เพ่ือสนับสนุน
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเน่ืองจากการดําเนินงาน 
ของบริษัท 

2. ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นที่องค์กรต้ังอยู่ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

3. ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับชุมชน 
ที่ต้ังอยู่ทั้งที่ดําเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 

ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน ดังน้ี 

การบริจาค 

1. โครงการ “SST เติมฝันให้น้อง” 
ในปี 2561 ได้มีโครงการ “SST เติมฝันให้น้อง” สําหรับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ 6 

มีนักเรียนจํานวน 47 คน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวัดปากนํ้า ตําบลบ่อทอง อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยบริษัทสนับสนุนเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา อุปกรณ์ทางกีฬา อุปกรณ์การเรียนและสือการ
เรียนการสอน เช่น หนังสือ ช้ันวางหนังสือห้องสมุด โต๊ะคอมฯ รวมเป็นเงินที่ทั้งสิ้น 45,282.67 บาท (ทุนการศึกษา 
7,000.-บาท และอุปกรณ์การเรียนการสอน 34,997.17 บาท)  

ในด้านสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท บริษัทได้มอบทุนเพ่ือการศึกษาและทุนในการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประจํา
ต่อเน่ืองกันทุกปี นอกจากน้ีบริษัทได้จัดงบเป็นเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือสังคม และบํารุงพุทธศาสนาเป็นประจํา
ต่อเน่ืองกันทุกปีด้วยเช่นกัน สําหรับปี 2561 บริษัทได้ใช้เงินบริจาคช่วยเหลือวัด โรงเรียน และมูลนิธิ/สมาคม รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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ประมวลภาพ โครงการ “SST เติมฝันใหน้อ้ง” 
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2. โครงการฝึกอบรมทักษะการว่ายนํ้าและการรับมือการจมนํ้าสําหรับเด็กและเยาวชน 

ด้วยในปี 2561 บริษัท และบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือจัดโครงการฝึกอบรม
ทักษะการว่ายนํ้าและการรับมือการจมนํ้าสําหรับเด็กและเยาวชน จึงขอความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการฝึกอบรมกีฬาว่ายนํ้า โดยได้จัดกิจกรรมน้ี
ขึ้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้เข้าอบรม จํานวน 135 
คน แบ่งได้ดังน้ี  

1. เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ (ภาคปฏิบัติ)    จํานวน  82 คน 

2. ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป (ภาคทฤษฎี)   จํานวน  53 คน 
 

 
 
 
 

 

 

 

  



 Sustainability Report 2018 

 บรษิทั ทรพัย์ศรีไทย จาํกดั (มหาชน) 54 

การบําเพญ็ประโยชน ์

โครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ คลังเอกสาร  
ซอยสุขสวัสด์ิ 76 สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี.- 

 

รายการ จํานวน 

มีผู้แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ 40 คน 

มีผู้ลงทะเบียนในวันที่บรจิาคเลือดจํานวน 48 คน 

บริจาคได้จริง (ได้เลือด 12,250 ซี.ซี) 35 คน 
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การเขา้ร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ 

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

บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดําเนินกิจกรรมที่ร่วม
สร้างสรรค์สังคม ชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกําหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังน้ี 

1. ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
ลูกค้าและบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ 

3. จัดให้มีการป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอม 
รับได้ 

4. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างย่ิงต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะส่งเสริมถึงความปลอดภัย 
คุณภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตสํานึกในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น นํ้า ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
พนักงานเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6. เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดําเนินงานต่อความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

7 สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้ดูแลการปล่อยนํ้าเสียลงในแม่นํ้าของธุรกิจท่าเทียบเรือและ
คลังสินค้า ที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยจัดทําบ่อพักเพ่ือดักไขมันและบําบัดนํ้าเสีย มีการนําตัวอย่างนํ้าจาก
จุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณนํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอื่นๆ เป็นประจําทุก 3 
เดือน และรายงานต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
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โครงการปลูกป่า 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า-สร้างฝาย (หินทิ้ง) ครั้งที่ 1 ณ หมู่บ้าน
สามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปลูก
ป่าชายเลน จํานวน 53 คน  

ทั้งน้ี เพ่ือต้องการให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือ
สังคมส่วนรวม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเก่ียวกับป่า และได้เรียนรู้ระบบนิเวศพ้ืนที่ป่ามาก
ย่ิงขึ้น เสริมสร้างความรักความสามัคคีหมู่คณะ และสืบสานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักเสียสละ และบําเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
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2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

การติดต้ังหลอด LED 
ในการสร้างคลังจัดเก็บเอกสารใหม่ บริษัทจะใช้หลอด LED เพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทได้ทํา

การติดต้ังไปแล้วทั้งหมด 1,798 หลอด จํานวนคลัง 5 หลัง 
กล่อง Green Carton  

ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะต้องใช้กล่องลูกฟูกเพ่ือบรรจุเอกสาร และในแต่ละปีบริษัทมี
การสั่งซื้อกล่องลูกฟูกหลายแสนกล่อง แต่เน่ืองจากวัตถุดิบที่นํามาใช้ผลิตเย่ือกระดาษมาจากต้นไม้ บริษัทจึงมี
แนวคิดที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้เย่ือกระดาษน้อยลง เพ่ือเป็นการช่วยรักษาป่าไม ้และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งในปัจจุบันกล่องใส่เอกสารได้สั่งจากผู้ผลิตที่มีความน่าเช่ือถือ และกล่องที่นํามาใช้จะมีข้อความ “กล่อง
ใบนี้ลดการใช้ต้นไม้” เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มีข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กล่าวคือ วัตถุดิบที่นํามาผลิตเป็นกล่องบรรจุเอกสารให้บริษัทมาจากป่าปลูกบางส่วนและใยกระดาษรีไซร์เคิล
บางส่วน ซึ่งได้ลดการใช้ต้นไม้จากธรรมชาติ 

ทั้งน้ีบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทและบริษัทผู้ผลิตได้ร่วมกันทําการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อพบข้อบกพร่องในการใช้งานหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพ่ือให้กล่อง Green Carton 
เป็นที่ใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  




