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เกี่ยวกับรายงานแหงความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ประจําป 2559
เปนฉบับแรกที่จัดทําแยกออกมาจากรายงานประจําป ถือวาเปนชวงรอยตอการเปลี่ยนแปลง โดยไดมีการพัฒนา
สูการจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนหรือ Sustainability Report ขึ้นเปนครั้งแรก แตยังคงรูปแบบการนําเสนอ
ขอมูลตามแนวทางการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รายงานฉบับนี้เปนการสื่อสารขอมูลใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของบริษัทใหไดรับทราบ
ถึงแนวคิด นโยบาย ดานความยั่งยืน การดําเนินงานดานความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการดานตางๆ
เพื่อนําไปสูความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต
การทํ า รายงานครอบคลุ ม ระยะเวลาตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 เพื่ อ
นําเสนอขอมูลการดําเนินงานของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ที่ครอบคลุมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งตอผูมีสวนไดเสีย อยางไรก็ตามรายงานแหงความยั่งยืนฉบับนี้จะนําเสนอเฉพาะขอมูล
ของบริษัท เพียงเทานั้น เนื้อหาทั้งหมดยังไมครอบคลุมบริษัทยอยของบริษัท และอาจยังไมสมบูรณเนื่องจากการ
ดําเนินการตามดัชนีชี้วัดบางประเภทจะตองใชระยะเวลาในการพัฒนาจัดทํา และการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง
ซึ่งบริษัทจะยังคงดําเนินการอยางมุงมั่นที่จะพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นตอไป
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ฝายปฏิบัติการ
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทรศัพท 02-318-5514-5
แฟกซ 02-318-3490
E-mail: oinnajit@subsrithai.co.th
บริษัทไดจัดทําและเผยแพรรายงานความยั่งยืนประจําป 2559 ในรูปเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส
โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ www.subsrithai.co.th
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สารจากประธานเจาหนาที่และกรรมการผูจดั การ
ตลอดระยะเวลา 40 ปแหงการพัฒ นาและเติ บ โต
อยางตอเนื่อง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดสราง
โอกาสทางธุร กิจ และผานอุป สรรคตางๆ มาไดเนื่องจาก
รากฐานอั น แข็ ง แกร ง ของบริ ษั ท อั น ได แ ก การวางแผน
กลยุทธทางธุรกิจที่เหมาะสม ความโปรงใส และเปนธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
ใกลเคียง และที่สําคัญคือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
สิ่งเหลานี้นอกจากจะเปนรากฐานที่มั่นคงแลวยังเปนปจจัย
ใหเกิดการพัฒ นารว มกั น และสรางมูล คาเพิ่มอยางยั่ง ยืน
ใหแกองคกรไดในที่สุด

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีความยินดี
ที่จะนําเสนอรายงานความยั่งยืน ฉบับ แรกนี้ เพื่อแสดงถึง
ความมุ ง มั่ น ในพั น ธสั ญ ญาของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะดํ า เนิ น งาน
พัฒนากิจการบนพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบตอผู
มีสวนไดเสียทุกฝาย ครอบคลุมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อผลประโยชนรวมกันทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว

สุดทายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุ ณ
ทานผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกทาน ที่ไดใหการสนับสุนนการดําเนินงานของบริ ษัท
ด ว ยดี เ สมอมา และบริ ษัทจะยั งคงยึ ด มั่ น ในการดําเนิน ธุร กิจ ดว ยหลั กธรรมมาภิบ าล มีความรับ ผิดชอบต อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนตอไป
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นโยบายภาพรวมดานความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการสรางคุณภาพ 3 ดานใหเกิดความสมดุล ไดแก ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและพันธกิจสูการเปนบริษัทชั้น
นํ า ในธุ ร กิ จ คลั ง สิ น ค า คลั ง เอกสาร และธุ ร กิ จ ด า น Logistics ที่ มี บ ริ ก ารหลากหลายครบวงจร ด ว ยความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียและสังคม โดยแสดงถึงกรอบการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีแบบ
แผน ตามนโยบายที่วา
“ธุรกิจกาวหนา ไดมาตรฐานสากล ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม”

Global Standard

ธุรกิจกาวหนา

Growth in Business

ไดมาตรฐานสากล

ดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยเปนธรรม ยึดมั่นในการปฏิบั ติต าม
ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลัก กฎหมาย มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไป
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ และมี ก าร
ธรรมาภิบาล
บริห ารความเสี่ยงอยางเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดที่เปน
ธรรมตอผูมีสวนไดเสีย

Governance

Green

มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
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มุ ง เน น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการทํ า งานและการ
ให บ ริ ก ารให ไ ด ม าตรฐานสากล เพื่ อ ตอบสนองต อ ความ
คาดหวังของลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ

เคารพในสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในการบริหารจัดการบุคลากร
ดวยความเปนธรรม ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพแก
พนักงาน การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภั ย ใน
สภาพแวดล อ มการทํ า งาน มี ก ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม และ
สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
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สังคม
- การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
และสิทธิมนุษยชน
- การพัฒนาศักยภาพแกพนักงาน
- การดูแลพนักงาน
- สุขภาวะและความปลอดภัยใน
สภาพแวดลอมการทํางาน
- การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

เศรษฐกิจ
- บรรษัทภิบาล
- การบริหารความเสี่ยง
- จรรยาบรรณธุรกิจและการตอตานทุจริต
- การบริหารจัดการความสัมพันธลูกคา
- นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

Global Standard
High Performance

Sustainable
Growth in Future

Good Governance

Green
Corporate Social
Responsibility

สิ่งแวดลอม Environment

สิ่งแวดลอม
- การจัดการสิ่งแวดลอม
- การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทมุงมั่นในการเปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร และธุรกิจดาน Logistics มีบริการหลากหลาย
ครบวงจร ตอบสนองตอความตองการของลูกคา รวมถึงการใหบริการที่เปนเลิศ มีคุณภาพและมาตรฐานในการ
ดําเนินงาน ยึดมั่นตอการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได ตลอดจน
คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มตนจากภายใน
องคกร และขยายออกสูภายนอกองคกร บริษัทเชื่อวาความพึงพอใจของลูกคามาจากพนักงานที่มีความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญ พรอมใหบริการ รวมถึงนวัตกรรมใหมในกระบวนการใหบริการที่สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาอยางหลากหลาย นอกจากนี้พนักงานยังเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดความรับผิดชอบ
ต อสั งคม สิ่งแวดล อม และผู มีส ว นได เ สี ย ทุ กภาคสว น ซึ่งจะสงผลต อ การดํ าเนิน ธุร กิจ ของบริ ษั ทใหมี ค วาม
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนไดในระยะยาว
กลยุทธหลักในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก
1.
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พัฒนาธุรกิจควบคูกับการพัฒนาพนักงาน สรางคนของบริษัทตามคานิยมขององคกร

Smart

มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสูงดวย
วิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย

Service mind

มีความรักและเต็มใจในการใหบริการที่ดี มุงสูความเปนเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการดวยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงมั่นพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

Together

องคกร พนักงาน พรอมที่จะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูม ีสวนไดเสียเพื่อใหเกิดเปนการสรางคุณคา
รวมกัน อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในที่สุด

2.

พัฒนาคุณภาพของกระบวนการทํางาน, ผลิตภัณฑและบริการควบคูไปกับความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนการทํางาน (In-Process)

3.

เสริมสรางความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีสวนรวมของพนักงาน เพื่อใหอยู
รวมกันอยางมีความสุข พรอมที่จะพัฒนาไปดวยกันอยางยั่งยืน

4.

สงเสริมใหมีการใช ทรั พยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม

5.

สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและการทําดีตอสังคม สนับสนุนการมีสวนรว มใน
กิจกรรมที่เปนไปเพื่อสาธารณะประโยชน
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SST
DNA

Smart
มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน
สงมอบสินคาและการบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
และไดมาตรฐานสูงดวยวิทยาการและ
เทคโนโลยีนําสมัย

Together

Service Mind
มีความรักและเต็มใจในการใหบริการที่ดี มุงสูความ
เปนเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการดวยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงมั่น
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

องคกร พนักงาน พรอมที่จะพัฒนาไป
ดวยกันกับสังคมและผูมสี วนไดเสีย
เพื่อใหเกิดเปนการสรางคุณคารวมกัน
อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในที่สดุ
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วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร
วิสัยทัศน
• เปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร มุงมั่นพัฒนาธุรกิจดาน Logistics ไปสูระดับ
มาตรฐานสากล ส งเสริ มการเพิ่มมูล คา ของธุร กิจ แกบ ริ ษัทในกลุม และลงทุน ใน
กิจการที่มีโอกาสเจริญกาวหนา เพิ่มอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน พรอม
ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม

พันธกิจ
• มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหองคกร ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย
• ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนเลิศโดยเนนความปลอดภัย ครบถวน
ถูกตอง ทันเวลา เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา
• มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อไปสูระดับ
มาตรฐานสากลดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย
• เสริมสรางความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร
• บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
และสรางความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดเสียใหเห็นคุณคาของธุรกิจ
• ลงทุ น ในอนาคตอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ สร า งโอกาสในการขยายธุ ร กิ จ และสร า ง
ผลตอบแทนที่คุมคา
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คานิยมขององคกรสูความยั่งยืน

SST

Standard & Safety (มีมาตรฐานและปลอดภัย)
• Standard: สถานที่จัดเก็บตองมีความมั่นคงแข็งแรงไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยทั้งในการ
จัดเก็บและการทํางาน
• Safety: ความปลอดภัยของทรัพยสินของลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการในธุรกิจคลัง
เอกสารและคลังสินคา
Smart & Service Mind (มีความเชี่ยวชาญและเต็มใจใหบริการ)
• Smart: มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานสูงดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย
• Service Mind: มีความรักและเต็มใจในการใหบริการที่ดี มุงสูความเปนเลิศตามนโยบายบริษัท
คือ บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงมั่นพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

Trust & Transparency (สรางความไววางใจ และเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม)
• Trust: ปฏิบัติตอลูกคา พนักงาน คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โดยมุงมั่นในการ
สรางความเชื่อมั่น และสรางความไววางใจ เคารพ และสนับสนุนเพื่อนรวมงานและพันธมิตร
ตลอดจนดําเนินการตางๆ เพื่อใหไดรับความไววางใจเชนเดียวกัน
• Transparency: มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น
Teamwork & Together (สรางทีมเพื่อเปาหมายเดียวกันพรอมที่จะพัฒนาไปดวยกัน)
• Teamwork: ใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล มุงมั่นพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศของทีมงาน
การทํางานเปนทีมมีความสําคัญและเปนสิง่ จําเปนสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของพนักงานทุกคน
• Together: องคกร พนักงาน พรอมที่จะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูม ีสว นไดเสียเพื่อใหเกิด
เปนการสรางคุณคารวมกัน อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในที่สุด
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เกี่ยวกับบริษัท และความเปนมาของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อ
ปลายป 2519 ด ว ยทุ น จดทะเบี ย น 2 ล า นบาท มีวัตถุป ระสงคในการประกอบกิจ การคลังสิน คา โดยไดรับ
อนุญาตใหเปนผูประกอบกิจการคลังสินคาจากกระทรวงพาณิชย เพื่อการรับฝากสินคาโดยมีบําเหน็จ และใหกู
เงิ น โดยการรั บ จํ า นํ า สิ น ค า ที่ รั บ ฝาก สามารถออกใบประทวนสิ น ค าและใบรับ ของคลั งสิน คา ในฐานะนาย
คลังสินคาผูดูแลรักษาสินคาที่รับฝาก ซึ่งผูฝากสามารถนําไปเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
อื่นๆ ไดดวย
บริษัทเล็งเห็นวากิจการคลังสินคาเปนองคประกอบสําคัญของธุรกิจการเงิน ประกอบกับปริมาณความ
ต องการใช คลั งสิ น ค า ที่ มี ทา เที ย บเรื อ เดิ น ทะเลมี แนวโนมสู งขึ้ น ทั้งนี้สืบ เนื่องจากปริมาณผลผลิตทางด า น
เกษตรกรรมและผลผลิต ทางดานอุตสาหกรรมภายในประเทศ หรือที่สั่งซื้อเขามาบริโภคภายในประเทศ มี
ปริมาณสูงขึ้นทุกป อีกทั้งนโยบายประกันราคาผลผลิตทางดานเกษตรกรรมของรัฐบาลไดชวยกระตุนใหความ
ตองการดานคลังสินคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความ
ตองการดังกลาว บริษัทจึงไดจัดทําโครงการกอสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือเดินทะเลติดแมน้ําเจาพระยา
บนเนื้อที่ประมาณ 43 ไรเศษ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ตั้ งแต ป ลายป 2523 และได ขยายคลั งสิ น ค า และคลั ง เอกสารเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 แหงที่ซอยสุ ขสวั ส ดิ์ 76 อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อป 2530 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ในป 2537 และไดขยายธุรกิจอยางตอเนื่ อง
โดยมีการเขาลงทุนในธุรกิจตางๆ อาทิเชน ธุรกิจอาหาร
ป จ จุ บั น มี ที่ ทํ า การสํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู ที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม แขวงบางกะป เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 โทรสาร 02318-3490-1 มีคลังสินคา 2 แหง
1. คลังสินคาและทาเทียบเรือ ตั้งอยูที่ 71, 71/1-9 หมู 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตําบลบางจาก อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10130 โทรศัพท 02-463-4280-9 โทรสาร 02463-4287, 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, 02-819-9322-3,02-8199372-7, 02-819-9379 โทรสาร 02-817-5190, 02-819-9378
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)

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

เดือนพฤศจิกายน 2536
บริษัทไดกอสรางอาคารคลังสินคา 1
(เพิ่มเติม) 5 หลัง รวมพื้นที่ 6,035 ตรม.และ
ทาเทียบเรือเพิ่ม 1 ทา ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 49

เดือนสิงหาคม 2530
เขาตลาดหลักทรัพย
บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ป 2557
บริษัทไดขยายธุรกิจอาหารและธุรกิจ
เสื้อผาสําเร็จรูป โดยบริ ษัท มัดแมน
จํากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ เข้ าซื ้อหุ้น
สามัญและหุ้นบุริมสิทธิทงหมดของ
ั้
บริ ษัท เกรฮาวด์ จํากัด และ บริ ษัท
เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด

ป 2548
บริษัทไดกอสรางอาคารคลังสินคา 3
จํานวน 8 หลัง รวมพื้นที่ 14,154 ตรม.
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

เดือนตุลาคม 2535
บริษัทไดกอสรางอาคารคลังสินคา 2
จํานวน 14 หลัง รวมพื้นที่ 24,528 ตรม.
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

เดือนตุลาคม 2524
บริษัทไดกอสรางอาคารคลังสินคา 1
จํานวน 25 หลัง รวมพื้นที่ 39,790 ตรม.
และทาเทียบเรือ ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 49
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การดําเนินงานดานเศรษฐกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินการ
ป จ จุ บั น มี ทุน จดทะเบี ย น 640,393,352.00 บาท และมี ทุน เรี ย กชํ าระแล ว 414,371,348.00 บาท
ประกอบดวยโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนสัญชาติไทยมากกวารอยละ 99.9 และผูถือหุนสัญชาติตางดาว
นอยกวารอยละ 0.1 ซึ่งต่ํากวาเกณฑอัตราสวนผูถือหุนตางดาวที่กฎหมายกําหนดใหไมเกินรอยละ 49 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชําระแลว ปจจุบันมีพนักงานในความดูแล ณ สิ้นป 2559 จํานวนทั้งสิ้น 237 คน สามารถ
สรางงานสรางรายไดในป 2559 ถึง 318.83 ลานบาท
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก คือ ใหบริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพยสิน บริการใหเชาและบริหารพื้นที่เพื่อ
รองรับการจัดเก็บสินคา รวมทั้งใหบริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา และกิจการทาเทียบเรือ และมีบริษัท
ยอย บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุน 100 % ดําเนินธุรกิจคลังสินคา รับฝากสินคา
ตลอดระยะเวลา 40 ป ธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มีความเจริญและเติบโตอยาง
ตอเนื่องและมั่นคง มีจํานวนลูกคามาใชบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รายไดจากสายธุรกิจคลังสินคา
ชื่อบริษัท
บมจ.ทรัพยศรีไทย
บจก.เอส เอส ที คลังสินคา

ประเภทธุรกิจ
คลังสินคา
และ
ทาเทียบเรือ

ป 2559

ป 2558

ป 2557

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

325

276

271

ขอมูลสําคัญทางการเงินของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
หนวย : ลานบาท
รายการ
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ป 2557

ป 2558

ป 2559

รายไดจากการดําเนินการ

267.25

272.85

318.83

รายไดรวม

784.39

310.95

476.60

กําไร(ขาดทุน)

337.80

(36.35)

132.84

EBITDA

529.69

39.42

216.83
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อยางไรก็ตามบริษัทมีเปาหมายในการเพิ่มกําไรและรายไดใหกับองคกร รวมทั้งเปนการกระจายความ
เสี่ยงในธุรกิจ โดยไมพึ่งพิงรายไดจากธุรกิจคลังสินคาเพียงอยางเดียว บริษัทจึงไดมีการขยายธุรกิจโดยเขาไป
ลงทุนในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มซึ่งเปนธุรกิจที่มีอนาคตดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และใหผลตอบแทนที่ดี
ปจจุบันบริษัท มีการลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 6 บริษัท ซึ่งมีการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจ
เสื้อผาสําเร็จรูป

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน)

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด

บริษัท เกรฮาวด จํากัด
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ทั้งในดานบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดใชความรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย โปรงใส และมีจริยธรรม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียและรักษาผลประโยชนของผูถือหุนในทุ กๆ
ดาน
ผูถือหุน
Shareholders

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินการ
ใดๆ ด ว ยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อสรางผลประโยชนสูงสุดตอผูถือ หุ น ทั้ ง
รายใหญ และรายยอย มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล ที่สําคัญ ทั้งขอมูล ทาง
การเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา

ลูกคา
Customer

มุงมั่นพัฒนาระบบการให บริการอยางตอเนื่ อง เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา สงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของ
ลูกคาภายใตเงื่อนไขและราคาที่เปนธรรม

พนักงาน
Staffs

ปฏิ บั ติ ต อ พนั ก งานทุ ก คนอย า งเป น ธรรม โดยให ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่
เหมาะสม มี ก ารดู แ ลความปลอดภั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน รวมทั้ ง
สนับสนุนการพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน

คูคา และเจาหนี้
Trade Partners and
Creditor

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ทุกรายอยาง
เทาเทียม เสมอภาค และเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยู
บนพื้นฐานของการไดผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย

พันธมิตรและคูแขง
ปฏิบัติตอคูแขงทางการค า ภายใตกรอบกติกาของการแข งขั นทางการค าที่ ดี ต าม
ทางการคา
หลักสากลที่ถือปฏิบัติในทางธุรกิจ
Trade Competitor and
Competitors
สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม
Social and
Environment
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ดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามัย ในการประกอบกิจ กรรมตา งๆ อัน เปน ธุร กิจ ของบริ ษั ท
รวมถึงการดําเนินกิจกรรมที่รวมสรางสรรคสังคม ชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนต อ
เศรษฐกิจและสังคม
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ผลการประเมินระดับการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2559 บริษัทไดรับการ
คะแนนในระดั บ 4 ดาว “ดี ม าก” ประเมิ น ผลจากคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลแห ง ชาติ (National CG
Committee) ที่ทําการสํารวจบริษัทจดทะเบียนไทย

ป 2557

อยูในระดับดี

79%

ป 2558

อยูในระดับดีมาก

83%

ป 2559

อยูในระดับดีมาก

84%
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุน ไทย
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) บริษัทไดคะแนน 100 คะแนน อยูในระดับดีเยี่ยม

ป 2557

ดีเลิศ

96 %

ป 2558

ดีเลิศ

95.5 %

ป 2559

ดีเลิศ

100 %

ระดับคะแนน 90-100 = ดีเลิศ
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80-89 = ดีมาก

70-79 = ดี

60-69 = ดีพอใช

50-59 = ผาน
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การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
1.

การแขงขันที่เปนธรรม

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่
เปนธรรม ภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัท โดยไมมีการกระทําในทางทุจริตอันเปนผลรายตอ
กัน และไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง หรือขอมูลจําเพาะของคูแขงโดยวิธีการอันมิชอบดวยกฎหมาย
หรือละเมิดขอตกลงที่จะไมเปดเผยขอมูลของคูแขงไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอื่น โดยในปที่ผานมาบริษัทไม
มีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
2.

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในคูคาและ/หรือเจาหนี้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ทุกรายอยางเทาเทียม เสมอภาค
และเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดผลตอบแทนที่เปนธรรม
ตอทั้งสองฝาย ดังนี้
2.1 บริษัทมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเหมาะสม เปนธรรม และเสมอภาค ไมเรียก หรือไมรับ หรือจาย
ผลประโยชน ใดๆ ที่ ไม สุ จ ริ ต ในทางการคากับ คูคา และไมใชวิจ ารณญาณหรือความสัมพันธ
สวนตัวเขามาตัดสิน เพื่อใหมั่นใจวาคูคาทุกรายของบริษัทไดรับความเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน
ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด
2.2 บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะมาเปนคูคาของบริษัท จะตองมีการดําเนินธุรกิจตามหลัก
จริยธรรมสากล โดยที่คูคาของบริษัทจะตองปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา
ของ บมจ. ทรัพยศรีไทย 4 ดาน ดังนี้
1) ดานจริยธรรมทางธุรกิจ
2) ดานสิทธิมนุษยชน
3) ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
2.3 มีการปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเงื่อนไขหรือขอตกลงทางการคา และหนาที่ที่พึงมีตอเจาหนี้ สราง
ความไววางใจใหกับเจาหนี้ผานการบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ อํานวยความสะดวกดาน
ขอมูล ขาวสาร เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท
3.

การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน
3.1 มีการกําหนดนโยบายไว ในคู มือจรรยาบรรณธุ ร กิจ หัวขอการไมล ะเมิดทรั พยสิน ทางป ญ ญา
เพื่ อให พนั ก งานปฏิ บั ติต ามสิ ทธิใ นทรั พย สิน ทรัพยสิน ทางป ญ ญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อยา ง
เครงครัด
3.2 สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคา
และบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให มี น โยบายว า ด ว ยการต อ ต า นการทุ จ ริ ต โดยกํ า หนดไว ใ นคู มื อ
จรรยาบรรณธุรกิจ หัวขอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้
1.

ห า มมิ ใ ห พ นั ก งานให ห รื อ เสนอที่ จ ะให สิ่ ง ของหรื อ ประโยชน อื่ น ใดแก บุ ค คลภายนอก อาทิ
เจาหนาที่ของรัฐ นายหนา ตัวแทน คูคา ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนําใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการ
กระทําใดอันเปนการผิดตอกฎหมาย

2.

หามมิใหรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางมิชอบ

3.

ดําเนินธุรกิจรวมกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมาย
ของประเทศไทยและกฎหมายของตางประเทศที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย

บริ ษัทถื อปฏิ บั ติ อย า งเคร ง ครั ด ต อ กฎหมายที่เ กี่ ย วข องในดา นต า งๆ ทั้งคุณภาพชีวิ ต สิ่งแวดล อ ม
ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการดานบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา การปองกันจาก
การทุจริต รวมทั้งประกาศตางๆ ของทางราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน ประกาศของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 เริ่มบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555
คณะกรรมการบริ ษั ท ได พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ในการประชุ ม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และไดประกาศใชนโยบายเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งไดเผยแพร
ไวในเว็บไซตของบริษัท
และในป 2559 บริษัทไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) และบริษัทจะดําเนินการเพื่อใหสามารถผานกระบวนการ
รับรองในป 2561
บริ ษัทเป ดโอกาสใหผูมีส วนไดเ สีย สามารถแจงเบาะแส ผาน E-mail กรรมการอิส ระโดยตรง และ
กําหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส โดยไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได
กําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน (Whistleblower Policy) ซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนของการรับเรื่องขอรองเรียน และการพิจารณาขอรองเรียน โดยไดประกาศใชเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559
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การบริหารความเสี่ยง
ปจจัยสําคัญที่อาจมีผลตอการดําเนินงาน รายได และกําไรของบริษัท ไดแก ความตองการของลูกคาที่
มีความคาดหวังสูง ซึ่งบริษัทไดมีการพัฒนาบริการใหรองรับความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด และสราง
ความแตกตางของบริการใหโดดเดนตางจากคูแขง นอกจากนี้การใหบริการดานคลังสินคา และบริการรับฝาก
เอกสารตองการความปลอดภัยสูง จึงตองมีการจัดการควบคุมไมใหมีเอกสารสูญหายและการปองกันอัคคีภัย
อีกทั้งตองมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอระบบสารสนเทศที่นํามาใชในการบริหารจัดการคลังสินคา
และคลังเอกสาร
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในป 2557 บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
องคกร (ปรากฏในรายงานประจําปหนา 47) และไดจัดตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการฝาย รองผูจัดการฝาย และผูชวยผูจัดการฝาย เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแตละฝาย
จากนั้นใหพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหวางความเสี่ยงของแตละฝาย เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกรและใหสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคของบริษัทพรอมติดตาม
รายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกไตรมาส และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยผาน
ผูตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานบริษัท ไดแก
1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
2. ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน
3. ความเสี่ยงดานลูกคาเลิกใชบริการ
4. ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศ
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ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทใหความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการดานธุรกิจของบริษัท จึงมุงมั่นที่
จะพั ฒ นาระบบการให บ ริ การอย า งต อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีป ระสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยบริษัทไดกําหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอ
ลูกคาไวอยางชัดเจนในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

20

1.

สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมาย
ของลูกคาภายใตเงื่อนไขและราคาที่เปนธรรม พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชสินคาและ
บริการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอลูกคา

2.

ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและการบริการที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อให
ลูกคามีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งขอมูลที่ใหตองไมเกินความเปนจริงจนเปนเหตุใหลูกคา
เขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการ

3.

ปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดทําไวกับลูกคาอยางถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอัน
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือผิดสัญญา
กับลูกคา

4.

มีระบบการจัดเก็บรักษาขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไม
สงตอขอมูลโดยไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปเผยแพร หรือใช
ประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น

5.

จัดใหมีระบบและกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของ
สินคาและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และดําเนินการอยางถึงที่สุด
เพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว

6.

จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจดานการบริการลูกคาอยางตอเนื่องทุกป เพื่อทราบความตองการ
ของลูกคาอยางแทจริง และนํามาปรับปรุงเพื่อการใหบริการที่ดียิ่งขึ้น

7.

ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนที่วางใจไดของลูกคา ดวยยึดมั่นในคติ
พจนของบริษัท คือ “บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงมั่นพัฒนา
อยางตอเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการใหบริการ

8.

ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับลูกคา
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ที่ผานมาลูกคาเกาของบริษัทสวนใหญยังคงใชบริการ
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุ บัน เนื่องจากบริษัทสงมอบสิน ค า และ
ให บ ริ การที่ มีคุณภาพ และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สะดวก รวดเร็ว
ซื่อสัตย มีความยืดหยุนในการใหบริการ ภายใตเงื่อนไขและ
ราคาที่เปนธรรม และปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดทําไวกับลูกคา
อย า งถู ก ต อ งครบถ ว น ภายใต ข อ บั ง คั บ และกฎหมายอั น
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ
อันเปนการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกคาของบริษัท นอกจาก
สิทธิของลูกค าตามสัญ ญาที่ ไดทํา ข อตกลงกัน แลว บริษัทยัง
คํ า นึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ด ว ย โดยได จั ด ให มี ก าร
ประเมิ น ความพึ งพอใจของลู กค า เป น ประจําทุกป ปรับ ปรุง
บริการ และพัฒนาบริการตางๆ เพื่อใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่บริษัทไดรับ รวมทั้งได
จั ด ให มีร ะบบและกระบวนการที่ ให ลู กค า ร องเรีย นเกี่ย วกั บ
คุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและบริการ

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคาสําหรับป 2559 ไดคะแนนเฉลี่ย 3.5 (คะแนนเต็ม 4)
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การดําเนินงานดานสังคม
สิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปนนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เคารพในศักดิ์ศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ
นอกจากนี้บริษัทใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และ
สงเสริมใหพนักงานใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักดีวา “พนักงาน” เปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งที่จะนําพาไปสูความสําเร็จในการประกอบ
กิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุงมั่นที่จะให
พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร รวมถึงคาตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน โดยไดกําหนด
เปนนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้
1.

ส งเสริ มความเท า เที ย มกั น ในการจางแรงงาน ไมส นับ สนุน การเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง หรือ
ทางออม ไมวาจะเปนเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา
การแสดงความเห็นดานการเมืองที่ไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด

2.

จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับ เชน วันหยุดพักผอน การจาย
คาลวงเวลา คารักษาพยาบาล เปนตน

3.

จัดใหมีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสม
และเปนธรรม

4.

กรณีมีการทําผิดระเบียบหรือวินัยและตองดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษ
อยางเปนธรรมแลวแตกรณี

5.

สนับสนุนดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยที่ดี และ
สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายตางๆ และดําเนินการเพื่อปองกัน
มิใหเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานตางๆ

6.

เปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม สามารถแจงขอรองเรียนหรือแสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ ซั ก ถามข อ สงสั ย ผ า น E-mail ของเลขานุ ก ารบริ ษั ท กรรมการตรวจสอบ หรื อ
กรรมการอิสระ

เพื่อใหเปนไปตามนโยบายบริษัทไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานรวมกันตลอดจนเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เชน
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1. การดูแลพนักงาน
1.1 บริ ษัทได จั ดตั้ งกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ พนั กงานของบริษั ท มาตั้ง แตป 2529 กอนที่ จ ะมี
ประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 ด ว ยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สนั บ สนุ น และเป น
สวัสดิการใหกับพนักงานในการออมและสรางหลักประกันในอนาคต ทําใหพนักงานมีเงินกอนเมื่อตองออกจาก
งานหรื อเมื่อเกษี ยณอายุ จากงาน และเป น การสรางแรงจูงใจใหพนักงานทํางานกั บบริษัทในระยะยาวดวย
ปจจุบันบริษัทไดกําหนดจายเงินสมทบใหพนักงานในอัตรา 3-15% ของคาจางตามอายุงานของพนักงาน
1.2 บริ ษั ท ได จั ด ให มี โ ครงการสะสมหุ น สํ า หรั บ พนั ก งาน (Employee Joint Investment
Program – EJIP) ตอเนื่องเปนครั้งที่ 4 ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการใหผลตอบแทนแกพนักงาน สรางความรูสึก
มีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท (Ownership) และเปนแรงจูงใจใหเกิดความจงรักภักดีกับองคกรและรวม
ทํางานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจายเงินในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือนและบริษัทจายสมทบใหพนักงานในอัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อนําเขาโครงการ นอกจากนี้บริษัทยัง
ไดเปดโอกาสใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทยอยไดเขารวมโครงการดวย
1.3 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเปนเสมือนสื่อกลางใน
การถายทอดความตองการดานสวัสดิการของลูกจางใหนายจางทราบ และรวมปรึกษาหารือใหขอเสนอแนะ
ตลอดจนดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นวาพนักงานจะไดรับผลประโยชน
และมีขวัญกําลังใจในการทํางานตอไป บริษัทจึงไดสนับสนุนจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน และสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนําเสนอ
2. การพัฒนาพนักงาน
2.1 บริษัทยังมุงพัฒนาสรางเสริมความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหพรอม
ที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท ในปที่ผานมาบริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานใหกับพนักงาน
ของบริษัท เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ตอการปฏิบั ติงานตามแนวนโยบายของทาง
ภาครัฐดวย
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3. ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน
ความปลอดภัยถือเปนสิ่ งสําคัญที่สุด ของพนั กงานทุ กคน ทุกระดับรวมถึงผู มีสวนไดเสี ย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย ดังนี้
3.1 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ ซึ่งในปที่ผานมามีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานที่ไมรายแรง ซึ่งพนักงานตองหยุดงาน
แตไมตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง
ความรุนแรง

จํานวนครั้ง/ป
ป 2557

ป 2558

ป 2559

ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย (ไมหยุดงาน)

1

1

2

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

1

2

2

หยุดงานเกิน 3 วัน

2

0

2

ไดรับบาดเจ็บรุนแรง (สูญอวัยวะ)

0

0

0

รวมจํานวน (ครั้ง)

4

3

6

จํานวนที่ตองพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (รายคน)

1

0

0

ในป 2559 จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น แตยังเปนอุบัติเหตุเล็กนอย ซึ่งเกิดจากความไม
ระมัดระวัง หรือไมปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัทจึงไดจัดใหพนักงานสวมใส
อุปกรณปองกันสวนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน เชน รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย เสื้อกั๊กสะทอนแสง ฯลฯ และ
จัดใหมีการอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทํางานโดย จป. ระดับวิชาชีพ
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3.2 บริ ษัทให ความสํ า คั ญ ในการดูแลความปลอดภัย พนักงาน โดยจัดใหมีการวางแผนและ
ฝกอบรมระบบปองกันอัคคีภัย และซอมหนีไฟใหกับพนักงานเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้
ยังไดวาจางทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผานการอบรมและขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารและ
อุปกรณใหมาดําเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารเปนประจําทุกป
นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรั กษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ตอชีวิ ตและ
ทรัพยสินของพนักงาน ลูกคา และบุคคลผูมาติดตองานอยูเสมอ จึงไดมีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปองกันภัย
ทั้งดานอัคคีภัยและภัยจากทางน้ําอยางสม่ําเสมอ รวมถึงวาจางทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผานการ
อบรมและขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารและอุปกรณ ใหมาดําเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคาร ตรวจสอบระบบลิฟต ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
เปนประจําทุกป ซึ่งบริษทั ไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหนวยงานราชการมาตลอดจนถึงปจจุบัน

4. สุขภาพของพนักงาน
4.1 บริษัทจัดใหมีการทําประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ใหกับพนักงานทุก
คนทุกระดับชั้น เมื่อเขารวมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ตองเดินทางไปใหบริการลูกคาตางจังหวัด บริษัท
ไดใหความใสใจและใหความสําคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทําประกันภัยการเดินทางเพิ่มใหกับ
ทุกคนที่ออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพื่อเพิ่มความคุมครองใหสอดคลอง
กับภาวะเศรษฐกิจ และคาครองชีพปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป
สําหรับพนักงานทุกคนดวย
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สรุปขอมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน
(Employee Joint Investment Program: “EJIP”)

เงินลงทุนของพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ

เงินสมทบของบริษัท/บริษัทยอยที่เขารวมโครงการ

แบงเงินเดือน/คาตอบแทนบางสวนซื้อหุนของ
บริษัทเปนประจําทุกงวด (ตามความสมัครใจ)

เงินสมทบใหพนักงาน/ผูบ ริหาร/กรรมการ
ซื้อหุนของบริษัทเปนประจําทุกงวด

EJIP

ตัวแทนดําเนินการ
บริษัทหลักทรัพยเปนตัวแทนดําเนินการ
ซื้อหุนของบริษัทในแตละงวด
จัดสรรหุนที่ซื้อในแตละงวดลงในบัญชีของ
พนักงาน/ผูบ ริหาร/กรรมการ

วัตถุประสงคของโครงการ
Employee Joint Investment Program (EJIP) เป น โครงการสํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อสนับสนุนใหพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการของบริษัทมีการลงทุนแบบสะสมหุน
ของบริษัทที่ตนทํางานอยูเปนรายงวด (เชน รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจดวยหลักการเฉลี่ย
ตนทุน (Dollar Cost Average)
EJIP เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการให ผ ลตอบแทนให แ ก พ นั ก งาน/ผู บ ริ ห าร/กรรมการของบริ ษั ท สร า ง
ความรู สึ กมี ส ว นร ว มในความเป น เจ า ของบริ ษั ทที่ ตนทํ างาน (Ownership) และเป น แรงจู ง ใจให เ กิ ด ความ
จงรักภักดีกับองคกรและรวมทํางานกับองคกรในระยะยาว (Long-term Incentives)
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บริษทั ไดจัดทําโครงการ EJIP 4 ครั้ง โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คือ
-

ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 2 ป

-

ครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ป

-

ครั้งที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ป

-

ครั้งที่ 4 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 ป

รายละเอียดของโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน ครั้งที่ 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 ปขึ้นไป
1.2 พนักงานตําแหนง ผูจัดการฝายคลังเอกสาร, ผูจัดการฝายคลังสินคา ผูชวยผูจัดการ
ฝายคลังเอกสาร
1.3 กรรมการบริษัท
โดยเปนไปตามความสมัครใจของผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ
2. บริษัทยอยที่เขารวมโครงการ
ผูบริหารระดับผูจัดการอาวุโสฝายขึ้นไป และมีอายุงาน 1 ปขึ้นไป รวม 6 คน

บมจ. ทรัพยศรีไทย
รูปแบบโครงการ
(การจายเงินสมทบ)

พนักงาน/ผูบ ริหาร
- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการตองจายเงินในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนเปนประจํา
ทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ
- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทในอัตรารอยละ 7 ของ
เงิ น เดื อนเป น ประจํ า ทุ กเดื อนเพื่ อนํา เข า โครงการตลอดระยะเวลาที่พ นั กงานยั ง คงรวม
โครงการ
กรรมการ
- กรรมการเขารวมโครงการตองจายเงินจํานวน 16,000.- บาท เปนประจําทุกเดือนเพื่อนําเขา
โครงการจนกวาจะสิน้ สุดโครงการ
- กรรมการเข า ร ว มโครงการจะได รับ เงิ น สมทบจากบริ ษั ท เป น จํ า นวน 24,000.-บาท เป น
ประจําทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงรวมโครงการ

บริษัทยอย
รูปแบบโครงการ
(การจายเงินสมทบ)

- พนักงานระดับผูบริหารที่เขารวมโครงการในบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท จายเงินในอัตรารอยละ
5 ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ
- บริษัทยอยทั้ง 2 บริษทั ตองจายเงินสมทบใหแกพนักงานของตนเองที่เขารวมโครงการใน
อัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงรวมโครงการ
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ตัวแทนดําเนินการ
บริษัทไดแตงตั้งบริษัท หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)เปนผูดําเนินการนําเงิน
และกําหนดการซื้อหุน จากโครงการดังกลาวไปลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรั พยแ หงประเทศไทย
ภายในวันที่บริษัทกําหนดของทุกเดือน ตามหลักทเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
เงื่อนไขการถือครอง

เมื่อครบโครงการและขายไดทงั้ จํานวนที่ถือครองตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เปนตนไป

ผลประโยชนใน
หลักทรัพย

-

-

ภาษีที่เกี่ยวของ

-
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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 สามารถใชสิทธิอื่นๆ ในหุนที่ถือครอง
อาทิ สิทธิในการจองหุนเพิ่มทุน (rights Issue) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเขารวม
ประชุมผูถือหุน (Shareholders’ Meeting)
พนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทยอย ที่เขารวมโครงการตองเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสําหรับจํานวนที่บริษัทสมทบให
บริษัทสามารถหักลดหยอนภาษี เงินไดนิติบุคคลจากจํานวนเงินที่สมทบให กับพนักงาน/
ผูบริหาร/กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทยอยได
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การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน
บริษัทมีนโยบายที่จะทําใหบริษัทเปนองคกรที่มี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility
– CSR) ดวยการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่มีการคํานึงถึ งผลกระทบตอสังคม โดยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปน
ปกติสุข บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายในเรื่องการปฏิบัติตอสังคมและชุมชนไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1.

ร ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรวมทั้ ง ชุ ม ชนที่ บ ริ ษั ท ตั้ ง อยู เพื่ อ
สนับสนุนและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงการตอบสนองอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนอันเนื่องจากการดําเนินงาน
ของบริษัท

2.

ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่นที่องคกรตั้งอยูใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง

3.

ใหความสําคัญในการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางองคกรกับชุมชน
ที่ตั้งอยูทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชนอยางสม่ําเสมอ

ในป 2559 ที่ผานมาบริษัทไดจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ดังนี้
1. การบริจาค
ในป 2559 ไดมีโครงการชวยเหลือบริจาคสิ่งของเครื่องใชสําหรับคนพิการและทุพพลภาพ เมื่อ
วันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2559 โดยไดไปมอบสิ่งของและบริจาคเงินที่พนักงานไดรวมบริจาค ซึ่งประกอบไปดวย
ผลิตภัณฑผาออมผูใหญ น้ํายาฆาเชื้อโรค และเครื่องใชประจําวันอื่นๆ ใหกับสถานสงเคราะหคนพิการและ
ทุพพลภาพบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนสถานสงเคราะหฯ ที่ดูแลผูพิการเพศชายอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
จํานวน 330 คน
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ในดานสังคมและชุมชนบริเวณใกลเคียงกับบริษัท บริษัทไดมอบทุนเพื่อการศึกษาและทุนในการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติใหกับโรงเรียนตางๆ ในเขตอําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทรเจดีย เปนประจํา
ตอเนื่องกันทุกป นอกจากนี้บริษัทไดจัดงบเปนเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือสังคม และบํารุงพุทธศาสนาเปนประจํา
ตอเนื่องกันทุกปดวยเชนกัน สําหรับป 2559 บริษัทไดใชเงินบริจาคชวยเหลือวัด โรงเรียน และมูลนิธิ/สมาคม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,500.00 บาท
2. การบําเพ็ญประโยชน
โครงการบริจ าคโลหิต “ใหเลือด ใหชีวิต” เพื่อถวายเป น พระราชกุศล (ปที่ 4) เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2559

3. การเขารวมโครงการกับหนวยงานตางๆ
บริษัทใหความรวมมือในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของสวนราชการ โดยการเขารวมสัมมนา
และเสนอความเห็นในฐานะผูประกอบการธุรกิจคลังสินคา ทาเทียบเรือ กับสมาคมธุรกิจคลังสินคา ไซโล และ
ห องเย็ น เพื่ อประโยชน ตอส ว นราชการเพื่ อนํา ไปปรั บ ปรุ งกฎ ระเบีย บ การบริห ารจัดการต างๆ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ
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4. สงเสริมการศึกษาโดยการใหความรู
บริษัทใหความรูแกสถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงหนวยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบ
คลั ง สิ น ค า อั ต โนมั ติ โดยได ใ ห เ ข า เยี่ ย มชม ดู ง านกิ จ การด า นคลั ง เอกสารอั ต โนมั ติ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ระบบ
Automated Storage and Retrieval System เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย และเปนแหงแรก
และแหงเดียวในประเทศไทย
สําหรับในป 2559 มีหนวยงานที่สนใจเขาเยี่ยมชมดูงานคลังเอกสารอัตโนมัติระบบ AS/RS เชน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปนตน
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การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยในการประกอบกิจกรรมตางๆ อันเปนธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดําเนินกิจกรรมที่รวม
สร า งสรรค สั ง คม ชุ ม ชน เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยกํ า หนดเป น นโยบายไวใ นคู มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1.

ใหความรวมมือ และควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย

2.

ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
ลูกคาและบุคคลผูมาติดตองานอยูเสมอ

3.

จัดใหมีการปองกันอุบัติเหตุและควบคุมการปลอยของเสียใหอยูในระดับต่ํากวาคามาตรฐานที่ยอม
รับได

4.

ผูบริหารและพนักงานจะตองเอาใจใสอยางยิ่งตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะสงเสริมถึงความปลอดภัย
คุณภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

5.

สงเสริมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในลักษณะการสรางจิตสํานึกในการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา เชน น้ํา ไฟฟา กระดาษ ฯลฯ และใหความรูความเขาใจที่ถูกต องแก
พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม

6.

เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธของการดําเนินงานตอความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ บริ ก ารที่ มี ก ารพิ จ ารณาความปลอดภั ย การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม และพลังงาน

7

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
จากนโยบายดังกลาวขางตน บริษัทจึงไดดูแลการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําของธุรกิจทาเทียบเรื อและ
คลังสินคา ที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา โดยจัดทําบอพักเพื่อดักไขมันและบําบัดน้ําเสีย มีการนําตัวอยางน้ําจาก
จุดตางๆ สงไปตรวจสอบคุณภาพใหอยูในมาตรฐานโดยตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง (Ph) ความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)
ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอื่นๆ เปนประจําทุก 3
เดือน และรายงานตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

32

รายงานความยั่งยืน 2559 | Sub Sri Thai Pcl.

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

2. โครงการบริจาคอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
เนื่องจากปจจุบันบริษัทมีเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดใช
งานจํานวนมาก ซึ่งบางสวนยังอยูในสภาพดีสามารถใชงานได ซึ่งถือวาเปนขยะอิเล็กทรอนิกสที่สามารถนํ า
กลับมาใชได บริษัทจึงมีโครงการบริจาคใหกับมูลนิธิสวนแกว อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนศูนยกลาง
รวบรวมของบริจาค และนําไปชวยเหลือแบงปนใหแกผูที่ยังขาดแคลน
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การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
1. กลอง Green Carton
ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะตองใชกลองลูกฟูกเพื่อบรรจุเอกสาร และในแตละป
บริษัทมีการสั่งซื้อกลองลูกฟูกหลายแสนกลอง แตเนื่องจากวัตถุดิบที่นํามาใชผลิตเยื่อกระดาษมาจากตนไม
บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะจัดหาผลิตภัณฑกลองกระดาษที่ใชเยื่อกระดาษนอยลง เพื่อเปนการชวยรักษาปาไม และ
สิ่งแวดลอม
นวัตกรรมใหมที่ลดการใชเยื่อกระดาษ แตความแข็งแรงทนทานยังคงเดิม หรือดีกวาเดิม ทําใหใน
กระบวนการผลิตกลองกระดาษสามารถลดการใชเยื่อกระดาษลง 25-75 g./sqm. ซึ่งเปนการลดการตัดตนไม
ทําลายปา
หลังจากที่บริษัทไดเริ่มประชาสัมพันธใหลูกคาหันมาใชกลอง Green Carton และมีลูกคาหลาย
รายที่สนใจใชกลอง Green Carton เนื่องจากมีคุณภาพใกลเคียงกับกลองมาตรฐานของบริษัท และลูกคาก็ยังได
มีสวนรวมในการรักษาปาไมและสิ่งแวดลอมดวย
บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง บริษัทและบริษัทผูผลิตไดรวมกันทําการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑเมื่อพบขอบกพรองในการใชงานหรือขอรองเรียนจากลูกคา เพื่อใหกลอง Green Carton
เปนที่ใชอยางแพรหลายในกลุมลูกคาของบริษัท
2. การติดตั้งหลอด LED
ในการสรางคลังจัดเก็บเอกสารใหม บริษัทจะใชหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา โดย
บริษัทไดทําการติดตั้งไปแลวทั้งหมด 1,798 หลอด จํานวนคลัง 5 หลัง
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