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เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จัดทําขึ้นเพื่อ
สื่อสารขอมูลใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของบริษัทใหไดรับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ดาน
ความยั่งยืน การดําเนินงานดานความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการดานตางๆ เพื่อนําไปสูความยั่งยืน
ของบริษัทในอนาคต และยังคงรูปแบบการนําเสนอขอมูลตามแนวทางการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
การทํารายงานครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไดนําเสนอ
ขอมูลการดําเนินงานของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ที่ครอบคลุมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งตอผูมีสวนไดเสีย และในปนี้บริษัทไดเริ่มนําแนวทางการจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของ Global Reporting Initiatives Guideline Version 4.0 (GRI G4) มาใชในการนํา เสนอข อ มูล บางส ว น
อยางไรก็ตามรายงานแหงความยั่งยืนฉบับนี้จะนําเสนอเฉพาะขอมูลของบริษัทเพียงเทานั้น เนื้อหาทั้งหมดยังไม
ครอบคลุมบริษัทยอยของบริษัท และอาจยังไมสมบูรณเนื่องจากการดําเนินการตามดัชนีชี้วัดบางประเภทจะตอง
ใชระยะเวลาในการพัฒนาจัดทํา และการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทจะยังคงดําเนินการอยางมุงมั่นที่
จะพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นตอไป
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 2560 ในรูปเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส
โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ www.subsrithai.co.th

3

รายงานความยั่งยืน ป 2560

สารจากประธานเจาหนาที่และกรรมการผูจดั การ
ในยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการเชื่อมโยง
และการสื่อสารแบบสองทิศทาง ทําใหการกระจายขาวสาร
ดีขึ้น มีการบริการอยางกวางขวางและรวดเร็วสงผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมให
การดําเนินธุรกิจตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและ
การแขงขันที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

ซึ่งตลอดระยะเวลา 41 ปแหงการพัฒนาและเติบโต
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
กลยุทธทางธุร กิจ ที่ เหมาะสมทั น กั บ สถานการณ ข องการ
เปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส และเปนธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง
และที่สําคัญคือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สิ่งเหลานี้
นอกจากจะเปนรากฐานที่มั่นคงแลวยังเปนปจจัยใหเกิดการ
พัฒนารวมกัน และสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืนใหแกองคกร
ไดในที่สุด

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะนําเสนอรายงานความยั่งยืน เพื่อแสดงถึงความ
มุ งมั่ น ในพั น ธสั ญ ญาของบริ ษัท ที่ จ ะดํ า เนิ น งานพัฒ นากิจ การบนพื้น ฐานของการดํ าเนิน ธุร กิจ ที่มี คุณ ธรรม
จริยธรรม มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ครอบคลุมทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อผลประโยชนรวมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สุดทายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสีย
ทุกทานที่ไดใหการสนับสุนนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา และบริษัทจะยังคงยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ
ดวยหลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนตอไป
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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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พัฒนาการทีส่ ําคัญของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)

• ป 2519
บริษัทเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อปลายป
2519 ดวยทุนจดทะเบียน 2
ลานบาท มีวัตถุประสงคในการ
ประกอบกิจการคลังสินคา

• เดือนพฤศจิกายน 2536
บริษัทไดกอสรางอาคาร
คลังสินคา 1 เพิ่มเติม 5 หลัง
รวมพื้นที่ 6,035 ตรม. และ
ทาเทียบเรือเพิ่ม 1 ทา
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 49

• เดือนตุลาคม 2524

• เดือนสิงหาคม 2530

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

บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

• ป 2548

• ป 2555

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

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

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

• ป 2557
บริษัทไดขยายธุรกิจอาหาร และ
ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป โดยบริษัท
มัดแมน จํากัด (บริษัทยอย) ได
เขาซื้อหุนสามัญและหุน
บุริมสิทธิทั้งหมดของบจก.
เกรฮาวด และบจก.
เกรฮาวด คาเฟ

Sustainability Report 2017

6

โครงสรางผูถือหุน
การถือหุนของบริษัทใหญในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บมจ. ทรัพยศรีไทย

100%

บจก. เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย)

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท

บมจ. มัดแมน

บจก. เอส เอส ที คลังสินคา

100%

100%

64.27%

100%
บจก. โกลเดน โดนัท
(ประเทศไทย)

100%
บจก. โกลเดน สกูป

100%
บจก. เกรฮาวด

100%
บจก. เกรฮาวด คาเฟ
100%
GHC Café (UK)
Co., Ltd.

100%
Mudman
International Ltd.
100%
Societe Langonnaise
des Vins et Hotelleries
SAS
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วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร
วิสัยทัศน พันธกิจ :

วิสัยทัศน

• เปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร มุงมั่นพัฒนาธุรกิจดาน Logistics ไปสู
ระดับมาตรฐานสากล สงเสริมการเพิ่มมูลคาของธุรกิจแกบริษัทในกลุม และลงทุน
ในกิจการที่มีโอกาสเจริญกาวหนา เพิ่มอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
พรอมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

พันธกิจ

• มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหองคกร ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย
• ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนเลิศโดยเนนความปลอดภัย
ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลูกคา
• 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

:
บริการดวย
ความรวดเร็ว

ทันเวลา

ถูกตอง

มุงมั่นพัฒนา
อยางตอเนื่อง

มีน้ําใจ

สุภาพ

Sustainability Report 2017
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คานิยมขององคกรสูความยั่งยืน

SST

Standard & Safety
มีมาตรฐานและปลอดภัย

• Standard: สถานที่จัดเก็บตองมีความมั่นคงแข็งแรงไดมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บและการทํางาน
• Safety: ความปลอดภั ย ของทรั พ ย สิ น ของลู ก ค า เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการ
ใหบริการในธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินคา

Smart & Service Mind
มีความเชี่ยวชาญและเต็มใจ
ใหบริการ

• Smart: มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานสูงดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย
• Service Mind: มีความรักและเต็มใจในการใหบริการที่ดี มุงสูความเปนเลิศ
ตามนโยบายบริษัท คือ บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มี
น้ําใจ และมุงมั่นพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

Trust & Transparency
สรางความไววางใจ และเชื่อมั่น
ในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส
และเปนธรรม

• Trust: ปฏิบัติตอลูกคา พนักงาน คูคา และผูมีสวนไดเสี ยทุกฝายอยางเป น
ธรรม โดยมุงมั่นในการสรางความเชื่อมั่น และสรางความไววางใจ เคารพ และ
สนับสนุนเพื่อนรวมงานและพันธมิตร ตลอดจนดําเนินการตางๆ เพื่อใหไดรับ
ความไววางใจเชนเดียวกัน
• Transparency: มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสีย่ งอยางเหมาะสม
รวมถึงการสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

Teamwork & Together
สรางทีมเพื่อเปาหมายเดียวกัน
พรอมที่จะพัฒนาไปดวยกัน

• Teamwork: ใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล มุงมั่นพัฒนาบุคลากรสูความ
เปนเลิศของทีมงาน การทํางานเปนทีมมีความสําคัญและเปนสิง่ จําเปนสําหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของ
พนักงานทุกคน
• Together: องคกร พนักงาน พรอมที่จะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูม ีสว น
ไดเสีย เพื่อใหเกิดเปนการสรางคุณคารวมกันอันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในที่สุด
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โครงสรางองคกรบริษทั
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล

ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจัดการ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลังสินคา
และทาเทียบเรือ

ผูจัดการ
ฝายคลังเอกสาร

ผูจัดการ
ฝายคลังสินคาและ
ทาเทียบเรือ

ผูจัดการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ

Sustainability Report 2017

นโยบายภาพรวมดานความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการสรางคุณภาพ 3 ดานใหเกิดความสมดุล ไดแก ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและพันธกิจสูการเปนบริษัท
ชั้นนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร และธุรกิจดาน Logistics ที่มีบริการหลากหลายครบวงจร ดวยความ
รั บ ผิ ด ชอบต อผู มีส ว นได เ สี ย และสั งคม โดยแสดงถึงกรอบการดําเนิน งานความรับ ผิดชอบตอสังคมอย า งมี
แบบแผน ตามนโยบายที่วา
“ธุรกิจกาวหนา ไดมาตรฐานสากล ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม”

Global Standard

ธุรกิจกาวหนา

Growth in Business

ไดมาตรฐานสากล

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

Governance

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

Green

มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม

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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เศรษฐกิจ

• บรรษัทภิบาล
• การบริหารความเสี่ยง
• จรรยาบรรณธุรกิจและการ
ตอตานทุจริต
• การบริหารจัดการ
ความสัมพันธลูกคา
• นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

สังคม

• การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน
ธรรมและสิทธิมนุษยชน
• การพัฒนาศักยภาพแก
พนักงาน
• การดูแลพนักงาน
• สุขภาวะและความปลอดภัยใน
สภาพแวดลอมการทํางาน
• การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

Global Standard
High Performance

Sustainable
Growth in Future
Green

Good Governance

Corporate Social
Responsibility

สิ่งแวดลอม Environment

สิ่งแวดลอม

• การจัดการสิ่งแวดลอม
• การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

Sustainability Report 2017

กลยุทธการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทมุงมั่นในการเปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร และธุรกิจดาน Logistics มีบริการหลากหลาย
ครบวงจร ตอบสนองตอความตองการของลูกคา รวมถึงการใหบริการที่เปนเลิศ มีคุณภาพและมาตรฐานในการ
ดําเนินงาน ยึดมั่นตอการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได ตลอดจน
คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มตนจากภายใน
องคกรและขยายออกสูภายนอกองคกร บริษัทเชื่อวาความพึงพอใจของลูกคามาจากพนักงานที่มีความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญ พรอมใหบริการ รวมถึงนวัตกรรมใหมในกระบวนการใหบริการที่สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาอยางหลากหลาย นอกจากนี้พนักงานยังเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดความรับผิดชอบ
ต อสั งคม สิ่ งแวดล 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.

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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Core Competency
มีความรักและเต็มใจในการใหบริการที่ดี
มุงสูความเปนเลิศตามนโยบายบริษัท คือ
บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง
สุภาพ มีน้ําใจ และมุงมั่นพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

Service
Mind

DNA
Smart

Together

มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน
สงมอบสินคาและการบริการที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสูงดวยวิทยาการและ
เทคโนโลยีนําสมัย

องคกร พนักงาน พรอมที่จะพัฒนาไป
ดวยกันกับสังคมและผูมีสวนไดเสีย
เพื่อใหเกิดเปนการสรางคุณคารวมกัน
อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในที่สุด
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การมีสวนรวมของผูม สี วนไดเสีย
บริษัทดําเนินงานดานความยั่งยืน มีสวนเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดเสียที่มีบทบาทสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทใหเติบโตตามวิสัยทัศนและพันธกิจ ซึ่งจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสีย และกําหนดใหมีการ
ดําเนินการวิเคราะหผลกระทบในกระบวนการตลอดหวงโซคุณคาเพื่อชี้บงผูมีสวนไดเสียขององคกร
การแสดงการเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย

ก.ล.ต.,
SET
สถาบัน
ทางการ
เงิน

ผูถือหุน
นักลงทุน
หนวยงาน
ราชการ

SST

คูแขง
ทางการคา

ลูกคา

ชุมชน,
สังคม

คูคา
ธุรกิจ
พนักงาน
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การดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย
ผูมีสวนไดเสียมีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอ
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางรอบดาน เพื่อกาวไปสูองคกรที่พัฒนาอยางยั่งยืนดวยการวิเคราะหความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดเสียและประเด็นที่เกี่ยวของ
ลําดับ
1

กลุมผูม ีสวนไดเสีย
พนักงาน

วิธีการ/การสื่อสาร

พนักงานประจํา - ตรวจสุขภาพประจําป
ลูกจางชั่วคราว - กิจกรรมแรงงานสัมพันธตางๆ
กิจกรรมงานเลี้ยงปใหม
งานกีฬาสี
- ขาวสารดานความปลอดภัย
ระบบ IT ฯลฯ
- ประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ทุกเดือน และ
ประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ ทุก 3 เดือน
- ชองทางการรับขอรองเรียน
และรับฟงความคิดเห็น
- การจัดอบรม พัฒนาความรู
สงเสริมศักยภาพ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- คูมือการปฏิบัติงานของ
พนักงานและคูมือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ
- ประกาศคําสั่งตางๆ
- นโยบายบริหารทรัพยากร
มนุษย

ความตองการ/
ความคาดหวัง
- ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบ
เงินเดือนและสวัสดิการตางๆ
ที่เหมาะสม
- การจัดการสภาพแวดลอม
ทํางานที่ดีปลอดภัย
ถูกสุขอนามัยและลดปจจัย
ความเสี่ยงดานสุขภาพ
- การฝกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
- ความมั่นคงกาวหนาในหนาที่
การงาน มีสภาพชีวิตที่ดี
- การจัดการตอขอรองเรียนและ
การเคารพตอสิทธิมนุษยชน

การตอบสนอง
- จายผลตอบแทนและรายไดที่
เปนธรรมและเหมาะสม
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- โครงการ E-jip
- ตรวจสุขภาพประจําป
- มีการจัดอบรมประจําปและ
การอบรมพัฒนาในการทํางาน
(on-the-Job Training)
- เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติตอ
พนักงานและแรงงานอยางเปน
ธรรมเสมอภาค และเทาเทียม
- จัดใหสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ดี ปลอดภัย มีการ
ดูแลสุขอนามัย สงเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงาน โดยมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยตรวจสอบและ
นําเสนอตอบริษัท
- ดูแลใหพนักงานไดรับความ
ตองการพื้นฐานเพื่อสราง
สัมพันธภาพที่ดีภายในองคกร
โดยผานทางคณะกรรมการ
สวัสดิการ

Sustainability Report 2017

ลําดับ

กลุมผูม ีสวนไดเสีย

ความตองการ/
ความคาดหวัง

วิธีการ/การสื่อสาร
- การจัดประชุมผูถือหุน
- การตอบขอซักถามทาง
โทรศัพท และ e-mail.
- ขอมูลผาน website
- จัดทํารายงานประจําป
- จัดกิจกรรมใหนักลงทุนเขา
เยี่ยมชมกิจการ
- การเปดเผยสารสนเทศตางๆ
ตามหลักเกณฑของหนวยงานที่
กํากับดูแล
- จัดใหมีชองทางสําหรับการแจง
เบาะแสการกระทําที่ไมสจุ ริต
หรือขอเรียกรองตางๆ
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การตอบสนอง

2.

ผูถือหุนและ
นักลงทุน

ผูถือหุน
นักลงทุน

- ผลตอบแทนทางการเงิน
- ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
(กําไรเงินปนผล และมูลคา
กิจการที่ดี ปฏิบัติตอผูมีสวนได
หุน)
เสียอยางเปนธรรม และ
เทาเทียมกัน มีความซื่อสัตย
- การบริหารงานดวยหลัก
โปรงใส ตรวจสอบได
ธรรมาภิบาล
- กิจการมีการเติบโตอยางมั่นคง - จายเงินปนผลอยางเหมาะสม
- เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง
- มีระบบบริหารความเสี่ยง
ครบถวน
- มีการตรวจสอบ และการ
บริหารงานที่ดี

3.

ลูกคา

ลูกคาภาครัฐ
ลูกคาเอกชน

- การพบปะเยี่ยมเยียนลูกคา
เพื่อเขาถึงทุกปญหา และสราง
ความสัมพันธที่ดี
- การจัดงานแสดงสินคา,
ออกบูธ
- การลงโฆษณา
- การสํารวจความพึงพอใจลูกคา
- การใหความรูทางเทคนิคกับ
ลูกคา
- ชองทางการรับขอรองเรียน
และการรับฟงความคิดเห็น

- การไดรับบริการที่ดี และ
ถูกตอง
- เขาแขงขันอยางเปนธรรม
และโปรงใส
- ราคาสินคาและบริการที่
เหมาะสม
- หลักประกันสัญญา ความ
ปลอดภัย และ
ความรับผิดชอบตอสินคา
ที่รับบริการ
- การรักษาความลับของขอมูล
ลูกคา

4.

คูแขงทาง
การคา

คูแขง

- การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

- การแขงขันอยางเปนธรรม และ - ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
โปรงใส
เพื่อดําเนินธุรกิจอยางเปน
ธรรมและโปรงใส
- ไมกลาวหาคูแขงในทางราย
- ไมแขงขันกันดวยการตัดราคา - ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงโดย
การกลาวหาในทางราย
- แขงขันโดยการเสนอบริการให
ลูกคาพึงพอใจ ไมตัดราคา
- รวมมือในการประกอบธุรกิจใน
เชิงสรางสรรค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการอยางเปนธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได
- มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- มีนโยบายตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นและจัดทํา Code of
Conduct
- บริหารการจัดการที่มี
มาตรฐานตามระบบ ISO
9001
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ลําดับ

กลุมผูม ีสวนไดเสีย

วิธีการ/การสื่อสาร

ความตองการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง

5.

คูคา

ผูใหบริการ
ผูผลิต

- แนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืน
ของผูคาของ บมจ. ทรัพยศรี
ไทย
- คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- นโยบายการจัดซื้อ-จัดจาง
- ชองทางการรับขอรองเรียน
และการรับฟงความคิดเห็น

- การปฏิบัติตอคูคาอยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกัน

- ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา ไมมีอคติ
- สรางการแขงขันอยางเปนธรรม
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาอยาง
ครบถวน
- ไมมีการเรียก รับ หรือจาย
ผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับ
คูคา
- บริษัทมีการสงแนวทางการ
ปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา
ของ บมจ. ทรัพยศรีไทย
เพื่อใหคูคารับทราบนโยบาย
ของบริษัท

6.

เจาหนี้

สถาบันการเงิน

- รายงานประจําป
- รายงานงบการเงิน

- สามารถปฏิบัติตามเงือ่ นไขและ
ขอตกลงของสัญญา
- ความโปรงใสในการดําเนิน
ธุรกิจ

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอตกลงของสัญญาอยาง
เครงครัด
- เปดเผยขอมูลทางการเงินที่
ถูกตอง

7.

หนวยงาน
ภาครัฐ

ก.ล.ต.
SET.
สรรพากร
กรมแรงงาน
ประกันสังคม
กรมเจาทา
เทศบาลลัดหลวง ฯลฯ

- รายงานขอมูลตามที่กฎหมาย
กําหนด
- นําสงภาษีตามกฎหมาย
- ใหการสนับสนุนโครงการตางๆ
ของหนวยงานรัฐ

- สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ไมสรางผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับที่กฏหมายกําหนด ใน
ทุกๆ ดาน
- เปดเผยขอมูลอยางถูกตองและ
โปรงใส

8.

ชุมชน และ
สังคม

ชุมชนโดยรอบ
สังคมทั่วไป

- การเขารวมกิจกรรมตางๆ
กับชุมชน
- การรับฟงขอเสนอแนะและรับ
เรื่องรองเรียนตางๆ
- การแจงเบาะแสการกระทํา
ทุจริต

- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม
- การมีสวนรวมเปนพลังในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

- การสนับสนุนกิจกรรมดาน
การศึกษา ชุมชน ศาสนา การ
กุศล และสังคม
- การตอบสนอง และการจัดการ
ขอรองเรียน
- การสืบสวนสอบสวนการ
กระทําอยางเปนธรรม (ถามี)

9.

สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม

- การจัดกิจกรรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และพลังงาน
ภายในองคกร

- การมีสวนในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน

- จัดกิจกรรม และปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ
พลังงาน การใชทรัพยากรที่
คุมคา และอนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ
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กรอบการทํางานกับผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดจัดทําขอปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใหบุคลากรทุกคนของ
บริษัทไมวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับยึดปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเสมอภาคและเปนธรรม
(คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เปนฉบับที่ 3 นับแตใหมีการประกาศใชและถือปฏิบัติครั้ง
แรกเมื่อป 2550 และบริษัทไดเผยแพรไวใน Website ของบริษัท (www.subsrithai.co.th)) ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
ตางๆ ที่บริษัทใหความสําคัญดังนี้
1. ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตอผูมีสวนไดเสีย
2. การปฏิบัติตอลูกคา
3. การปฏิบัติตอผูถือหุน
4. การปฏิบัติตอพนักงาน
5. การปฏิบัติตอคูคา และเจาหนี้
6. การปฏิบัติตอพันธมิตรและคูแขงทางการคา
7. การปฏิบัติตอสังคมและชุมชน และการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม
8. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการใชขอ มูลของบริษัท
9. การเปดเผยขอมูลขาวสาร
10. การไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
11. ทรัพยสินทางปญญา และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น การรับหรือการใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด
13. การใชสิทธิทางการเมือง
14. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
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การดําเนินงานดานเศรษฐกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.

ภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินการ

ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 704,431,290.00 บาท และมีทุนเรียกชําระแลว 455,807,823.00 บาท
ประกอบดวยโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนสัญชาติไทยมากกวารอยละ 99.9 และผูถือหุนสัญชาติตางดาว
นอยกวารอยละ 0.1 ซึ่งต่ํากวาเกณฑอัตราสวนผูถือหุนตางดาวที่กฎหมายกําหนดใหไมเกินรอยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว ปจจุบันมีพนักงานในความดูแล ณ สิ้นป 2560 จํานวนทั้งสิ้น 259 คน สามารถ
สรางงานสรางรายไดในป 2560 ถึง 324.53 ลานบาท
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก คือ ใหบริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพยสิน บริการใหเชาและบริหารพื้นที่เพื่อ
รองรับการจัดเก็บสินคา รวมทั้งใหบริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา และกิจการทาเทียบเรือ และมีบริษัท
ยอย 2 บริษัท คือ 1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด บริษัทถือหุน 100 % ดําเนินธุรกิจคลังสินคา รับฝาก
สินคา, 2. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด บริษัทถือหุน 100 % ดําเนินธุรกิจผูจัดการกองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตลอดระยะเวลา 41 ป ธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มีความเจริญและเติบโตอยาง
ตอเนื่องและมั่นคง มีจํานวนลูกคามาใชบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รายไดจากธุรกิจคลังสินคา
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ทรัพยศรีไทย
บจก.เอส เอส ที คลังสินคา

คลังสินคาและ
ทาเทียบเรือ

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

276

325

328

ขอมูลสําคัญทางการเงินของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
หนวย : ลานบาท
ป 2558
(ปรับปรุงใหม)

ป 2559
(ปรับปรุงใหม)

ป 2560

รายไดจากการดําเนินการ

272.85

318.83

324.55

รายไดรวม

310.95

476.60

375.84

กําไร(ขาดทุน)

(32.31)

124.43

31.12

EBITDA

38.44

189.88

101.30

รายการ
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รายงานความยั่งยืน ป 2560

อยางไรก็ตามบริษัทมีเปาหมายในการเพิ่มกําไรและรายไดใหกับองคกร รวมทั้งเปนการกระจายความ
เสี่ยงในธุรกิจ โดยไมพึ่งพิงรายไดจากธุรกิจคลังสินคาเพียงอยางเดียว บริษัทจึงไดมีการขยายธุรกิจโดยเข าไป
ลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเปนธุรกิจที่มีอนาคตดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และใหผลตอบแทนที่ดี
ปจจุบันบริษัทมีการลงทุนโดยตรงและโดยออมผานมัดแมน และผานบริษัทย อยของมัดแมน ในบริษัทยอย
จํานวน 11 บริษัท ซึ่งมีการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 8 บริษัท, ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน
1 บริษัท, ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ จํานวน 1 บริษัท และธุรกิจอื่นๆ จํานวน 1 บริษัท

บริษัท มัดแมน จํากัด
(มหาชน)

บริษัท โกลเดน โดนัท
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โกลเดน สกูป
จํากัด

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ
จํากัด

บริษัท เกรฮาวด จํากัด

บริษัท เอสเอสที รีท
แมเนจเมนท จํากัด

บริษัท เอสเอสที
คลังสินคา จํากัด

GHC Café (UK)
Limited

Mudman
International Limited

Societe Langonnaise des
Vins et Hotelleries SAS
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2.

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 สงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของ
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
ทางการคา
Trade Competitor
and Competitors

ปฏิบัติตอคูแขงทางการค า ภายใตกรอบกติกาของการแข งขั นทางการค าที่ ดี ต าม
หลักสากลที่ถือปฏิบัติในทางธุรกิจ

สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม
Social and
Environment

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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รายงานความยั่งยืน ป 2560

ผลการประเมินระดับการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2560 บริษัทไดรับการ
คะแนนในระดั บ 4 ดาว “ดี ม าก” ประเมิ น ผลจากคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลแห ง ชาติ (National CG
Committee) ที่ทําการสํารวจบริษัทจดทะเบียนไทย

ป 2558

ป 2559

อยูในระดับดีมาก

อยูในระดับดีมาก

83%

ป 2560

อยูในระดับดีมาก

84%

84%

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุน ไทย
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) บริษัทไดคะแนน 95 คะแนน อยูในระดับดีเยี่ยม

ป 2558
• ดีเลิศ
• 95.5 %
ระดับคะแนน 90-100 = ดีเลิศ

ป 2559
• ดีเลิศ
• 100 %

80-89 = ดีมาก

70-79 = ดี

ป 2560
• ดีเลิศ
• 95 %
60-69 = ดีพอใช

50-59 = ผาน
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3. 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 หรือ
จายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในทางการคากับคูคา และไมใชวิจารณญาณหรือความสัมพันธ
สวนตัวเขามาตัดสิน เพื่อใหมั่นใจวาคูคาทุกรายของบริษัทไดรับความเปนธรรมอยางเทาเทียม
กัน ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ 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
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3. การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน
3.1 มีการกําหนดนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวขอการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
เพื่อใหพนั กงานปฏิบัติต ามสิ ทธิ ในทรั พยสิน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อยาง
เครงครัด
3.2 สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ใช
สินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา
แนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา

ดานจริยธรรม
ทางธุรกิจ

ดานการบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการปฏิบัติ
อยางยั่งยืนของผูคา

ดานอาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

ดานสิทธิ
มนุษยชน
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4. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริต โดยกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หัวขอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้
1. หามมิใหพนักงานใหหรือเสนอที่จะใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลภายนอก อาทิ เจาหนาที่
ของรัฐ นายหนา ตัวแทน คูคา ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนําใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดอัน
เปนการผิดตอกฎหมาย
1. หามมิใหรับสิ่งของหรือประโยชน อื่น ใดสําหรับ ตนเองหรือผู อื่น ที่ส อไปในทางจู งใจให ปฏิบั ติ หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางมิชอบ
2. ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร ว มกั บ หน ว ยงานต างๆ ไมวาจะเปน หนว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมายของ
ประเทศไทยและกฎหมายของตางประเทศที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย
บริ ษัทถื อปฏิ บั ติอย า งเคร งครัดต อกฎหมายที่เกี่ย วของในดานตางๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม
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 2560 บริษัทไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) และบริษัทจะดําเนินการเพื่อใหสามารถผานกระบวนการ
รับรองในป 2561
บริษัทเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแสผาน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง (Annual
Report หนา 77) และกําหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส โดยไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน (Whistleblower Policy)
ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของการรับเรื่องขอรองเรียน และการพิจารณาขอรองเรียน โดยไดประกาศใชเมื่อวันที่
4 มกราคม 2559
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ชองทางการแจงขอรองเรียนและเบาะแสการทุจริต

เลขานุการบริษัท E-Mail :
1. นายปลัญชัย ประดับพงศ

e-mail : pilanchai@subsrithai.co.th

ทางจดหมาย :
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2044/25-27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทาง website :
www.subsrithai.co.th
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5. การบริหารความเสี่ยง
ปจจัยสําคัญที่อาจมีผลตอการดําเนินงาน รายได และกําไรของบริษัท ไดแก ความตองการของลูกคาที่มี
ความคาดหวังสูง ซึ่งบริษัทไดมีการพัฒนาบริการใหรองรับความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด และสราง
ความแตกตางของบริการใหโดดเดนตางจากคูแขง นอกจากนี้การใหบริการดานคลังสินคา และบริการรับฝาก
เอกสารตองการความปลอดภัยสูง จึงตองมีการจัดการควบคุมไมใหมีเอกสารสูญหายและการปองกันอัคคีภัย
อีกทั้งตองมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอระบบสารสนเทศที่นํามาใชในการบริหารจัดการคลังสินคา
และคลังเอกสาร
ในป 2557 บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น (ปรากฏในรายงานประจําปหนา 49) 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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6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทใหความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการดานธุรกิจของบริษัท จึงมุงมั่นที่จะ
พั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยบริษัทไดกําหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอ
ลูกคาไวอยางชัดเจนในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1. สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของ
ลูกคาภายใตเงื่อนไขและราคาที่เปนธรรม พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชสินคาและบริการของ
บริษัทอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอลูกคา
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและการบริการที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหลูกคามี
ขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งขอมูลที่ใหตองไมเกินความเปนจริงจนเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการ
3. ปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดทําไวกับลูกคาอยางถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกคา
4. มีระบบการจัดเก็บรักษาขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไมสงตอ
ขอมูลโดยไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปเผยแพร หรือใชประโยชนเพื่อ
ตนเองหรือผูอื่น
5. จัดใหมีระบบและกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคา
และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และดําเนินการอยางถึงที่สุดเพื่ อให
ลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว
6. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจดานการบริการลูกคาอยางตอเนื่องทุกป เพื่อทราบความตองการของ
ลูกคาอยางแทจริง และนํามาปรับปรุงเพื่อการใหบริการที่ดียิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนที่วางใจไดของลูกคา ดวยยึดมั่นในคติพจน
ของบริษัท คือ “บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงมั่นพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการใหบริการ
8. ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับลูกคา
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ที่ผานมาลูกค าเกาของบริ ษัทสวนใหญยั งคงใช บ ริ การ
ต อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ป จ จุ บั น เนื่ อ งจากบริ ษั ท ส ง มอบสิ น ค า และ
ให บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สะดวก รวดเร็ ว
ซื่อสัตย มีความยืดหยุนในการใหบริการ ภายใตเงื่อนไขและราคา
ที่ เ ป น ธรรม และปฏิ บั ติตามข อตกลงที่ ได ทํ า ไวกับ ลู ก คา อย า ง
ถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับ การ
ประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกคาของบริษัทนอกจากสิทธิของลูกคา
ตามสัญญาที่ไดทําข อตกลงกัน แลว บริษัทยังคํานึงถึงความพึ ง
พอใจของลูกคาดวย โดยไดจัดใหมีการประเมินความพึง พอใจ
ของลู กค า เป น ประจํ าทุ กป ปรั บ ปรุ งบริ การและพัฒนาบริการ
ต า งๆ เพื่ อ ให เ ชื่ อ มโยงสอดคล อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพ ISO
9001:2008 ที่ บ ริ ษั ท ได รั บ รวมทั้ ง ได จั ด ให มี ร ะบบและ
กระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความ
ปลอดภัยของสินคาและบริการ

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการจัดเก็บเอกสารของลูกคาสําหรับป 2560

ปี 2560
ไม่พอใจ; 0%

พอใจ; 4%

ดีมาก; 19%

ดี; 77%

ดีมาก

ดี

พอใจ

ไม่พอใจ
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7. ผูถือหุนและนักลงทุน
บริษัทไดใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยตอผูถือหุนและนักลงทุน ทั้งในดานของความ
ถูกตอง ความเพียงพอความเร็วเร็วและความเทาเทียมกันของการใหขอมูล โดยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทได
เสนอผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งเว็บไซตของบริษัท และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
2560 บริษัทไดเปดโอกาสใหนักลงทุนเขาเยี่ยมชมกิจการคลังสินคา ทาเทียบเรือ และคลังเอกสาร เพื่อใหนัก
ลงทุนไดเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเปนขอมูลสําหรับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน ใน
บริษัท
รูปภาพนักลงทุน
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การดําเนินงานดานสังคม
5.

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปนนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เคารพในศักดิ์ศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ
นอกจากนี้บริษัทใหความสําคัญในการเปน กลางทางการเมื อง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝ กใฝ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และ
สงเสริมใหพนักงานใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
6.

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

บริษัทตระหนักดีวา “พนักงาน” เปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งที่จะนําพาไปสูความสําเร็จในการประกอบ
กิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุงมั่นที่จะให
พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร รวมถึงคาตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน โดยไดกําหนด
เปนนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้
1. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง หรือทางออม
ไมวาจะเปนเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดง
ความเห็นดานการเมืองที่ไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด
2. จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับ เชน วันหยุดพักผอน การจายคา
ลวงเวลา คารักษาพยาบาล เปนตน
3. จัดใหมีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสม
และเปนธรรม
4. กรณีมีการทําผิดระเบียบหรือวินัยและตองดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษ
อยางเปนธรรมแลวแตกรณี
5. สนับสนุนดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยที่ดี และ
สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายตางๆ และดําเนินการเพื่อปองกันมิ
ใหเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานตางๆ
6. เปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกกลุม สามารถแจงขอรองเรียนหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยผาน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
อิสระ
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายบริษัทไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานรวมกันตลอดจนเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เชน
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การดูแลพนักงาน
1.1 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแตป 2529 กอนที่จะมีประกาศใช
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ดวยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและเปนสวัสดิการให กับ
พนักงานในการออมและสรางหลักประกันในอนาคต ทําใหพนักงานมีเงินกอนเมื่อตองออกจากงานหรือเมื่อ
เกษียณอายุจากงาน และเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาวดวย ปจจุบันบริษัทได
กําหนดจายเงินสมทบใหพนักงานในอัตรา 3-15% ของคาจางตามอายุงานของพนักงาน
1.2 บริษัทไดจัดใหมีโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program –
EJIP) ต อ เนื่ อ งเป น ครั้ ง ที่ 4 ซึ่ ง เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการให ผ ลตอบแทนแก พ นั ก งาน สร า งความรู สึ ก
มีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท (Ownership) และเปนแรงจูงใจใหเกิดความจงรักภักดีกับองคกรและรวม
ทํางานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจายเงินในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือนและบริษัทจายสมทบใหพนักงานในอัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อนําเขาโครงการ นอกจากนี้บริษัทยัง
ไดเปดโอกาสใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทยอยไดเขารวมโครงการดวย
1.3 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเปนเสมือนสื่อกลางในการ
ถายทอดความตองการดานสวัสดิการของลูกจางใหนายจางทราบ และรวมปรึกษาหารือใหขอเสนอแนะตลอดจน
ดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นวาพนักงานจะไดรับผลประโยชน และมี
ขวัญกําลังใจในการทํางานตอไป บริษัทจึงไดสนับสนุนจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน และสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนําเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการ
ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

1. นายกษิดิศ ทวีสิน

9. นายอุดร ลําปน

2. นายกฤษดา ซุนทรัพย

10 นางสาวอมรวรรณ รวมชัยภูมิ

3. นางอรนุช คงกัน

11 นายชรินทร นวลจันทร

4. นางสาวรุงทิวา อุตสาห

12 นายธนยศ คณานับ

5. นางสาวปาณิศา ชํานินวล

13 นายวุฒิไกร บัวลาด

6. นายทัศนะ ยะประเสริฐ

14 นางสาววรรณวรา ทองศิริ

7. นายสุภาพ มีที

15 นายสมชาย มวงเปรม

8. นายชัยณรงค พลสามารถ
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รายงานความยั่งยืน ป 2560

สัดสวนการจางงาน ป 2560

รายการ
จําแนกตามเพศ (รายเดือน)
ชาย
หญิง
จําแนกตามเพศ (รายวัน)
ชาย
หญิง
จําแนกตามอายุ (พนักงานรายเดือน)
อายุ 18-35 ป
อายุ 36-50 ป
อายุมากกวา 50 ป
จําแนกตามพื้นที่ (พนักงานรายเดือน)
สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร
เพศชาย
เพศหญิง
สาขา สมุทรปราการ
เพศชาย
เพศหญิง

จํานวน (คน)

2560

109
92

54.23
45.77

32
26

55.17
48.83

131
44
26

65.17
21.89
12.94

6
31

2.97
15.43

103
61

51.25
30.25

จํานวนพนักงานหญิงที่ลาคลอดแลวกลับมาปฏิบัติงาน
รายการ

รอยละ

ป 2560

จํานวนที่ลาคลอด (คน)

3

จํานวนที่กลับมาปฏิบัติงานตอ (คน)

1
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การพัฒนาพนักงาน
บริษัทยังมุงพัฒนาสรางเสริมความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหพรอมที่จะรองรับ
การเติบโตของบริษัท ในปที่ผานมาบริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานใหกับพนักงานของบริษัท
เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตอการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและตามแนวนโยบายของทางภาครัฐ
การดําเนินงานดานการฝกอบรม
แนวทาง

วิธีการ

การพัฒนาในการ
มาตรฐานความรูและทักษะที่
ทํางาน (On-the-Job จําเปนของแตละตําแหนงงาน
Training)
ตางๆ แลวหัวหนางานรับผิดชอบ
อบรมสอนงานใหกับพนักงานใน
ตําแหนงดังกลาว เพื่อมุงมั่น
พัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง

ผลการดําเนินงาน

จํานวนพนักงาน

คาใชจาย

จัดอบรมใหกับ
พนักงานที่เขาใหมทุก
คน และจัดอบรม
ใหกับพนักงานที่มีการ
โยกยายตําแหนงงาน
หรือปรับตําแหนง
รวมถึงการจัดใหมีการ
ทบทวนเปนประจํา

-

-0

134 คน
คิดเปนรอยละ 53.6

171,440.-

10 คน
คิดเปนรอยละ 4

15,900.-

การอบรมภายใน
- หลักสูตรความปลอดภัยอาชีว อบรมทั้งป
บริษัท
รวม 5 หลักสูตร
อนามัยและสิ่งแวดลอม
(In-house Training) - หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
Work Life Skill
ดานวิชาชีพ
การอบรมภายนอก - หลักสูตรเพื่อพัฒนาผูนําและ อบรมทั้งป
(Public Training)
รวม 8 หลักสูตร
การบริหารจัดการ
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาธุรกิจและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
หลักสูตรพิเศษอื่นๆ เชน
หลักสูตรการพัฒนาอยางยั่งยืน
รวมคาใชจายในการพัฒนาพนักงาน

187,340.-
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รายงานความยั่งยืน ป 2560

อบรมประจําป หลักสูตร Unlock Your Potential วันที่ 9 กันยายน 2560

อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
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3.

ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน
ความปลอดภัย

ความปลอดภัยถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ดั งนั้ น บริ ษัทจึ งได จั ดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัย พรอมทั้งพัฒ นาบุคลากรใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย ดังนี้
1. บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการ คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ไดมีการจัดประชุมและจัดทํารายงานทุกเดือน
คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ (คปอ.)
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1. นายกษิดิศ ทวีสิน

ประธานคณะกรรมการ

2. นายสุบรรณ ยะวิเชียร

กรรมการและเลขานุการ

3. นายกฤษดา ซุนทรัพย

กรรมการ

4. นายชโนทัย สมเสร็จ

กรรมการ

5. นายวิโรจน มั่นใจ

กรรมการ

6. นายบุญลือ ผลมีทรัพย

กรรมการ

7. นายชรินทร นวลจันทร

กรรมการ

8. นายสุขี พึ่งปา

กรรมการ

9. นางอรนุช คงกัน

กรรมการ

10 นางสาวปาณิศา ชํานินวล

กรรมการ

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง
ความรุนแรง

จํานวนครั้ง/ป
ป 2558

ป 2559

ป 2560

ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย (ไมหยุดงาน)

1

2

0

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

2

2

0

หยุดงานเกิน 3 วัน

0

2

2

ไดรับบาดเจ็บรุนแรง (สูญอวัยวะ)

0

0

0

รวมจํานวน (ครั้ง)
จํานวนที่ตองพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (รายคน)

3

6

2

0

0

1
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รายงานความยั่งยืน ป 2560

2. บริษัทใหความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดใหมีการวางแผนและฝกอบรมระบบ
ปองกันอัคคีภัย และซอมหนีไฟใหกับพนักงานเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังไดวาจางทีม
วิศวกรรมควบคุ มตามกฎหมายซึ่งผานการอบรมและขึ้น ทะเบี ยนเป นผูตรวจสอบอาคารและอุป กรณ ใ ห มา
ดําเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารเปนประจําทุกป
นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงาน ลูกคา และบุคคลผูมาติดตองานอยูเสมอ จึงไดมีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปองกันภัยทั้งดานอัคคีภัย
และภัยจากทางน้ําอยางสม่ําเสมอ รวมถึงวาจางทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผานการอบรมและขึ้น
ทะเบี ย นเป น ผู ต รวจสอบอาคารและอุ ป กรณ ให ม าดํ า เนิ น การตรวจสอบความมั่ น คงแข็ ง แรงของอาคาร
ตรวจสอบระบบลิฟต ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารเปน
ประจําทุกป ซึ่งบริษัทไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหนวยงานราชการมาตลอดจนถึงปจจุบัน
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สุขภาพของพนักงาน
บริษัทจัดใหมีการทําประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ใหกับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น
เมื่อเขารวมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ตองเดินทางไปใหบริการลูกคาตางจังหวัด บริษัทไดใหความใสใจ
และใหความสําคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทําประกันภัยการเดินทางเพิ่มใหกับทุกคนที่ออกไป
ปฏิ บั ติ งาน บริ ษัทมี การทบทวนปรับ ปรุงโปรแกรมประกัน ภัยเพื่อเพิ่มความคุมครองใหสอดคลองกั บ ภาวะ
เศรษฐกิจ และคาครองชีพปจจุบันอยางตอเนื่องรวมถึงไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปสําหรับ
พนักงานทุกคนดวย
การตรวจสุขภาพพนักงานประจําป
บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหพนักงาน
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เนื่องจากการตรวจสุขภาพเปนสิ่งที่จําเปนในยุคปจจุบัน เพราะจะทําใหบุคลากร
ในองคกรสามารถรับทราบไดวาปจจุบันสุขภาพของตัวเองเปนอยางไร และไดรับการรักษาหรือปองกันไดอยาง
ทันทวงที และยังสรางความตระหนักใหพนักงานดูแลสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผลการตรวจสุขภาพจะทําใหบริษัททราบภาวะสุขภาพและแนวโนมการเจ็บปวยของพนักงาน
หรือรับทราบการเจ็บปวยตั้งแตในระยะเริ่มตน และใหไดรับการรักษาอยางถูกตอง รวมถึงบริษัทยังสามารถนํา
ขอมูลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะหเพื่อจัดหามาตรการปองกันตางๆ ในอนาคตได
ผลการตรวจสุขภาพประจําป 2560 พบวาพนักงานมีไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกวา 200 mg/dl
ถึงรอยละ 57.92 ของผูมาเขารับการตรวจ น้ําหนักตัวมากกวาปกติ (BMI 25-30) รอยละ 26 ซึ่งเปนปญหา
สุขภาพที่พบไดบอยในปจจุบัน เนื่องมาจากการกินอาหารที่มีไขมันสูง และขาดการออกกําลังกาย ดังนั้น บริษัท
จึงไดสงเสริมเรื่องการออกกําลังกายใหกับพนักงาน เชน จัดหาอุปกรณกีฬา และจัดพื้นที่ไวใหสําหรับเลนกีฬา
และในอนาคตบริษัทจะมีโครงการ “SST Happy body สุขกายสุขใจ” เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี
ตอไป
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รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป 2560
รายชื่อทั้งหมด (คน)

204

จํานวนผูรบั การตรวจ (คน)

183

จํานวนผูไมมารับการตรวจ (คน)

21

ผลการตรวจ

รอยละ

จํานวนผูมีน้ําหนักตัวปกติ (คน)

97

53 %

จํานวนผูมีน้ําหนักตัวนอยกวาปกติ (คน)

15

8%

จํานวนผูมีน้ําหนักตัวมากกวาปกติ (คน)

48

26 %

จํานวนผูมีน้ําหนักตัวมากผิดปกติ (คน)

23

13 %

ไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกวา 200 mg/dl

106

57.92 %

ไขมัน Triglyceride ในเลือดสูงเกินกวา 200 mg/dl

37

20.22 %

น้ําตาลในเลือดสูงเกินกวา 110 mg/dl

7

0.55 %

น้ําหนักตัว

13%
ปกติ

26%

53%
8%

นอยกวาปกติ
มากกวาปกติ
มากผิดปกติ
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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

-

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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4.

การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะทําใหบริษัทเปนองคกรที่มี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility –
CSR) ด ว ยการดํ า เนิ น กิ จ กรรมภายในและภายนอกองคกรที่ มีก ารคํานึ งถึ งผลกระทบต อสัง คม โดยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปน
ปกติสุข บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายในเรื่องการปฏิบัติตอสังคมและชุมชนไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1. รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งชุมชนที่บริษัทตั้งอยู เพื่อสนับสนุน
และยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มอย า งต อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การตอบสนองอย า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนอันเนื่องจากการดําเนินงาน
ของบริษัท
2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรั บผิดชอบต อสั งคมและสิ่ งแวดล อม ตลอดจนขนบธรรมเนีย มประเพณี
ทองถิ่นที่องคกรตั้งอยูใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง
3. ใหความสําคัญในการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางองคกรกับชุมชน
ที่ตั้งอยูทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
ในป 2560 ที่ผานมาบริษัทไดจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ดังนี้
การบริจาค
ในป 2560 ไดมีโครงการชวยเหลือบริจาค “กองบุญทรัพยศรีไทย ปนน้ําใจไดกุศล พ.ศ. 2560”
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสงฆ กรุงเทพฯ โดยมีการบริจาคยอดของบริษัทและพนักงานรวมเปน
เงิน 13,000.-บาท เพื่อใชเปนคารักษาพยาบาลแกพระภิกษุและสามเณรผูอาพาธ ตลอดจนเพื่อใชเปนเงินสมทบ
ทุนในการจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณทางการแพทยของโรงพยาบาล

ในดานสังคมและชุมชนบริเวณใกลเคียงกับบริษัท บริษัทไดมอบทุนเพื่อการศึกษาและทุนในการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติใหกับโรงเรียนตางๆ ในเขตอําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทรเจดีย เปนประจํา
ตอเนื่องกันทุกป นอกจากนี้บริษัทไดจัดงบเปนเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือสังคม และบํารุงพุทธศาสนาเปนประจํา
ตอเนื่องกันทุกปดวยเชนกัน สําหรับป 2560 บริษัทไดใชเงินบริจาคชวยเหลือวัด โรงเรียน และมูลนิธิ/สมาคม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51,100.- บาท
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การบําเพ็ญประโยชน
โครงการบริจาคโลหิต “ใหเลือด ใหชีวิต” ปที่ 5 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ คลังเอกสาร
ซอยสุขสวัสดิ์ 76 สรุปรายละเอียดไดดังนี้.รายการ

จํานวน

มีผูแจงรายชื่อเขารวมโครงการ

43 คน

บริจาคไดจริง (ไดเลือด 10,150 ซี.ซี)

29 คน

บริจาคดวงตา

10 คน

บริจาคอวัยวะ

9 คน
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การเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ
บริษัทให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ โดยการเข้าร่วมสัมมนา
และเสนอความเห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ท่าเทียบเรือ กับสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ
ห้ อ งเย็ น เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ส่ว นราชการเพื่ อนํ า ไปปรับ ปรุง กฎ ระเบี ย บ การบริ ห ารจัด การต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ
ส่งเสริมการศึกษาโดยการให้ความรู้
บริษัทให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบ
คลั ง สิ น ค้ า อั ต โนมั ติ โดยได้ ใ ห้ เ ข้ า เยี่ ย มชม ดู ง านกิ จ การด้ า นคลั ง เอกสารอั ต โนมั ติ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ระบบ
Automated Storage and Retrieval System เป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่บริษัทได้นําระบบ AS/RS เข้ามาใช้
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
สําหรับในปี 2560 มีหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมดูงานคลังสินค้าและคลังเอกสารอัตโนมัติ
ระบบ AS/RS เช่น สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเซาท์อีส
บางกอก เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก
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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 นโยบายไว ใ นคู มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1.

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

7

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

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
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โครงการปลูกปาชายเลน
ในป 2560 บริ ษัทฯ ได จั ดกิ จ กรรมโครงการปลูกปาชายเลน ครั้งที่ 2 ณ คลองโคน อ.เมื อง
จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 โดยมีพนักงานเขารวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน จํานวน 51 คน
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2.

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
กลอง Green Carton

ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะตองใชกลองลูกฟูกเพื่อบรรจุเอกสาร และในแตล ะป
บริษัทมีการสั่งซื้อกลองลูกฟูกหลายแสนกลอง แตเนื่องจากวัตถุดิบที่นํามาใชผลิตเยื่อกระดาษมาจากตนไม
บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะจัดหาผลิตภัณฑกลองกระดาษที่ใชเยื่อกระดาษนอยลง เพื่อเปนการชวยรักษาปาไม และ
สิ่งแวดลอม
ซึ่งในปจจุบันกลองใสเอกสารไดสั่งจากผูผลิตที่มีความนาเชื่อถือ และกลองที่นํามาใชจะมีขอความ
“กล องใบนี้ ลดการใช ต น ไม ” เพื่ อให เ ป น ไปตามวิสัย ทั ศน ของบริ ษัท ที่มี ข อความรับ ผิดชอบตอสั งคมและ
สิ่งแวดลอม กลาวคือ วัตถุดิบที่นํามาผลิตเปนกลองบรรจุเอกสารใหบริษัทมาจากปาปลูกบางสวนและใยกระดาษ
รีไซรเคิลบางสวน ซึ่งไดลดการใชตนไมจากธรรมชาติ
ทั้งนี้บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยบริษัทและบริษัทผูผลิตไดรวมกัน
ทําการปรับปรุงผลิตภัณฑเมื่อพบขอบกพร องในการใชงานหรื อข อร องเรียนจากลู กคา เพื่อใหกลอง Green
Carton เปนที่ใชอยางแพรหลายในกลุมลูกคาของบริษัท
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การติดตั้งหลอด LED
ในการสรางคลังจัดเก็บเอกสารใหม บริษัทจะใชหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา โดย
บริษัทไดทําการติดตั้งไปแลวทั้งหมด 1,798 หลอด จํานวนคลัง 5 หลัง
โครงการประหยัดพลังงาน
บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ป 2560 ไดเริ่มโครงการที่หนวยงานคลัง
เอกสารเปนที่แรก และจะเริ่มที่สํานักงานใหญ และคลังสินคาตอไป เพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึกดานการประหยัด
ไฟฟา ซึ่งมีนโนบายการประหยัดไฟฟาดังนี้.1. เปดไฟเทาที่จําเปน
2. การเปดเครื่องปรับอากาศ และปดเมื่อไมไดใชงาน
3. ใชเวลาโทรศัพทใหสั้นลง
4. รักษาความเร็วในการขับรถ ไมติดเครื่องรถทิ้งไว
5. ขับรถดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
6. ใชกระดาษรีไซเคิลสําหรับกิจการภายใน
7. พิมพเอกสารทั้งหนาหลัง เพื่อประหยัดกระดาษ
8. พิมพเอกสารเทาที่จําเปนเทานั้น นอกนั้นใหเก็บหรือสงเปน file
9. หากอุปกรณชํารุด ใหพยายามซอมกอนที่จะซื้อใหม
10. จัดซื้อเฉพาะสิ่งที่จําเปนเทานั้น
รายงานของคลังเอกสาร
* ป 2017
Electric ประหยัดไป 29 %
Telephone ประหยัดไป 6 %
Water ประหยัดไป 28 %

3,420,550.94
3,500,000.00
2,458,178.39

3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00

625,405.66

1,000,000.00

587,956.70
151,374.92

500,000.00
0.00

Electric

Telephone

2016

2017

Water

108,219.80
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