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เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน 

รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) จัดท าขึ้นเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อส่ือสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้าน
ความยั่งยืน และกระบวนการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ เพื่อน าไปสู่ความ
ยั่งยืนของบริษัทในอนาคต โดยยังคงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลตามแนวทางการรายงานของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเป็นปีท่ี 4 ครอบคลุมผลการด าเนินงานต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีครอบคลุมท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามรายงานแห่งความยั่งยืนฉบับนี้จะ
น าเสนอเฉพาะข้อมูลของบริษัทเพียงเท่านั้น เนื้อหาท้ังหมดยังไม่ครอบคลุมบริษัทย่อยของบริษัท และอาจยังไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากการด าเนินการตามดัชนีช้ีวัดบางประเภทจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจัดท า และการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทจะยังคงด าเนินการอย่างมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

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

บริษัทได้จัดท าและเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2560 ในรูปเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.subsrithai.co.th 
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เกี่ยวกับบริษัท และความเป็นมาของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เดิมช่ือบริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จ ากัด (มหาชน) ก่อต้ังขึ้นเมื่อ
ปลายปี 2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า โดยได้รับอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อการรับฝากสินค้าโดยมีบ าเหน็จ และให้กู้เงินโดยการรับ
จ าน าสินค้าท่ีรับฝาก สามารถออกใบประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าในฐานะนายคลังสินค้าผู้ดูแลรักษา
สินค้าท่ีรับฝาก ซึ่งผู้ฝากสามารถน าไปเป็นหลักประกันในการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ด้วย 

บริษัทเล็งเห็นว่ากิจการคลังสินค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญของธุรกิจการเงิน  ประกอบกับปริมาณความ
ต้องการใช้คลังสินค้าท่ีมีท่าเทียบเรือเดินทะเลมีแนวโน้มสูงขึ้น ท้ังนี้สืบเนื่องจากปริมาณผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม
และผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ หรือท่ีส่ังซื้อเข้ามาบริโภคภายในประเทศ มีปริมาณสูงขึ้นทุกปี อีก
ท้ังนโยบายประกันราคาผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมของรัฐบาลได้ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการด้านคลังสินค้าสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต้องการดังกล่าว บริษัทจึงได้
จัดท าโครงการก่อสร้างคลังสินค้าและท่าเทียบเรือเดินทะเลติดแม่น้ าเจ้าพระยา บนเนื้อท่ีประมาณ 43 ไร่เศษ 
บริเวณถนนสุขสวัสด์ิ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังแต่ปลายปี 2523 และได้ขยาย
คลังสินค้าและคลังเอกสารเพิ่มข้ึนอีก 1 แห่งท่ีซอยสุขสวัสด์ิ 76 อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทได้
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2530 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด ในปี 2537 และได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจอาหาร  

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

1. คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ต้ังอยู่ ท่ี 71, 71/1-9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสด์ิ 49 ต าบลบางจาก อ าเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10130 โทรศัพท์ 02-463-4280-9 โทรสาร 02-463-
4287, 02-818-7847 

2. คลังเอกสาร ต้ังอยู่ท่ี 115, 115/7-10 ซอยสุขสวัสด์ิ 76 ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ประเทศไทย โทรศัพท์ 02-463-0127, 02-464-1502-9, 02-819-9322-3,02-819-
9372-7, 02-819-9379 โทรสาร 02-817-5190, 02-819-9378 
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พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ปี 2519

บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปลายปี 2519 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 2 ล้านบาท มี
วัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการคลังสินค้า

• เดือนตุลาคม 2524

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 1 จ านวน 25
หลัง 
รวมพื้นท่ี 39,790 ตรม. 
และ
ท่าเทียบเรือ ณ 
ซ.สุขสวัสด์ิ 49

• เดือนสิงหาคม 2530

บริษัทเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• เดือนตุลาคม 2535

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 2 จ านวน 14
หลัง รวมพื้นท่ี 24,528
ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสด์ิ 76

• เดือนพฤศจิกายน 2536

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

• ปี 2548 

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 3 จ านวน 8
หลัง รวมพื้นท่ี 14,154
ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสด์ิ 76

• ปี 2555

บริษัทได้ขยายธุรกิจอาหาร 
โดยการเข้าซื้อหุ้นของบจก. 
มัดแมน,
บจก. เอบีพีคาเฟ และ
บจก.โกลเด้นโดนัท

• ปี 2557

บริษัทได้ขยายธุรกิจ
อาหาร และธุรกิจเส้ือผ้า
ส าเร็จรูป โดยบริษัท มัด
แมน จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิท้ังหมดของบ
จก. 
เกรฮาวด์  และบจก. 
เกรฮาวด์ คาเฟ่
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การถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

                                    

                                                

           

                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                
 

        100%                         100%                         100%                         100%                          100% 
                                                                                                                        
 

 

 
 

 

 

 

บจก. เอส เอส ที คลังสินค้า 

บจก. โกลเด้น โดนัท  
(ประเทศไทย)  

บจก. โกลเด้น สกู๊ป  

100% 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 

บจก. เกรฮาวด์ 

64.27% 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท ์

100% 

100% 

Societe Langonnaise 
des Vins et Hotelleries 

SAS 

GHC Café (UK)  
Co., Ltd. 

100% 100% 

บจก. เกรฮาวด์ คาเฟ่ Mudman 
International Ltd. 

บจก. เอบพีี คาเฟ  
(ประเทศไทย)  

บมจ. มัดแมน  

MM FR SAS 

66.67% 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 

 

วิสัยทัศน์ : 
เป็นผู้น าในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้าน Logistics ไปสู่ระดับ
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัทในกลุ่ม และลงทุนในกิจการท่ีมี
โอกาสเจริญก้าวหน้า เพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการด าเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

พันธกิจ : 

- มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นเลิศโดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลาเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า 

- มุ่ ง เน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท าง านอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ระดับ
มาตรฐานสากลด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีน าสมัย 

- เสริมสร้างความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

- บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและ
สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ 

- ลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนท่ี
คุ้มค่า 

 
 

นโยบายคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

  

บริการด้วย
ความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง 

สุภาพมีน  าใจ มุ่งมั่นพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง



รายงานความยั่งยืน ปี 2562 
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ค่านิยมขององค์กรสู่ความยัง่ยืน 

SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Standard: สถานที่จัดเก็บต้องมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บและการท างาน

• Safety: ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหัวใจส าคัญของการ
ให้บริการในธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินค้า

Standard & Safety
มีมาตรฐานและปลอดภัย

• Smart: มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีน าสมัย

• Service Mind: มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มี
น้ าใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Smart & Service Mind
มีความเชี่ยวชาญและเต็มใจ
ให้บริการ

• Trust: ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็น
ธรรม โดยมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความไว้วางใจ เคารพ และ
สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานและพันธมิตร ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ได้รับ
ความไว้วางใจเช่นเดียวกัน

• Transparency: มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Trust & Transparency 
สร้างความไว้วางใจ และเชื่อมั่น
ในการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส
และเป็นธรรม

• Teamwork: ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศของทีมงาน การท างานเป็นทีมมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของ
พนักงานทุกคน

• Together: องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มี
ส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันอันจะน าไปสู่ความย่ังยืนได้
ในที่สุด

Teamwork & Together 
สร้างทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกัน
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   โครงสร้างองค์กรบริษัท  
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะท างานบรหิารความเสี่ยง 

เลขานุการบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายคลังเอกสาร 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายคลังสินค้าและ 

ท่าเทียบเรือ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลังสนิค้า 

และท่าเทยีบเรือ 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานการเงินและกลยุทธแ์ละการพฒันา

ธุรกิจกลุ่มบรษิัท 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานการเงินและกลยุทธแ์ละ

การพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษทั 
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นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุล ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นบริษัท 
ช้ันน าในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics ท่ีมีบริการหลากหลายครบวงจร ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยแสดงถึงกรอบการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี  
แบบแผน ตามนโยบายท่ีว่า 

“ธุรกิจก้าวหน้า ได้มาตรฐานสากล ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม”  

 

Gr
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th
 in
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ธุร

กิจ
ก้า

วห
น้า

 

Global Standard 
ได้มาตรฐานสากล 

มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานและการ
ให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อความ
คาดหวังของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ 

Governance 
ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

ด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการ
บริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ีเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

Green 
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม 

เคารพในสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในการบริหารจัดการบุคลากร
ด้วยความเป็นธรรม ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพแก่
พนักงาน การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการท างาน มีการจัดการส่ิงแวดล้อม และ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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Global Standard 
High Performance

Good Governance

Sustainable 
Growth in Future

Green
Corporate Social 
Responsibility

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สิ่งแวดล้อม Environment 

• บรรษัทภิบาล
• การบริหารความเส่ียง
• จรรยาบรรณธุรกิจและการ

ต่อต้านทุจริต
• การบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์ลูกค้า
• นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

เศรษฐกิจ

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรมและสิทธิมนุษยชน

• การพัฒนาศักยภาพแก่
พนักงาน

• การดูแลพนักงาน
• สุขภาวะและความปลอดภัยใน

สภาพแวดล้อมการท างาน
• การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

สังคม

• การจัดการส่ิงแวดล้อม
• การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์การด าเนินการด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้น าในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics มีบริการหลากหลาย
ครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการท่ีเป็นเลิศ มีคุณภาพและมาตรฐานในการ
ด าเนินงาน ยึดมั่นต่อการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตลอดจน
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เริ่มต้นจากภายใน
องค์กรและขยายออกสู่ภายนอกองค์กร บริษัทเช่ือว่าความพึงพอใจของลูกค้ามาจากพนักงานท่ีมีความสามารถ มี
ความเช่ียวชาญ พร้อมให้บริการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลาย นอกจากนี้พนักงานยังเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว 

กลยุทธ์หลักในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 

1. พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาพนักงาน สร้างคนของบริษัทตามค่านิยมขององค์กร 

Smart มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วย
วิทยาการและเทคโนโลยีน าสมัย  

Service mind มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสูค่วามเป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ าใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 

Together องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่า
ร่วมกัน อันจะน าไปสู่ความย่ังยืนได้ในที่สุด 

2. พัฒนาคุณภาพของกระบวนการท างาน, ผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมในทุกขั้นตอนการท างาน (In-Process)  

3. เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมท่ีจะพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยรวม 

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวมและการท าดีต่อสังคม สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีเป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์  
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มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน  
ส่งมอบสินค้าและการบริการท่ีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและ
เทคโนโลยีน าสมัย  

องค์กร พนักงาน พร้อมท่ีจะพัฒนาไป
ด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน  
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนได้ในท่ีสุด 

มีความรักและเต็มใจในการให้บริการท่ีดี มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ าใจ และมุ่งมั่น
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 

Core Competency 

 

 

 

 

 

 

DNA

Service 
Mind

TogetherSmart
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทด าเนินงานด้านความยั่งยืน มีส่วนเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการ
ขับเคล่ือนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนดให้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อช้ีบ่งผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  

การแสดงการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SST

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

หน่วยงาน
ราชการ

คู่ค้า
ธุรกิจ

พนักงาน
ชุมชน, 
สังคม

ลูกค้า

คู่แข่ง
ทางการค้า

สถาบัน
ทางการ

เงิน

ก.ล.ต.,
SET
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การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรท่ีพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ล าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

การตอบสนอง 

1 พนักงาน พนักงานประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว 

- ตรวจสุขภาพประจ าป ี
- กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ 

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่  
งานกีฬาส ี

- ข่าวสารด้านความปลอดภัยระบบ 
IT ฯลฯ 

- ประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ทุกเดือน และประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ ทุก 3 
เดือน 

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ
รับฟังความคิดเห็น 

- การจัดอบรม พัฒนาความรู้ 
ส่งเสริมศักยภาพ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

- คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

- ประกาศค าสั่งต่างๆ 
- นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

- ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบ
เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ 
ที่เหมาะสม 

- การจัดการสภาพแวดล้อม
ท างานที่ดีปลอดภัย  
ถูกสุขอนามัยและลดปัจจัย
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

- การฝึกอบรมและพฒันา
ศักยภาพพนักงาน 

- ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน มีสภาพชีวิตที่ดี 

- การจัดการต่อข้อร้องเรียนและ
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 

- จ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่
เป็นธรรมและเหมาะสม 

- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
- โครงการ E-jip 
- ตรวจสุขภาพประจ าป ี
- มีการจัดอบรมประจ าปแีละ

การอบรมพัฒนาในการท างาน 
(on-the-Job Training) 

- เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อ
พนักงานและแรงงานอย่างเป็น
ธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม 

- จัดให้สภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี ปลอดภัย มีการ
ดูแลสุขอนามัย ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงาน โดยมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยตรวจสอบและ
น าเสนอต่อบริษัท 

- ดูแลให้พนักงานได้รับความ
ต้องการพื้นฐานเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร  
โดยผ่านทางคณะกรรมการ
สวัสดิการ 
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ล าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

การตอบสนอง 

2. ผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุน 

ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน 

- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
- การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 

และ e-mail.  
- ข้อมูลผ่าน website 
- จัดท ารายงานประจ าป ี
- จัดกิจกรรมให้นักลงทุนเข้าเย่ียม

ชมกิจการ 
- การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ตาม

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล 

- จัดให้มีช่องทางส าหรับการแจ้ง
เบาะแสการกระท าที่ไม่สุจริตหรือ
ข้อเรียกร้องต่างๆ 
 

- ผลตอบแทนทางการเงิน 
(ก าไรเงินปันผล และมูลคา่
หุ้น) 

- การบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- กิจการมีการเติบโตอย่างมั่นคง 
- มีระบบบริหารความเสี่ยง 
- มีการตรวจสอบ และการ

บริหารงานที่ดี 
 

- ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียอย่างเป็นธรรม และ 
เท่าเทียมกัน มีความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม 
- เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน 
 

3. ลูกค้า ลูกค้าภาครัฐ 
ลูกค้าเอกชน 

- การพบปะเย่ียมเยียนลูกค้า เพื่อ
เข้าถึงทุกปัญหา และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี 

- การจัดงานแสดงสินค้า, ออกบูธ 
- การลงโฆษณา 
- การส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ 
- การให้ความรู้ทางเทคนิคกับ

ลูกค้า 
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ

การรับฟังความคิดเห็น 

- การได้รับบริการที่ดี และ
ถูกต้อง 

- เข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
และโปร่งใส 

- ราคาสินค้าและบริการที่
เหมาะสม 

- หลักประกันสัญญา ความ
ปลอดภัย และ 
ความรับผิดชอบต่อสินค้า 
ที่รับบริการ 

- การรักษาความลับของข้อมูล
ลูกค้า 
 

- ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- มีนโยบายต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่นและจัดท า Code of 
Conduct 

- บริหารการจัดการที่มี
มาตรฐานตามระบบ ISO 
9001 
 

4. คู่แข่งทาง 
การค้า 

คู่แข่ง - การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ
โปร่งใส 

- ไม่กล่าวหาคูแ่ข่งในทางรา้ย 
- ไม่แข่งขันกันด้วยการตัดราคา 

- ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
เพ่ือด าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส 

- ไม่ท าลายชื่อเสียงของคูแ่ข่งโดย
การกล่าวหาในทางรา้ย 

- แข่งขันโดยการเสนอบริการให้
ลูกค้าพึงพอใจ ไม่ตัดราคา 

- ร่วมมือในการประกอบธุรกิจใน
เชิงสร้างสรรค ์
 

      

      



 Sustainability Report 2019 

 บรษิทั ทรพัย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 16 

ล าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

การตอบสนอง 

5. คู่ค้า ผู้ให้บริการ 
ผู้ผลิต 

- แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืน
ของผู้ค้าของ บมจ. ทรัพย์ศรไีทย 

- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ

การรับฟังความคิดเห็น 
 

- การปฏิบัติต่อคู่คา้อย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 

- ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า ไม่มีอคติ 
- สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
- ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาอย่าง

ครบถ้วน 
- ไม่มีการเรียก รับ หรือจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับ
คู่ค้า 

- บริษัทมีการส่งแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้า 
ของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
เพ่ือให้คู่ค้ารับทราบนโยบาย
ของบริษัท 

6. เจ้าหน้ี สถาบันการเงิน - รายงานประจ าป ี
- รายงานงบการเงิน 
 

- สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงของสัญญา 

- ความโปร่งใสในการด าเนิน
ธุรกิจ 

- ปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงของสัญญาอย่าง
เคร่งครัด 

- เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้อง 

7. หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ก.ล.ต. 
SET. 
สรรพากร 
กรมแรงงาน 
ประกันสังคม 
กรมเจ้าท่า 
เทศบาลลัด-
หลวง ฯลฯ 

- รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- น าส่งภาษีตามกฎหมาย 
- ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ 

ของหน่วยงานรัฐ 

- สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่กฏหมายก าหนด ใน
ทุกๆ ด้าน 

- เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 

8. ชุมชน และ
สังคม 

ชุมชนโดยรอบ
สังคมทั่วไป 

- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
กับชุมชน 

- การรับฟังข้อเสนอแนะและรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ 

- การแจ้งเบาะแสการกระท าทุจริต 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

- การมีส่วนร่วมเป็นพลังในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

- การสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษา ชุมชน ศาสนา การ
กุศล และสังคม 

- การตอบสนอง และการจัดการ
ข้อร้องเรียน 

- การสืบสวนสอบสวนการ
กระท าอย่างเป็นธรรม (ถ้ามี) 

9. สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม - การจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และพลังงานภายใน
องค์กร 

- การมีส่วนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

- จัดกิจกรรม และปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์
พลังงาน การใช้ทรัพยากรที่
คุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
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กรอบการท างานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้จัดท าข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรทุกคนของ
บริษัทไม่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
(คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นฉบับท่ี 3 นับแต่ให้มีการประกาศใช้และถือปฏิบัติครั้ง
แรกเมื่อปี 2550 และบริษัทได้เผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท (www.subsrithai.co.th)) ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ ท่ีบริษัทให้ความส าคัญดังนี้    

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

4. การปฏิบัติต่อพนักงาน 

5. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ 

6. การปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า 

7. การปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน และการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อม 

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลของบริษัท 

9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

10. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

11. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

12. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน การรับหรือการให้ส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใด 

13. การใช้สิทธิทางการเมือง 

14. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 
 

 



 Sustainability Report 2019 

 บรษิทั ทรพัย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 18 
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การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจและการก ากับดแูลกิจการทีด่ี 

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการด าเนินการ 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 759,678,577.00 บาท และมีทุนเรียกช าระแล้ว 455,807,823.00 บาท
ประกอบด้วยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 99.9 และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวท่ีกฎหมายก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ 
ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว ปัจจุบันมีพนักงานในความดูแล ณ ส้ินปี 2562 จ านวนท้ังส้ิน 333 คน สามารถ
สร้างงานสร้างรายได้ในปี 2562 ถึง 393 ล้านบาท   

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก คือ ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให้เช่าและบริหารพื้นท่ีเพื่อ
รองรับการจัดเก็บสินค้า รวมท้ังให้บริการรับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และกิจการท่าเทียบเรือ และมีบริษัท
ย่อย 2 บริษัท ท่ีบริษัทถือหุ้น 100 %  คือ 1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด บริษัทถือหุ้น 100 % ด าเนิน
ธุรกิจคลังสินค้า รับฝากสินค้า, 2. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัทถือหุ้น 100 % ด าเนินธุรกิจ
บริหารและจัดการกองทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลา 43 ปี ธุรกิจของบริษัทประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีความเจริญและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง มีจ านวนลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า  

หน่วย : ล้านบาท 

 

  

ชื่อบรษิัท ประเภทธรุกิจ 
รายได้ (ล้านบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บมจ.ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้าและ 
ท่าเทียบเรือ 

325 387 393 

บจก.เอส เอส ที คลังสินค้า ให้บริการรับฝากสินค้า 18 18 15 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจ
เมนท์ 

บริหารและจัดการ
กองทรัสต์ 

- 4 4 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงินของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) งบเฉพาะกิจการ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้จากการด าเนินการ 324.55 386.75 392.78 

รายได้รวม 375.84 457.21 445.00 

ก าไร(ขาดทุน) 31.12 79.24 58.81 

EBITDA 101.30 139.80 120.72 
 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มก าไรและรายได้ให้กับองค์กร รวมท้ังเป็นการกระจายความ
เส่ียงในธุรกิจ โดยไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจคลังสินค้าเพียงอย่างเดียว บริษัทจึงได้มีการขยายธุ รกิจโดยเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีอนาคตดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และให้ผลตอบแทนท่ีดี 
ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบมจ.มัดแมน และผ่านบริษัทย่อยของ บมจ.มัดแมน ซึ่งมีการ
ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม และ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 

บริษัท 
เคร่ืองหมาย

การค้า 
(ตัวย่อ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. บริษัท มัดแมน จ ากัด (มหาชน) 
1.1 ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 
 ร้านอาหาร M-Kitchen 

 

 ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับโรงพยาบาลในรูปแบบ
ศูนย์อาหาร (Cafeteria) ภายใต้ชื่อร้านอาหาร M-Kitchen 
หรือ ครัวเอ็ม (“ครัวเอ็ม”) 

1.2 ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมภายใต้สิทธิแฟรนไซส์ 
 บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
  

DD ผลิตและจ าหน่ายโดนัทและเครื่องด่ืมภายใต้แบรนด์ ดังกิ้ง 
นัท (“Dunkin Donuts” หรือ “DD”) 

 บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 

ABP ผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ โอ ปอง แปง 
(“ABP”) 

 บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด 
 

 
 

BR น าเ ข้าและจ าหน่ายไอศกรีม ภายใต้แนรด์ Baskin 
Robbins (“BR”) 
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บริษัท 
เคร่ืองหมาย

การค้า 
(ตัวย่อ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด 
 
 
 

 

 

GHC ผลิตและจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมแบบบริการเต็มรูป
ภายใต้แบรนด์ที่ส าคัญต่อน้ีไป  
- เกรฮาวด์ คาเฟ่ (Greyhound Café’) 
- อะนาเตอร์ฮาวด์ (Another Hound Café’) 
- กิน + เฮ (Kin+Hey) 
- ไก่ฮาวด์ (Gai Hound) 
 

• GHC Café (UK) Limited 
 
 

GHC (UK) ผลิตและจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมแบบบริการเต็ม
รูปแบบระดับพรีเมี่ยมภายใต้คอนเซ็ปต์ (Concept) ของ 
GHC “Basic with a Creative Twist” โดยท าการตลาด
ที่ต่างประเทศ 

 Societe Langonnaise des Vins et 
Hotelleries SAS 
 

 
 

SLVH ผลิตและจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมแบบบริการเต็ม
รูปแบบระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ Le Grand Vefour 
ซึ่งได้รับมิชลินสตาร์ (Michelin Star) จ านวน 2 ดาว  

1.3 ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 
 บริษัท เกรฮาวด์ จ ากัด 

 
 

  

GH  ผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับและสินค้า
ไลฟ์ไตล์ภายใต้แบรนด์ที่ส าคัญ ดังน้ี 
- เกรฮาวด์ ออริจินอล (GreyHound Origionl) 
- สไมลี่ฮาวด์ (Smilehound) 

 ร้านอาหารและเครื่องด่ืม ประเภทคาเฟ่ 
รับออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4342J2p_hAhXMs48KHdGHAokQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wongnai.com/restaurants/191687PI-greyhound-caf%C3%A9-emquartier&psig=AOvVaw3eDTy7YdOtmidrciv5T9wy&ust=1553686139854568
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmtIbb2p_hAhWCiHAKHW9aDtgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centralembassy.com/store/another-hound-cafe/&psig=AOvVaw3bGiK5wMS1udJ_WAKoNQSL&ust=1553686309694299
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kinheybkk.com/wp-content/uploads/2018/04/logo.png&imgrefurl=http://www.kinheybkk.com/&docid=TflxXHHo59urlM&tbnid=qoBHaOpW6x7toM:&vet=10ahUKEwjFor7i4p_hAhUNFHIKHW_5CeYQMwg-KAAwAA..i&w=437&h=312&bih=1046&biw=1506&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89 %E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%2B%E0%B9%80%E0%B8%AE&ved=0ahUKEwjFor7i4p_hAhUNFHIKHW_5CeYQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjtsdeKoaHhAhUBinAKHU5DBnoQjRx6BAgBEAU&url=http://seventeenthailand.com/2016/greyhound-coffee-2018/&psig=AOvVaw2WMcf8fSYnq8qNp80hdjpp&ust=1553739565882865
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2. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ท้ังในด้านบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีได้ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ 
ด้าน 

 

ผู้ถือหุ้น 
Shareholders 

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด าเนินการ
ใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นท้ัง  
รายใหญ่และรายย่อย มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญท้ังข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 

ลูกค้า 
Customer 

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของ
ลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาท่ีเป็นธรรม  

พนักงาน 
Staffs 

ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ี
เหมาะสม มีการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมท้ัง
สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน 

คู่ค้า และเจ้าหนี  
Trade Partners and 
Creditor 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่าง
เท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้ังอยู่
บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย 

พันธมิตรและคู่แข่ง
ทางการค้า 
Trade Competitor 
and Competitors  

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าท่ีดีตาม  
หลักสากลท่ีถือปฏิบัติในทางธุรกิจ 

สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 
Social and 
Environment 

ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการด าเนินกิจกรรมท่ีร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2562

• ดีเลิศ
• 100 %

ปี 2561

• ดีเลิศ
• 100 %

ปี 2560

• ดีเลิศ
• 95%

84% 85% 89%

 

ผลการประเมินระดับการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

ผลส ารวจโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2561 บริษัทได้รับการ
คะแนนในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (National CG 
Committee) ท่ีท าการส ารวจบริษัทจดทะเบียนไทย  

 

 

 

 

 

 
              อยู่ในระดับดีมาก    อยู่ในระดับดีมาก  อยู่ในระดับดีมาก 

 
 

 

 89% 
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) บริษัทได้คะแนน 100 คะแนน อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

 

 

  

 

 

 

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

1. การแข่งขันที่เป็นธรรม 

บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจใน
การลงทุน มีการดูแลเรื่องการป้องการใช้ข้อมูลภายใน มีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและ
ข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนดและตามรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป มีจรรยาบรรณในการประกอบการค้า 
และด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย มีการช าระภาษีอย่างถูกต้องตรงเวลาและยังส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรของบริษัทในทุกระดับช้ันเห็นความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาท่ีเป็น
ธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท โดยไม่มีการกระท าในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน 
และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจ าเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือ
ละเมิดข้อตกลงท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มี
ข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า 

2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
และเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้ังอยู่บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ต่อท้ังสองฝ่าย ดังนี้ 

2.1 บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า และไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์
ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม
กัน ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อ – จัดจ้าง ท่ีชัดเจนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการได้ปฏิบัติซึ่งเป็น
กระบวนการส าคัญท่ีสนับสนุนการด าเนินกิจการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการ
สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 
และมั่นใจได้ว่ามีการคัดเลือกผู้ค้าท่ีเหมาะสมได้สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

2.2 บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะมาเป็นคู่ค้าของบริษัท จะต้องมีการด าเนินธุรกิจตามหลัก
จริยธรรมสากล โดยท่ีคู่ค้าของบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า
ของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
2) ด้านสิทธิมนุษยชน 
3) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4) ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
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2.3 มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหนี้ สร้าง
ความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ อ านวยความสะดวกด้าน
ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท 

3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 

3.1 มีการก าหนดนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่าง
เคร่งครัด 

3.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า 
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4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการ
บังคับบัญชาท่ีชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจ มีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอท่ีจะให้ส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ท่ีมีเจตนาชักน าให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าใด 
อันเป็นการผิดต่อกฎหมาย 

2. ห้ามมิให้รับส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในทางมิชอบ 

3. ด าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท้ัง
ภายใน ประเทศและต่างประเทศ ต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
ของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศท่ีบริษัทติดต่อธุรกิจด้วย 

บริษัทมีเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และได้ประกาศใช้นโยบายเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2559 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด และบริษัทได้ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 

บริษัทได้ด าเนินการส่ือสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น นโยบายการก ากับดูแล 
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยเผยแพร่ไว้ในคู่มือพนักงาน จัดบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงเหตุการณ์ 
ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดให้คณะท างานบริหารความเส่ียง เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารส าหรับการ 
ประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้ง เป็นผู้รวบรวมผลการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตเพื่อ 
จัดท าเอกสารความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์กร ตลอดจนท าหน้าท่ีติดตามการด าเนินงานตามแผน 
จัดการความเส่ียงเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  

และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตใน กระบวนการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน บริษัทจึงมอบหมายหน้าท่ีให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมิน  ความ
เพียงพอ ความเหมาะสม ตลอดจนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กร 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล สามารถป้องกันและตรวจพบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเส่ียงด้านการทุจริต โดยผู้  
ตรวจสอบภายในจะท าการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

 

 
  



 Sustainability Report 2019 

 บรษิทั ทรพัย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 28 

 

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องมีช่องทางในการร้องเรียน การแสดงความเห็น 
หรือซักถามข้อสงสัย หรือแจ้งเบาะแสในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือร้องเรียนการ
กระท าผิดผ่าน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง หรือ เลขานุการบริษัท (ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 83) 
และก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยได้ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยัง
ได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนของการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2559 

ส าหรับพนักงานสามารถแจ้งโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับส าหรับพนักงานบริษัท หรือโดยจัดส่งค า
ร้องเรียนถึงเลขานุการบริษัท 

1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
1.1 กรรมการอิสระท่ี e-mail 

1)  นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ ์ อเีมล์ท่ี surapong@subsrithai.co.th หรือ 
2)  นางจิตรา  ถาวระ อีเมล์ท่ี chitra_t@subsrithai.co.th 

1.2 เลขานุการบริษัท 
1)  นางสาวลิมล่ี ทิพพงษ์ประภาส อีเมล์ท่ี limly.T-Praphas@subsrithai.co.th 

1.3 ส่งผ่านไปรษณีย์ถึง 
1)  นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท 
2)  นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ 
3) นางสาวลิมล่ี ทิพพงษ์ประภาส เลขานุการบริษัท 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

2. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อ

เป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้ 
2.1 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม

จริยธรรม 
2.2 ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหน้าท่ี

สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการร้องเรียนและก าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อ
ระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
3.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่

ปลอดภัย 
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3.2 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/ค านึงถึงความปลอดภัย โดย ผู้
ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การเปล่ียนต าแหน่ง
งาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน ส่ังพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อัน
เนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 

 

 

  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje_tak4KfZAhVHvo8KHYrOBY4QjRx6BAgAEAY&url=http://www.fact.or.th/&psig=AOvVaw05ZqnAGtI6nQ6GS9ryUBdj&ust=1518778221023967
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5. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี เพื่อให้องค์กรมีการ
พัฒนาและก้าวหน้าอย่างมั่นคง ขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง หยุดยั้งและลดความ
เสียหายจากสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพย์สิน 
การด าเนินธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร 

บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กรเพื่อจัดการกับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (ปรากฏ
ในรายงานประจ าปีหน้า 118 - 119) และได้จัดต้ังคณะท างานบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย เพื่อพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย จากนั้นให้
พิจารณาถึงการเช่ือมโยงกันระหว่างความเส่ียงของแต่ละฝ่าย เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
บริหารความเส่ียงโดยรวมขององค์กรและให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของบริษัทพร้อมติดตาม
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยผ่าน
ผู้ตรวจสอบภายใน ความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานบริษัท ได้แก่ 

1. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

2. ความเส่ียงด้านการบริหารการเงิน 

3. ความเส่ียงด้านลูกค้าเลิกใช้บริการ 

4. ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ 
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6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยบริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของ
ลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาท่ีเป็นธรรม พร้อมท้ังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า 

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลท่ีให้ต้องไม่เกินความเป็นจริงจนเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

3. ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีได้ท าไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้า 

4. มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อ
ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น 

5. จัดให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ รวมท้ังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และด าเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพื่อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

6. จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจด้านการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อทราบความต้องการของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง และน ามาปรับปรุงเพื่อการให้บริการท่ีดียิ่งขึ้น 

7. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจได้ของลูกค้า ด้วยยึดมั่นในคติพจน์
ของบริษัท คือ “บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน  าใจ และมุ่งม่ันพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

8. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้า 

 
  

บริการด้วย
ความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง 

สุภาพมีน  าใจ มุ่งมั่นพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
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ท่ีผ่านมาลูกค้าเก่าของบริษัทส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทส่งมอบ
สินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ 
ภายใต้เงื่อนไขและราคาท่ีเป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีได้ท าไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้
ข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ผิดสัญญากับลูกค้าของบริษัทนอกจากสิทธิของลูกค้าตามสัญญาท่ีได้ท าข้อตกลงกันแล้ว บริษัทยังค านึงถึงความ
พึงพอใจของลูกค้าด้วย โดยได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี ปรับปรุงบริการและ
พัฒนาบริการต่างๆ เพื่อให้เช่ือมโยงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ท่ีบริษัทได้รับ รวมท้ังได้
จัดให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการ 
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จ านวนลูกค้าท่ีเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจ ส าหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 29.09 ของ
ลูกค้าท้ังหมดโดยกระจายตามประเภทของขนาดลูกค้า ดังนี้ 

ประเภทกลุ่มลูกค้า 
2560 2561 2562 

จ านวนราย 
ร้อยละตาม
กลุ่มลูกค้า 

จ านวนราย 
ร้อยละตาม
กลุ่มลูกค้า 

จ านวนราย 
ร้อยละตาม
กลุ่มลูกค้า 

ลูกค้าขนาดเล็ก 184 15.63 266 20.11 245 16.80 
ลูกค้าขนาดกลาง 185 99.46 183 89.71 179 81.74 
ลูกค้าขนาดใหญ่ 84 100 91 94.79 92 94.85 
รวม 453  540  516  
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ผลการประเมินความพึงพอใจในบริการจัดเก็บเอกสารของลูกค้า ปี 2562

พอใจมาก ค่อนข้างพอใจ ค่อนข้างไม่พอใจ ไม่พอใจ
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การด าเนินงานด้านสังคม 

1. สิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เคารพในศักด์ิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และไม่กระท าการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

นอกจากนี้บริษัทให้ความส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทได้ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญยิ่งท่ีจะน าพาไปสู่ความส าเร็จในการประกอบ
กิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะให้
พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเช่ือมั่นในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยได้ก าหนด
เป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้ 

1. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติท้ังทางตรง หรือทางอ้อม 
ไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดง
ความเห็นด้านการเมืองท่ีไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด 

2. จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ท่ีพนักงานพึงจะได้รับ เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่า
ล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

3. จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม 

4. กรณีมีการท าผิดระเบียบหรือวินัยและต้องด าเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษ
อย่างเป็นธรรมแล้วแต่กรณี  

5. สนับสนุนด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยท่ีดี และ
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และด าเนินการเพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างานต่างๆ 

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

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทได้จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ
ท างานร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เช่น 
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การดูแลพนักงาน 

1.1 บริษัทได้จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคล เพื่อให้
บริษัทมีพนักงานท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณภาพ และพัฒนา
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท รวมถึงการดูแลพนักงาน
ให้มีความสุข มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการบริหารงานบุคคลจะยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ให้โอกาสแก่พนักงานท่ีเท่าเทียมกัน 

1.2 บริษัทได้จัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานของบริษัทมาต้ังแต่ปี 2529 ก่อนท่ีจะมีประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นสวัสดิการให้กับ
พนักงานในการออมและสร้างหลักประกันในอนาคต ท าให้พนักงานมีเงินก้อนเมื่อต้องออกจากงานหรือเมื่อ
เกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาวด้วย ปัจจุบันบริษัทได้
ก าหนดจ่ายเงินสมทบให้พนักงานในอัตรา 3-15% ของค่าจ้างตามอายุงานของพนักงาน 

1.3 บริษัทได้จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – 
EJIP) ต่อเนื่องเป็นครั้ ง ท่ี  5 ซึ่ ง เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน สร้างความรู้ สึก 
มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วม
ท างานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือนและบริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ นอกจากนี้บริษัทยัง
ได้เปิดโอกาสให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการด้วย (รายละเอียดของโครงการปรากฏ
ในหน้า 48) 

1.4 บริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นเสมือนส่ือกลางในการ
ถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ และร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจน
ดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นว่าพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ และมี
ขวัญก าลังใจในการท างานต่อไป บริษัทจึงได้สนับสนุนจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอ านวยความ
สะดวกในการท างาน และสร้างส่ิงแวดล้อมในการท างานท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการน าเสนอ 

รายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการ 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล 

1. นายกษิดิศ  ทวีสิน 9. นายปรีดา ผาสพ 

2. นายกฤษดา  ซุ่นทรัพย์ 10 นายภาณุพัฒน์ กองเกิด 

3. นางอรนุช  คงกัน 11 นายพรภพ แหชัย 

4. นางสาวปาณิศา  ช านินวล 12 นางสาวปุณณ์ณิษา พานิช 

5. นางสาวพิกุลทอง สักรินทร์ 13 นายชานนท์ ค าสา 

6. นายชรินทร์ นวลจันทร์ 14 นางสาวณัฐวดี บุญรอด 

7. นางสาวจิตรา พรมสะแกแสง 15 นางสาวณัฐศิชญา กรีกนิพศาสน์ 

8. นางสาวอมรรัตน์ สาระมนต์  
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ส าหรับปี 2562 บริษัทมีอัตราการจ้างงานลดลงร้อยละ 18 เทียบกับปี 2561 การจ้างงานในส่วนท่ีลดลง
ส่วนใหญ่เป็นการจ้างพนักงานรายวันซึ่งมีการจ้างงานเพื่อมาท างานโครงการท่ีมีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน ท้ังนี ้
เพื่อให้การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจ้างงานเพศชายมากกว่าเพศหญิงเนื่องจากลักษณะงานเป็นงานในคลังสินค้า จึงต้องจัดหาบุคคลากร
ท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน แต่ท้ังนี้สัดส่วนการจ้างงานระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกัน
มากนัก 

สัดส่วนการจ้างงาน 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 รวม 

15 – ต่ ากว่า 
18 ป ี 18 – 60 ป ี 60 ปีขึ้นไป 

15 – ต่ า
กว่า 18 ป ี 18 – 60 ป ี 60 ปีขึ้นไป 

2561 2562 เพิ่ม/ลด 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานทั งหมด 
พนักงานระดับ
ผู้บริหารสูงกว่า
ผู้จัดการฝ่าย* 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3 +2 

พนักงานประจ า 0 0 114 94 3 1 0 0 113 91 5 1 212 210 -2 
พนักงานรายวัน 1 0 60 54 0 2 0 0 61 36 0 2 117 99 -18 
รวม 1 0 178 148 4 3 0 0 175 128 6 3 330 312 -18 

ส านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
- ประจ า 
- รายวัน** 

0 0 6 28 0 1 0 0 11 27 0 1 35 39 +4 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 
รวม 0 0 6 28 0 2 0 0 11 27 0 1 36 39 +3 

คลังสินค้า  จ. สมุทรปราการ 
- ประจ า 
- รายวัน 

0 0 107 66 5 0 0 0 102 66 6 0 178 174 -4 

1 0 60 53 0 2 0 0 61 36 0 2 116 99 -17 
รวม 1 0 167 119 5 2 0 0 163 102 6 2 294 273 -21 

*  พนักงานระดับผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการ 
** ส านักงานใหญ่มีการใช้ outsource ในงานรับ-ส่งเอกสาร และ พนักงานท าความสะอาด 

 

 

 

 
  



 Sustainability Report 2019 

 บรษิทั ทรพัย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 38 

 

การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ประสิทธิภาพในการท างาน และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับกลยุทธการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทและตามแนวนโยบายของทางภาครัฐเพื่อเพิ่มความสามารถและ เพื่อให้พร้อมท่ีจะรองรับการ
เติบโตของบริษัท โดยได้ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจ าปี  ส าหรับการอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะในการท างาน ท้ังการอบรมภายในบริษัท และการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตลอดท้ังปี ดังนี้ 

 ฝึกอบรมการพัฒนาในการท างาน (On-the-Job Training) ตามมาตรฐานความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นของแต่ละต าแหน่งงานต่างๆ แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบอบรมสอนงานให้กับพนักงานใน
ต าแหน่งดังกล่าว เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 จัดอบรมให้กับพนักงานท่ีเข้าใหม่ทุกคน และจัดอบรมให้กับพนักงานท่ีมีการโยกย้ายต าแหน่ง
งานหรือปรับต าแหน่ง รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนเป็นประจ า 

 จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) 

 รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานไปเรียนหลักสูตรฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน (Public Training)  

ในปี 2562 บริษัทได้จัดหาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานอย่างต่อเนือ่ง 
ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถ หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เป็นต้น  คิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน 346,034.23 
บาท มีพนักงานจ านวนร้อยละ 54.07 ของจ านวนพนักงานท้ังหมดเข้ารับการอบรม โดยมีช่ัวโมงการอบรมเฉล่ีย
ต่อคนเท่ากับ 4.77 ช่ัวโมงต่อปี 

 
พนักงานที่ได้รับการอบรม

ทั งหมด 
จ านวนหลักสูตร จ านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย : คน : ปี 

   

 

 

26 
4.77 

ช ัว่โมง 

166 

(54.07%) 
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วิธีการอบรม หลักสูตร 

การอบรมภายในบริษัท 
(In-house Training) 

- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 
- การขับรถอย่างปลอดภัย 
- ทักษะการแก้ปัญหาส าหรับหัวหน้างาน 
- การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

รวม 4 หลักสูตร 

การอบรมภายนอก 
(Public Training) 

- หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้น าและการบริหารจัดการ  
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการ 
- หลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจ 
- หลักสูตรพิเศษอื่นๆ เช่น หลักสูตรกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รวม 22 หลักสูตร 

หลักสูตร การขับรถอย่างปลอดภัย 
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อบรมประจ าปี หลักสูตร การสร้างแรงจงูใจเพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

   

  

 

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจส าหรับหัวหน้างาน” 
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อบรมหลักสูตร “การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 
 

   

   
 
   
การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง 

เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทฯได้ด าเนินการสรรหา
และพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งแทนพนักงานระดับผู้บริหารท่ีใกล้เกษียณหรือผู้บริหารท่ีมีความเส่ียงอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจได้ โดยเน้นวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายใน (Internal recruitment) ก่อน แล้ว
จึงสรรหาบุคลากรจากภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานท่ีมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงานดีต่อเนื่อง ซึ่งการพฒันาผู้สืบทอดต าแหน่งมีข้ันตอนการจัดท าแผน
เตรียมความพร้อม ดังนี ้
 
 
              ด าเนินการในปี 2560                              ด าเนินการในปี 2561         ด าเนินการในปี 2562       ด าเนินการในปี 2563 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

1. การเลือก 
ต าแหน่งเป้าหมาย 
ที่จะจัดท าแผน 
ผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession 
Plan) 

2. การก าหนด 
เกณฑ์คัดเลือก 
ผู้มีศักยภาพ 
 

3. การคัดเลือก 
ผู้มีศักยภาพและ 
จัดท ารายชื่อ 
ผู้มีศักยภาพ 

4. การจัดท า 
แผนพัฒนา 
ผู้มีศักยภาพและ 
พัฒนาตาม 
แผนที่ก าหนด 
 

5. การติดตาม 
และประเมินผล 
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3. ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน 

ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ดังนี้ 

1. บริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย และก าหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการ คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ได้มีการจัดประชุมและจัดท ารายงานทุกเดือน 

คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ (คปอ.) 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายกษิดิศ  ทวีสิน ประธานคณะกรรมการ 

2. นายสุบรรณ  ยะวิเชียร กรรมการและเลขานุการ 

3. นายกฤษดา  ซุ่นทรัพย์ กรรมการ 

4. นายชโนทัย  สมเสร็จ กรรมการ 

5. นายวิโรจน์  มั่นใจ กรรมการ 

6. นายบุญลือ  ผลมีทรัพย์ กรรมการ 

7. นายชรินทร์  นวลจันทร์ กรรมการ 

8. นายสุขี  พึ่งป่า กรรมการ 

9. นางอรนุช  คงกัน กรรมการ 

10 นางสาวปาณิศา  ช านินวล กรรมการ 

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท างานเปรียบเทียบ 3 ปี ยอ้นหลัง 

ความรุนแรง 
จ านวนครั ง/ปี 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน) 2 0 0 

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 2 0 2 

หยุดงานเกิน 3 วัน 2 2 2 

ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (สูญอวัยวะ) 0 0 0 

รวมจ านวน (ครั ง) 6 2 4 
จ านวนที่ต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (รายคน) 

0 1 0 



รายงานความยั่งยืน ปี 2562 

บรษิทั ทรพัย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 43 

2. บริษัทให้ความส าคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบ
ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ คลังเอกสาร คลังสินค้า 
และส านักงานใหญ่ โดยว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาด าเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็นประจ าทุกปี 

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัยท้ังด้านอัคคีภัย
และภัยจากทางน้ าอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ให้มาด าเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
ตรวจสอบระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 
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การอบรมการดับเพลิงขั นต้นและซ้อมอพยบหนไีฟให้กับพนักงาน 
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สุขภาพของพนักงาน 

บริษัทจัดให้มีการท าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับช้ัน 
เมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานท่ีต้องเดินทางไปให้บริการลูกค้าต่างจังหวัด บริษัทได้ให้ความใส่ใจ
และให้ความส าคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดท าประกันภัยการเดินทางเพิ่มให้กับทุกคนท่ีออกไป
ปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพื่อเพิ่ มความคุ้มครองให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ และค่าครองชีพปัจจุบันอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีส าหรับ
พนักงานทุกคนด้วย 

การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เนื่องจากการตรวจสุขภาพเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะจะท าให้บุคลากร
ในองค์กรสามารถรับทราบได้ว่าปัจจุบันสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไร และได้รับการรักษาหรือป้องกันได้อย่าง
ทันท่วงที และยังสร้างความตระหนักให้พนักงานดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ผลการตรวจสุขภาพจะท าให้บริษัททราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน 
หรือรับทราบการเจ็บป่วยต้ังแต่ในระยะเริ่มต้น และให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงบริษัทยังสามารถน า
ข้อมูลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์เพื่อจัดหามาตรการป้องกันต่างๆ ในอนาคตได้ 

ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 พบว่าพนักงานมีไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกว่า 200 mg/dl 
ร้อยละ 67.30 ของผู้มาเข้ารับการตรวจ น้ าหนักตัวผิดปกติ  ร้อยละ 29.86 ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพท่ีพบได้บ่อยใน
ปัจจุบัน เนื่องมาจากการกินอาหารท่ีมีไขมันสูง และขาดการออกก าลังกาย ดังนั้น บริษัทจึงได้ส่งเสริมเรื่องการ
ออกก าลังกายให้กับพนักงาน เช่น จัดหาอุปกรณ์กีฬา และจัดพื้นท่ีไว้ให้ส าหรับเล่นกีฬา  
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รายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนพนักงานท่ีมีสิทธิเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 2562 (คน) 

235 223 

จ านวนผู้รับการตรวจ (คน) 211 206 

จ านวนผู้ไม่มารับการตรวจ (คน) 24 17 

 

ผลการตรวจ 
ปี 2562 ปี 2561 อัตราเพิ่ม/ลด 

(ร้อยละ) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
น้ าหนักตัวผิดปกติ 84 29.86 83 39.00 - 23.43 

ไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกว่า 200 mg/dl 142 67.30 106 57.92 16.19 
ไขมัน Triglyceride ในเลือดสูงเกินกว่า 200 mg/dl 41 19.43 37 20.22 -3.90 
น้ าตาลในเลือดสูงเกินกว่า 110 mg/dl 13 6.16 7 3.82 61.25 
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ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 เทียบกับปี 2561

ปี 2562 ปี 2561

น้ าหนักตัว
ผิดปกติ 

ไขมัน 
Cholesterol 
ในเลือดสูงเกิน

กว่า 200 
mg/dl 

ไขมัน 
Cholesterol 
ในเลือดสูงเกิน

กว่า 200 
mg/dl 

น้ าตาลในเลือด
สูงเกินกว่า 
110 mg/dl 
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สรุปข้อมูลเก่ียวกับโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 
(Employee Joint Investment Program: “EJIP”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นโครงการส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัทมีการลงทุนแบบสะสมหุ้น
ของบริษัทท่ีตนท างานอยู่เป็นรายงวด (เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจด้วยหลักการเฉล่ีย
ต้นทุน (Dollar Cost Average) 

EJIP เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนให้แก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท สร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทท่ีตนท างาน (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
จงรักภักดีกับองค์กรและร่วมท างานกับองค์กรในระยะยาว (Long-term Incentives) 
  

เงินสมทบของบริษัท/บริษัทย่อยที่เข้ารว่มโครงการ 

เงินสมทบให้พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ  
ซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจ าทุกงวด 

ตัวแทนด าเนินการ 

บริษัทหลักทรัพย์เป็นตัวแทนด าเนินการ 
ซื้อหุ้นของบริษัทในแต่ละงวด 
จัดสรรหุ้นท่ีซื้อในแต่ละงวดลงในบัญชีของ
พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ 

เงินลงทุนของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ 

แบ่งเงินเดือน/ค่าตอบแทนบางส่วนซื้อหุ้นของ
บริษัทเป็นประจ าทุกงวด (ตามความสมัครใจ) 

EJIP 
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บริษัทได้จัดท าโครงการ EJIP 4 ครั ง โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ 

- ครั้งท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งท่ี 5 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 2 ปี 

รายละเอียดของโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน ครั งที่ 5 

ระยะเวลาโครงการ ตั งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 2 ป ี

บริษทัที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และ 
2. บริษัทย่อยช่ือ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 

ผู้ที่มีสิทธเิข้าร่วม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
1.1 พนักงาน ผู้บริหาร (พนักงานประจ าและอายุงาน 1 ปีข้ึนไป) 
1.2 พนักงานต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร, ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 

และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
1.3 กรรมการบริษัท 

โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

2. บริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ 
พนักงานของ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (เป็นพนักงานประจ าและอายุงาน1 
ปีข้ึนไป ท้ังน้ีอายุงานให้นับรวมกับอายุงานท่ีท ากับ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย ด้วย) 

บมจ. ทรพัย์ศรีไทย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

พนักงาน/ผู้บริหาร 
- พนักงาน/ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจ า

ทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
- พนักงาน/ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทในอัตราร้อยละ 7 ของ

เงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานยังคงร่วม
โครงการ 

กรรมการ 
- กรรมการเข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินจ านวน 16,000.- บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้า

โครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
- กรรมการเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทเป็นจ านวน 24,000.-บาท เป็น

ประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการตลอดระยะเวลาท่ีกรรมการยังคงร่วมโครงการ 
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บริษทัย่อย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการของ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 
ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 

- บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) จ่ายเงินสมทบให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการของบริษัท เอส
เอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาท่ีพนักงาน
ยังคงร่วมโครงการ 

ตัวแทนด าเนินการ
และก าหนดการซื อหุ้น 

บริษัทได้แต่งต้ังบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการ 
น าเงินจากโครงการดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายในวันท่ีบริษัทก าหนดของทุกเดือน ตามหลักทเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถือครอง ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัทได้ท้ังจ านวนท่ีถือครองภายหลังท่ีครบอายุโครงการ
(ต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

เง่ือนไขข้างต้นให้ใฃ้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน/ผู้บริหาร/
กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยท่ีเข้าโครงการ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจาก
โครงการด้วย ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาระหว่างบริษัท กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สัญญาระหว่างบริษัท
กับผูเ้ข้าร่วมโครงการ
และตัวแทน
ด าเนนิการ 

มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในก าหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ EJIP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ การ
ลาออก หรือการส้ินสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP 

 

ท้ังนี้ บริษัทได้ด าเนินการน าเสนอข้อก าหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลากหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ท่ีสจ.12/2552 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2552 เรื่องการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 
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4. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะท าให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – 

CSR) ด้วยการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีการค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันท่ีจะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็น
ปกติสุข บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายในเรื่องการปฏิบัติต่อสังคมและชุมชนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยู่ เพื่อสนับสนุน
และยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องจากการด าเนินงาน   
ของบริษัท 

2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นที่องค์กรต้ังอยู่ให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

3. ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับชุมชน  
ท่ีต้ังอยู่ท้ังท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 
ในปี 2562 ท่ีผ่านมาบริษัทได้จัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ดังนี้ 

การบริจาค 

1. โครงการ “SST เติมฝันให้น้อง” 

ในปี 2562 ได้มีโครงการ “SST เติมฝันให้น้อง” เป็นปีท่ี 2 โดยบริษัทจะคัดเลือกโรงเรียนท่ียังขาด
แคลนอุปกรณ์การเรียนและส่ือการสอน ขาดทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้จัดโครงการ “SST 
เติมฝันให้น้อง” ปี 2 ท่ี โรงเรียนวัดโคกล าดวน ต. พรหมณี อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 
2562 โรงเรียนวัดโคกล าดวน เป็นโรงเรียนระดับช้ันอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนจ านวน 47 คน ส่ิงท่ี
โรงเรียนยังขาดแคลน ได้แก่ เครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียนและส่ือการเรียนการสอน เป็นต้น 

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันสนับสนุนเงินเพื่อซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียนและส่ือ
การเรียนการสอน และบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา รวมเป็นเงินท่ีท้ังส้ิน 51,376.70 บาท (ทุนการศึกษา 12,000.-
บาทและอุปกรณ์การเรียนการสอน 39,376.70 บาท)  
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2. การบริจาคสนับสุนนในด้านสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท 

บริษัทได้มอบทุนเพื่อการศึกษาและทุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขต
อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท เป็นประจ าต่อเนื่องกันทุกปี 
นอกจากนี้บริษัทได้จัดงบเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม และบ ารุงพุทธศาสนาเป็นประจ าต่อเนื่องกันทุกปี
ด้วยเช่นกัน ส าหรับปี 2562 บริษัทได้ใช้เงินบริจาคช่วยเหลือวัด โรงเรียน และมูลนิธิ/สมาคม รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

การบ าเพ็ญประโยชน ์

โครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีท่ี 7 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 ณ คลังเอกสาร 
ซอยสุขสวัสด์ิ 76 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้.- 

 

รายการ จ านวน 

มีผู้แจ้งรายช่ือเข้าร่วมโครงการ 62 คน 

มีผู้ทะเบียนในวันท่ีบริจาคเลือดจ านวน 51 คน 

บริจาคได้จริง (ได้เลือด 18,400 ซี.ซี) 46 คน 

 

โครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด-ให้ชีวิต” ปีที่ 7 
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การเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ 

บริษัทได้สนับสนุนวัสดุเหลือใช้จากการขนถ่ายสินค้า ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและโครงการหน้าบ้านน่ามอง กับเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีคัดแยกถุงพลาสติก
เปรอะในครัวเรือนและน ามาท้ิงตามจุดท่ีทางเทศบาลเมืองลัดหลวงก าหนดไว้ให้ โดยการสนับสนุนไม้พาเลทและ
ถุงบรรจุปุ๋ยท่ีไม่ใช้งานแล้ว เพื่อน าไปติดต้ังจุดท้ิงถุงพลาสติกเปรอะ 
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นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ โดยการเข้า
ร่วมสัมมนาและเสนอความเห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ท่าเทียบเรือ กับสมาคมธุรกิจคลังสินค้า 
ไซโล และห้องเย็น เพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการเพื่อน าไปปรับปรุงกฎ ระเบียบ การบริหารจัดการต่างๆ เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 
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การเป็นแหล่งความรู้ 

บริษัทส่งเสริมการศึกษาโดยการให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัต ิAS/RS โดยได้ให้เข้าเย่ียมชม
ดูงานกิจการด้านคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ และคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท 

สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมดูงานของบริษัท 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มหาวิทยาลัวหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ 
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การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท รวมถึงการด าเนินกิจกรรมท่ีร่วม
สร้างสรรค์สังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
ลูกค้าและบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ 

3. จัดให้มีการป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ ากว่าค่ามาตรฐานท่ียอม 
รับได้ 

4. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะส่งเสริมถึงความปลอดภัย 
คุณภาพอาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

5. ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตส านึกในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น น้ า ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ และให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่
พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

6. เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการด าเนินงานต่อความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

7 สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการท่ีมีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้ดูแลการปล่อยน้ าเสียลงในแม่น้ าของธุรกิจท่าเทียบเรือและ
คลังสินค้า ท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดยจัดท าบ่อพักเพื่อดักไขมันและบ าบัดน้ าเสีย มีการน าตัวอย่างน้ าจาก
จุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอื่นๆ เป็นประจ าทุก 3 
เดือน และรายงานต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
  



 Sustainability Report 2019 

 บรษิทั ทรพัย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 58 

โครงการปลูกป่า 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า-สร้างฝาย (หินท้ิง) ต่อเนื่องเป็นครั้งท่ี 2      
ณ หมู่บ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 โดยมีพนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ านวน 57 คน  

ท้ังนี้ เพื่อต้องการใหพ้นักงานท่ีเข้าร่วมโครงการตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะช่วยเหลือ
สังคมส่วนรวม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับป่า และได้เรียนรู้ระบบนิเวศพื้นท่ีป่ามาก
ยิ่งขึ้น เสริมสร้างสร้างความรัก ความสามัคคีหมู่คณะ และสืบสาน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รู้จักเสียสละ และบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
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2. การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กล่อง Green Carton  

ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะต้องใช้กล่องลูกฟูกเพื่อบรรจุเอกสาร และในแต่ละปีบริษัทมี
การส่ังซื้อกล่องลูกฟูกหลายแสนกล่อง แต่เนื่องจากวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ผลิตเยื่อกระดาษมาจากต้นไม้ บริษัทจึงมี
แนวคิดท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษท่ีใช้เย่ือกระดาษน้อยลง เพื่อเป็นการช่วยรักษาป่าไม้ และส่ิงแวดล้อม 

ซึ่งในปัจจุบันกล่องใส่เอกสารได้ส่ังจากผู้ผลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือ และกล่องท่ีน ามาใช้จะมีข้อความ “กล่อง
ใบนี ลดการใช้ต้นไม้” เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีมีข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
กล่าวคือ วัตถุดิบท่ีน ามาผลิตเป็นกล่องบรรจุเอกสารให้บริษัทมาจากป่าปลูกบางส่วนและใยกระดาษรีไซร์เคิล
บางส่วน ซึ่งได้ลดการใช้ต้นไม้จากธรรมชาติ 

ท้ังนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทและบริษัทผู้ผลิตได้ร่วมกันท าการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อพบข้อบกพร่องในการใช้งานหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้กล่อง Green Carton 
เป็นท่ีใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าของบริษัท 
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3. นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลส่ิงแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีมุ่งเน้นในการ
สนับสนุนการด าเนินกิจการและธุรกรรมต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลอัน
หลากหลาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการใช้งาน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีความ
รับผิดชอบ 

บริษัทสร้างกระบวนการท างานและระบบท่ีทันสมัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

- บริษัทน าระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างานและติดต่อส่ือสารภายใน เพื่อลดการ
ใช้งานกระดาษ ซึ่งสามารถลดการใช้งานการพิมพ์และถ่ายส าเนาเอกสารได้เป็นจ านวนมาก 

- บริษัทยังได้พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า Service Order Online ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อ
ตอบโจทย์การให้บริการท่ีอ านวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดมั่นคงทางธุรกิจ 
สอดคล้องกับแนวทางในการสร้างความยั่งยืนของบริษัท 

- บริษัทใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ บนระบบ Cloud Computing เพื่อทดแทนการสร้างศูนย์ Data 
Center ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถประหยัดการใช้พลังงานจากไฟฟ้า ช่วยลดการท าลายส่ิงแวดล้อม 
และ อีกท้ังยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย จึง
สามารถเพิ่มความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าได้ 

- บริษัทยังคงศึกษาระบบ Automation ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีทันสมัยเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ และขยายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
ความรวดเร็ว และแม่นย า และช่วยให้พนักงานท างานได้สะดวกลดปัญหาการเจ็บป่วยของ
พนักงานจากการเคล่ือนย้ายกล่องเอกสาร 
 

 

 


