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เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) จัดทาขึ้นเป็นประจา
ทุกปีเพื่อสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้าน
ความยั่งยืน และกระบวนการบริหารจัดการและผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่ความ
ยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ในอนาคต โดยยั ง คงรู ป แบบการน าเสนอข้ อ มู ล ตามแนวทางการรายงานของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเป็นปีที่ 4 ครอบคลุมผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) ที่ครอบคลุมทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามรายงานแห่งความยั่งยืนฉบับนี้จะ
นาเสนอเฉพาะข้อมูลของบริษัทเพียงเท่านั้น เนื้อหาทั้งหมดยังไม่ครอบคลุมบริษัท ย่อยของบริษัท และอาจยัง ไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากการดาเนินการตามดัชนีชี้วัดบางประเภทจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจัดทา และการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทจะยังคงดาเนินการอย่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทรศัพท์ 02-318-5514-5
แฟ็กซ์ 02-318-3490
E-mail: oinnajit@subsrithai.co.th
บริ ษั ท ได้ จั ด ท าและเผยแพร่ ร ายงานความยั่ ง ยื น ประจ าปี 2560 ในรู ป เอกสารและไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.subsrithai.co.th

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
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เกี่ยวกับบริษัท และความเป็นมาของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปลายปี 2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า โดยได้รับอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อการรับฝากสินค้าโดยมีบาเหน็จ และให้กู้เงินโดยการรับ
จานาสินค้าที่รับฝาก สามารถออกใบประทวนสินค้าและใบรับของคลัง สินค้าในฐานะนายคลัง สินค้าผู้ดูแลรักษา
สินค้าที่รับฝาก ซึ่งผู้ฝากสามารถนาไปเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ด้วย
บริษัทเล็ง เห็นว่ากิจการคลัง สินค้ าเป็นองค์ ประกอบสาคัญ ของธุรกิจการเงิน ประกอบกับปริมาณความ
ต้องการใช้คลังสินค้าที่มีท่าเทียบเรือเดินทะเลมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากปริมาณผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม
และผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ หรือที่สั่งซื้อเข้ามาบริโภคภายในประเทศ มีปริมาณสูงขึ้นทุกปี อีก
ทั้งนโยบายประกันราคาผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมของรัฐบาลได้ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการด้านคลังสินค้าสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต้องการดังกล่าว บริษัทจึงได้
จัดทาโครงการก่อสร้างคลังสินค้าและท่าเทียบเรือเดินทะเลติดแม่น้าเจ้ าพระยา บนเนื้อที่ประมาณ 43 ไร่เศษ
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปลายปี 2523 และได้ขยาย
คลังสินค้าและคลังเอกสารเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งที่ซอยสุขสวัสดิ์ 76 อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทได้
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2530 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจากัด ในปี 2537 และได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจอาหาร
ปัจจุบันมีที่ทาการสานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 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. คลั ง สิ น ค้ า และท่ า เที ย บเรื อ ตั้ ง อยู่ ที่ 71, 71/1-9 หมู่ 1 ซอยสุ ข สวั ส ดิ์ 49 ต าบลบางจาก อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10130 โทรศัพท์ 02-463-4280-9 โทรสาร 02-4634287, 02-818-7847
2. คลังเอกสาร ตั้งอยู่ที่ 115, 115/7-10 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุ ท รปราการ ประเทศไทย โทรศั พ ท์ 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 ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

• ปี 2519
บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปลายปี 2519 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 2 ล้านบาท มี
วัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการคลังสินค้า

• เดือนพฤศจิกายน 2536
บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 1 เพิ่มเติม 5
หลัง รวมพื้นที่ 6,035
ตรม. และ
ท่าเทียบเรือเพิ่ม 1 ท่า
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 49

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

• เดือนตุลาคม 2524
บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 1 จานวน 25
หลัง
รวมพื้นที่ 39,790 ตรม.
และ
ท่าเทียบเรือ ณ
ซ.สุขสวัสดิ์ 49

• ปี 2548
บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 3 จานวน 8
หลัง รวมพื้นที่ 14,154
ตรม.
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

• เดือนสิงหาคม 2530
บริษัทเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• ปี 2555
บริษัทได้ขยายธุรกิจอาหาร
โดยการเข้าซื้อหุ้นของบจก.
มัดแมน,
บจก. เอบีพีคาเฟ และ
บจก.โกลเด้นโดนัท

• เดือนตุลาคม 2535
บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 2 จานวน 14
หลัง รวมพื้นที่ 24,528
ตรม.
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

• ปี 2557
บริษัทได้ขยายธุรกิจ
อาหาร และธุรกิจเสื้อผ้า
สาเร็จรูป โดยบริษัท มัด
แมน จากัด (บริษัทย่อย)
ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของบ
จก.
เกรฮาวด์ และบจก.
เกรฮาวด์ คาเฟ่
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การถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย

100%

64.27%
บมจ. มัดแมน

บจก. เอส เอส ที คลังสินค้า

100%
บจก. โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย)

100%

100%

100%

บจก. เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย)

บจก. โกลเด้น สกู๊ป

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์

100%
บจก. เกรฮาวด์ คาเฟ่
100%
GHC Café (UK)
Co., Ltd.
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100%

100%

Mudman
International Ltd.

บจก. เกรฮาวด์

100%
Societe Langonnaise
des Vins et Hotelleries
SAS

66.67%
MM FR SAS
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ :

เป็ น ผู้ น าในธุ ร กิ จ คลั ง สิ น ค้ า คลั ง เอกสาร มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาธุ ร กิ จ ด้ า น Logistics ไปสู่ ร ะดั บ
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัทในกลุ่ม และลงทุนในกิจการที่มี
โอกาสเจริญก้าวหน้า เพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการดาเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ :

- ให้บริการที่มีประสิทธิ ภาพ และมีมาตรฐานเป็นเลิ ศโดยเน้นความปลอดภั ย ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลาเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า
- มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ไปสู่ ร ะดั บ
มาตรฐานสากลด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนาสมัย
- เสริมสร้างความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
- บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสัง คมและสิ่งแวดล้อมและ
สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ
- ลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่
คุ้มค่า

นโยบายคุณภาพ
บริการด้วย
ความรวดเร็ว

ทันเวลา

ถูกต้อง

มุ่งมั่นพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

มีนาใจ

สุภาพ

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)
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ค่านิยมขององค์กรสู่ความยัง่ ยืน

SST
Standard & Safety
มีมาตรฐานและปลอดภัย

• Standard: สถานที่จัดเก็บต้องมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บและการทางาน
• Safety: ความปลอดภั ยของทรัพ ย์สิ นของลู กค้ าเป็ นหั วใจส าคัญ ของการ
ให้บริการในธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินค้า

Smart & Service Mind
มีความเชี่ยวชาญและเต็มใจ
ให้บริการ

• Smart: มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนาสมัย
• Service Mind: มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มี
น้าใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Trust & Transparency
สร้างความไว้วางใจ และเชื่อมั่น
ในการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใส
และเป็นธรรม

• Trust: ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็น
ธรรม โดยมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความไว้วางใจ เคารพ และ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงานและพันธมิตร ตลอดจนดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับ
ความไว้วางใจเช่นเดียวกัน
• Transparency: มีค วามโปร่งใสในการบริห ารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุร กิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Teamwork & Together
สร้างทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกัน

• Teamwork: ให้ความสาคัญต่อทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศของทีมงาน การทางานเป็นทีมมีความสาคัญและเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของ
พนักงานทุกคน
• Together: องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันอันจะนาไปสู่ความยั่งยืนได้
ในที่สุด
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โครงสร้างองค์กรบริษัท
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลังสินค้า
และท่าเทียบเรือ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและกลยุทธ์และการพัฒนา
ธุรกิจกลุ่มบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายงานการเงินและกลยุทธ์และ
การพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษทั

ผู้จัดการ
ฝ่ายคลังเอกสาร

ผู้จัดการ
ฝ่ายคลังสินค้าและ
ท่าเทียบเรือ

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)

ผู้จัดการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
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นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุล ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นบริษัท
ชั้นนาในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics ที่มีบริการหลากหลายครบวงจร ด้ว ยความ
รับผิดชอบต่อ ผู้มี ส่วนได้ เ สี ยและสังคม โดยแสดงถึง กรอบการด าเนินงานความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คมอย่ า งมี
แบบแผน ตามนโยบายที่ว่า
“ธุรกิจก้าวหน้า ได้มาตรฐานสากล ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสัง คม
และสิ่งแวดล้อม”

Global Standard

ธุรกิจก้าวหน้า

Growth in Business

ได้มาตรฐานสากล

ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบั ติต าม
มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไป
Governance กฎหมาย
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ และมี ก าร
ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึง การสนับสนุนการ
ธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Green
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
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มุ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการท างานและการ
ให้ บ ริ ก ารให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
คาดหวังของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

เคารพในสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในการบริหารจัดการบุค ลากร
ด้วยความเป็นธรรม ให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพแก่
พนักงาน การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้ อ มการท างาน มี ก ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)
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เศรษฐกิจ

• บรรษัทภิบาล
• การบริหารความเสี่ยง
• จรรยาบรรณธุรกิจและการ
ต่อต้านทุจริต
• การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า
• นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

สังคม

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรมและสิทธิมนุษยชน
• การพัฒนาศักยภาพแก่
พนักงาน
• การดูแลพนักงาน
• สุขภาวะและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการทางาน
• การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

Global Standard
High Performance

Sustainable
Growth in Future
Green

Good Governance

Corporate Social
Responsibility

สิ่งแวดล้อม Environment

สิ่งแวดล้อม

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)

• การจัดการสิ่งแวดล้อม
• การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นาในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics มีบริการหลากหลาย
ครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพและมาตรฐานในการ
ดาเนินงาน ยึดมั่นต่อการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตลอดจน
คานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) เริ่มต้นจากภายใน
องค์กรและขยายออกสู่ภายนอกองค์กร บริษัทเชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้ามาจากพนักงานที่มีความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลาย นอกจากนี้พนักงานยังเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ กภาคส่ ว น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การด าเนิน ธุร กิจ ของบริษั ท ให้ มี ความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว
กลยุทธ์หลักในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่
1.

พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาพนักงาน สร้างคนของบริษัทตามค่านิยมขององค์กร

Smart

มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มคี ุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วย
วิทยาการและเทคโนโลยีนาสมัย

Service mind

มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสูค่ วามเป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้าใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Together

องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่า
ร่วมกัน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด
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2.

พัฒนาคุณภาพของกระบวนการทางาน, ผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการทางาน (In-Process)

3.

เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

4.

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่ง เสริมการดูแลรักษาสิ่ง แวดล้อม ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

5.

ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวมและการทาดีต่อสังคม สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)
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Core Competency
มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้าใจ และมุ่งมั่น
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Service
Mind

DNA

Smart

Together

มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน
ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและ
เทคโนโลยีนาสมัย

องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไป
ด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน
อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทดาเนินงานด้านความยั่งยืน มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งจาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดให้มีการ
ดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
การแสดงการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

ก.ล.ต.,
SET

สถาบัน
ทางการ
เงิน

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
หน่วยงาน
ราชการ

SST
คู่ค้า
ธุรกิจ

คู่แข่ง
ทางการค้า

ลูกค้า
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ชุมชน,
สังคม

พนักงาน

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)
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การดาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัท บริษัทจึงดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวัง ของ
ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
1

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

วิธีการ/การสื่อสาร

พนักงานประจา - ตรวจสุขภาพประจาปี
ลูกจ้างชั่วคราว - กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ
กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
งานกีฬาสี
- ข่าวสารด้านความปลอดภัยระบบ
IT ฯลฯ
- ประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ทุกเดือน และประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ ทุก 3
เดือน
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ
รับฟังความคิดเห็น
- การจัดอบรม พัฒนาความรู้
ส่งเสริมศักยภาพ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
- ประกาศคาสั่งต่างๆ
- นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)

ความต้องการ/
ความคาดหวัง
- ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบ
เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ
ที่เหมาะสม
- การจัดการสภาพแวดล้อม
ทางานที่ดีปลอดภัย
ถูกสุขอนามัยและลดปัจจัย
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
- การฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
- ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน มีสภาพชีวิตที่ดี
- การจัดการต่อข้อร้องเรียนและ
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

การตอบสนอง
- จ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่
เป็นธรรมและเหมาะสม
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- โครงการ E-jip
- ตรวจสุขภาพประจาปี
- มีการจัดอบรมประจาปีและ
การอบรมพัฒนาในการทางาน
(on-the-Job Training)
- เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อ
พนักงานและแรงงานอย่างเป็น
ธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม
- จัดให้สภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ดี ปลอดภัย มีการ
ดูแลสุขอนามัย ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการทางานของ
พนักงาน โดยมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยตรวจสอบและ
นาเสนอต่อบริษัท
- ดูแลให้พนักงานได้รับความ
ต้องการพื้นฐานเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร
โดยผ่านทางคณะกรรมการ
สวัสดิการ
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ลาดับ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการ/การสื่อสาร

การตอบสนอง

2.

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

3.

ลูกค้า

ลูกค้าภาครัฐ
ลูกค้าเอกชน

- การพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อ
เข้าถึงทุกปัญหา และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
- การจัดงานแสดงสินค้า, ออกบูธ
- การลงโฆษณา
- การสารวจความพึงพอใจลูกค้า
- การให้ความรู้ทางเทคนิคกับ
ลูกค้า
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ
การรับฟังความคิดเห็น

- การได้รับบริการที่ดี และ
ถูกต้อง
- เข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส
- ราคาสินค้าและบริการที่
เหมาะสม
- หลักประกันสัญญา ความ
ปลอดภัย และ
ความรับผิดชอบต่อสินค้า
ที่รับบริการ
- การรักษาความลับของข้อมูล
ลูกค้า

4.

คู่แข่งทาง
การค้า

คู่แข่ง

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ - ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
โปร่งใส
เพื่อดาเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส
- ไม่กล่าวหาคูแ่ ข่งในทางร้าย
- ไม่แข่งขันกันด้วยการตัดราคา - ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งโดย
การกล่าวหาในทางร้าย
- แข่งขันโดยการเสนอบริการให้
ลูกค้าพึงพอใจ ไม่ตัดราคา
- ร่วมมือในการประกอบธุรกิจใน
เชิงสร้างสรรค์
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- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
- การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
และ e-mail.
- ข้อมูลผ่าน website
- จัดทารายงานประจาปี
- จัดกิจกรรมให้นักลงทุนเข้าเยี่ยม
ชมกิจการ
- การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กากับ
ดูแล
- จัดให้มีช่องทางสาหรับการแจ้ง
เบาะแสการกระทาที่ไม่สุจริตหรือ
ข้อเรียกร้องต่างๆ

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

- ผลตอบแทนทางการเงิน
- ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
(กาไรเงินปันผล และมูลค่า
กิจการที่ดี ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
หุ้น)
เสียอย่างเป็นธรรม และ
เท่าเทียมกัน มีความซื่อสัตย์
- การบริหารงานด้วยหลัก
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ธรรมาภิบาล
- กิจการมีการเติบโตอย่างมั่นคง - จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
- เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
- มีระบบบริหารความเสี่ยง
ครบถ้วน
- มีการตรวจสอบ และการ
บริหารงานที่ดี

- ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้
- มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- มีนโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นและจัดทา Code of
Conduct
- บริหารการจัดการที่มี
มาตรฐานตามระบบ ISO
9001

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)
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ลาดับ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการ/การสื่อสาร

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง

5.

คู่ค้า

ผู้ให้บริการ
ผู้ผลิต

- แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของผู้ค้าของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ
การรับฟังความคิดเห็น

- การปฏิบัติต่อคู่คา้ อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

- ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า ไม่มีอคติ
- สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาอย่าง
ครบถ้วน
- ไม่มีการเรียก รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับ
คู่ค้า
- บริษัทมีการส่งแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า
ของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
เพื่อให้คู่ค้ารับทราบนโยบาย
ของบริษัท

6.

เจ้าหนี้

สถาบันการเงิน

- รายงานประจาปี
- รายงานงบการเงิน

- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของสัญญา
- ความโปร่งใสในการดาเนิน
ธุรกิจ

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของสัญญาอย่าง
เคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้อง

7.

หน่วยงาน
ภาครัฐ

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

- รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย
กาหนด
- นาส่งภาษีตามกฎหมาย
- ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานรัฐ

- สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่กฏหมายกาหนด ใน
ทุกๆ ด้าน
- เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส

8.

ชุมชน และ
สังคม

ชุมชนโดยรอบ
สังคมทั่วไป

- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
กับชุมชน
ทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม
- การรับฟังข้อเสนอแนะและรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ
- การมีส่วนร่วมเป็นพลังในการ
- การแจ้งเบาะแสการกระทาทุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- การสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษา ชุมชน ศาสนา การ
กุศล และสังคม
- การตอบสนอง และการจัดการ
ข้อร้องเรียน
- การสืบสวนสอบสวนการ
กระทาอย่างเป็นธรรม (ถ้ามี)

9.

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

- การจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และพลังงานภายใน
องค์กร

- จัดกิจกรรม และปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์
พลังงาน การใช้ทรัพยากรที่
คุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)

- การมีส่วนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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กรอบการทางานกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้จัดทาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรทุกคนของ
บริษัทไม่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดปฏิบัติในการดาเนินธุร กิจและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
(คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นฉบับที่ 3 นับแต่ให้มีการประกาศใช้และถือปฏิบัติครั้ง
แรกเมื่อปี 2550 และบริษัทได้เผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท (www.subsrithai.co.th)) ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ ที่บริษัทให้ความสาคัญดังนี้
1. ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. การปฏิบัติต่อลูกค้า
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
4. การปฏิบัติต่อพนักงาน
5. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้
6. การปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า
7. การปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน และการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลของบริษัท
9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
10. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
11. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
13. การใช้สิทธิทางการเมือง
14. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

17

บริษท
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การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1.

ภาพรวมธุรกิจและผลการดาเนินการ

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 759,678,577.00 บาท และมีทุนเรียกชาระแล้ว 455,807,823.00 บาท
ประกอบด้วยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญ ชาติไทยมากกว่าร้อยละ 99.9 และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์อัตราส่วนผู้ ถือหุ้นต่างด้าวที่กฎหมายกาหนดให้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว ปัจจุบันมีพนักงานในความดูแล ณ สิ้นปี 2562 จานวนทั้งสิ้น 333 คน สามารถ
สร้างงานสร้างรายได้ในปี 2562 ถึง 393 ล้านบาท
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก คือ ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อ
รองรับการจัดเก็บสินค้า รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และกิจการท่าเทียบเรือ และมีบริษัท
ย่อย 2 บริษัท ที่บริษัทถือหุ้น 100 % คือ 1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จากัด บริษัทถือหุ้น 100 % ดาเนิน
ธุรกิจคลังสินค้า รับฝากสินค้า, 2. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด บริษัทถือหุ้น 100 % ดาเนินธุรกิจ
บริหารและจัดการกองทรัสต์
ตลอดระยะเวลา 43 ปี ธุรกิจของบริษัทประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มีความเจริญและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง มีจานวนลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า
หน่วย : ล้านบาท
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ทรัพย์ศรีไทย

รายได้ (ล้านบาท)
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

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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ข้อมูลสาคัญทางการเงินของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) งบเฉพาะกิจการ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รายได้จากการดาเนินการ

324.55

386.75

392.78

รายได้รวม

375.84

457.21

445.00

กาไร(ขาดทุน)

31.12

79.24

58.81

EBITDA

101.30

139.80

120.72

อย่างไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มกาไรและรายได้ให้กับองค์กร รวมทั้งเป็นการกระจายความ
เสี่ยงในธุรกิจ โดยไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจคลังสินค้าเพียงอย่างเดียว บริษัทจึงได้มีการขยายธุ รกิจโดยเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และให้ผลตอบแทนที่ดี
ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบมจ.มัดแมน และผ่านบริษัทย่อยของ บมจ.มัดแมน ซึ่งมีการ
ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ ธุรกิจไลฟ์สไตล์
บริษัท

เครื่องหมาย
การค้า
(ตัวย่อ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
1.1 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม


ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสาหรับโรงพยาบาลในรูป แบบ
ศูนย์อาหาร (Cafeteria) ภายใต้ชื่อร้านอาหาร M-Kitchen
หรือ ครัวเอ็ม (“ครัวเอ็ม”)

ร้านอาหาร M-Kitchen

1.2 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไซส์
 บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จากัด

DD

ผลิตและจาหน่ายโดนัทและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ดังกิ้ง
นัท (“Dunkin Donuts” หรือ “DD”)

 บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด

ABP

ผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ โอ ปอง แปง
(“ABP”)

 บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จากัด

BR

น าเข้ า และจ าหน่ า ยไอศกรี ม ภายใต้ แ นรด์ Baskin
Robbins (“BR”)

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)
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 บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด

เครื่องหมาย
การค้า
(ตัวย่อ)
GHC

• GHC Café (UK) Limited

GHC (UK)

บริษัท

 Societe Langonnaise des Vins et
Hotelleries SAS

1.3 ธุรกิจไลฟ์สไตล์
 บริษัท เกรฮาวด์ จากัด

1.4 ธุรกิจโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น
 Mudman International Limited

21

SLVH

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูป
ภายใต้แบรนด์ที่สาคัญต่อนี้ไป
- เกรฮาวด์ คาเฟ่ (Greyhound Café’)
- อะนาเตอร์ฮาวด์ (Another Hound Café’)
- กิน + เฮ (Kin+Hey)
- ไก่ฮาวด์ (Gai Hound)

ผลิตและจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม แบบบริก ารเต็ ม
รูปแบบระดับพรีเมี่ยมภายใต้ คอนเซ็ปต์ (Concept) ของ
GHC “Basic with a Creative Twist” โดยทาการตลาด
ที่ต่างประเทศ
ผลิตและจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม แบบบริก ารเต็ ม
รูปแบบระดับพรีเมี่ยมภายใต้ แบรนด์ Le Grand Vefour
ซึ่งได้รับมิชลินสตาร์ (Michelin Star) จานวน 2 ดาว

GH

 ผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับและสินค้า
ไลฟ์ไตล์ภายใต้แบรนด์ที่สาคัญ ดังนี้
- เกรฮาวด์ ออริจินอล (GreyHound Origionl)
- สไมลี่ฮาวด์ (Smilehound)
 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทคาเฟ่
รับออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์

MM Inter

บริษัทเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ (Holding Company)

บริษท
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2.

การกากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ใช้ความรอบคอบและระมัดระวั ง ในการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ
ด้าน
ผู้ถือหุ้น
Shareholders

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดาเนินการ
ใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อสร้างผลประโยชน์ สูง สุ ดต่ อ ผู้ ถือ หุ้ น ทั้ ง
รายใหญ่และรายย่อ ย มีความโปร่ง ใสในการเปิ ดเผยข้อ มูล ที่ ส าคัญ ทั้ง ข้อมู ล ทาง
การเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

ลูกค้า
Customer

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของ
ลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม

พนักงาน
Staffs

ปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานทุ ก คนอย่ า งเป็ น ธรรม โดยให้ ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่
เหมาะสม มี ก ารดู แ ลความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน รวมทั้ ง
สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน

คู่ค้า และเจ้าหนี
Trade Partners and
Creditor

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่าง
เท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

พันธมิตรและคู่แข่ง
ทางการค้า
Trade Competitor
and Competitors

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่ง ขันทางการค้าที่ดีตาม
หลักสากลที่ถือปฏิบัติในทางธุรกิจ

สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
Social and
Environment

ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญ และยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย ในการประกอบกิ จ กรรมต่า งๆ อั น เป็ น ธุ รกิจ ของบริษัท
รวมถึงการดาเนินกิจกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สัง คม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)
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ผลการประเมินระดับการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ผลสารวจโครงการสารวจการกากับดูแลกิจ การบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2561 บริษัทได้รับการ
คะแนนในระดั บ 4 ดาว “ดี ม าก” ประเมิ น ผลจากคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลแห่ ง ชาติ (National CG
Committee) ที่ทาการสารวจบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี 2560

ปี 2561

อยู่ในระดับดีมาก

อยู่ในระดับดีมาก

อยู่ในระดับดีมาก

85%

89%

84%

ปี 2562

89%
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2561 โดยสมาคมส่ง เสริมผู้ลงทุนไทย
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) บริษัทได้คะแนน 100 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

ปี 2560
• ดีเลิศ
• 95%
ระดับคะแนน 90-100 = ดีเลิศ
23

ปี 2561
• ดีเลิศ
• 100 %

80-89 = ดีมาก

70-79 = ดี

ปี 2562
• ดีเลิศ
• 100 %
60-69 = ดีพอใช้

50-59 = ผ่าน
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3. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
1. การแข่งขันที่เป็นธรรม
บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจใน
การลงทุน มีการดูแลเรื่องการป้องการใช้ข้อมูลภายใน มีการจัดทาและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
ประกาศกาหนดและตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มีจรรยาบรรณในการประกอบการค้า
และดาเนินธุรกิจ ตามกฎหมาย มีการชาระภาษี อย่ างถู กต้ องตรงเวลาและยัง ส่ง เสริ มและปลูก จิต ส านึ ก ให้
บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นเห็นความสาคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็น
ธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท โดยไม่มีการกระทาในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน
และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจาเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือ
ละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มี
ข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
และเป็นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ต่อทั้งสองฝ่าย ดังนี้
2.1 บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า และไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์
ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม
กัน ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อ – จัดจ้าง ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการได้ปฏิบัติซึ่งเป็น
กระบวนการสาคัญที่สนับสนุน การดาเนินกิจการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรม
และมั่นใจได้ว่ามีการคัดเลือกผู้ค้าที่เหมาะสมได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
2.2 บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นคู่ค้าของบริษัท จะต้องมีการดาเนินธุรกิจตามหลัก
จริยธรรมสากล โดยที่คู่ค้าของบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า
ของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
2) ด้านสิทธิมนุษยชน
3) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษท
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2.3 มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ สร้าง
ความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ อานวยความสะดวกด้าน
ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท
3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
3.1 มีการกาหนดนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญ ญา
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญ ญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่าง
เคร่งครัด
3.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า

ด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจ

ด้านการบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของผู้ค้า

ด้านสิทธิ
มนุษยชน

ด้านอาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย
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4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท บริ ห ารกิ จ การบนพื้ นฐานความโปร่ง ใส มี จ ริ ย ธรรม และปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจ มี การตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่ง คณะกรรมการ
บริษัทได้กาหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยกาหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนาให้บุคคลนั้นกระทาหรือละเว้นการกระทาใด
อันเป็นการผิดต่อกฎหมาย
2. ห้ามมิให้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
3. ดาเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้ง
ภายใน ประเทศและต่างประเทศ ต้องดาเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
ของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย
บริษัทมีเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้ประกาศใช้นโยบายเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่ง ได้เผยแพร่ไ ว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่ง ครัด และบริษัทได้ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559
บริษัทได้ดาเนินการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น นโยบายการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเผยแพร่ไว้ในคู่มือพนักงาน จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงเหตุการณ์
ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
นอกจากนี้บริษัทได้กาหนดให้คณะทางานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารสาหรับการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง เป็นผู้รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อ
จัดทาเอกสารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร ตลอดจนทาหน้าที่ติดตามการดาเนินงานตามแผน
จัดการความเสี่ยงเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กาหนดให้มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตใน กระบวนการ
ปฏิบัติง านของทุกหน่วยงาน บริษัทจึงมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมิน ความ
เพียงพอ ความเหมาะสม ตลอดจนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กร
พร้ อ มให้ ข้ อ เสนอแนะและแนวทางแก้ ไ ขเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาการควบคุ ม ภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สามารถป้องกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยผู้
ตรวจสอบภายในจะทาการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทได้รับการรับ รองให้ เป็น สมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ านการทุ จ ริ ต
(Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562
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ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องมีช่องทางในการร้องเรียน การแสดงความเห็น
หรือซักถามข้อสงสัย หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทาผิดจรรยาบรรณ หรือร้องเรียนการ
กระทาผิดผ่าน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง หรือ เลขานุการบริษัท (ปรากฏในรายงานประจาปีหน้า 83)
และกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยได้กาหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยัง
ได้กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนของการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559
สาหรับพนักงานสามารถแจ้งโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับสาหรับพนักงานบริษัท หรือโดยจัดส่งคา
ร้องเรียนถึงเลขานุการบริษัท
1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
1.1 กรรมการอิสระที่ e-mail
1) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
อีเมล์ที่ surapong@subsrithai.co.th หรือ
2) นางจิตรา ถาวระ
อีเมล์ที่ chitra_t@subsrithai.co.th
1.2 เลขานุการบริษัท
1) นางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส

อีเมล์ที่ limly.T-Praphas@subsrithai.co.th

1.3 ส่งผ่านไปรษณีย์ถึง
1) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
2) นางจิตรา ถาวระ
3) นางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
2.

กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อ
เป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้
2.1 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม
จริยธรรม
2.2 ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริง ต่อกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหน้ า ที่
สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียนและกาหนดมาตรการดาเนินการเพื่อ
ระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
3.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่ จะไม่เ ปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ด เผยนั้น จะไม่
ปลอดภัย
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3.2 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คานึงถึงความปลอดภัย โดย ผู้
ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตาแหน่ง
งาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อัน
เนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
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5. การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการ
พัฒนาและก้าวหน้าอย่างมั่นคง ขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง หยุดยั้ง และลดความ
เสียหายจากสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพย์สิน
การดาเนินธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร
บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (ปรากฏ
ในรายงานประจาปีหน้า 118 - 119) และได้จัดตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย จากนั้นให้
พิจารณาถึง การเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของบริษัทพร้อมติ ด ตาม
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาทุกไตรมาส และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยผ่าน
ผู้ตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงที่สาคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานบริษัท ได้แก่
1.

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

2.

ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน

3.

ความเสี่ยงด้านลูกค้าเลิกใช้บริการ

4.

ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
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6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะ
พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยบริษัทได้กาหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของ
ลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่ง ข้อมูลที่ให้ต้องไม่เกินความเป็นจริงจนเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
3. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้า
4. มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อ
ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น
5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่ง มอบ และดาเนินการอย่างถึง ที่สุดเพื่ อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6. จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจด้านการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อทราบความต้องการของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง และนามาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า ด้วยยึดมั่นในคติพจน์
ของบริษัท คือ “บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีนาใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการให้บริการ
8. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
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ที่ผ่านมาลูกค้าเก่าของบริษัทส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทส่งมอบ
สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ
ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้
ข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ผิดสัญญากับลูกค้าของบริษัทนอกจากสิทธิของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ทาข้อตกลงกันแล้ว บริษัทยังคานึงถึงความ
พึงพอใจของลูกค้าด้วย โดยได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจาทุกปี ปรับปรุงบริการและ
พัฒนาบริการต่างๆ เพื่อให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่บริษัทได้รับ รวมทั้งได้
จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้า ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการ
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ผลการประเมินความพึงพอใจในบริการจัดเก็บเอกสารของลูกค้า ปี 2562
90%
80%

พอใจมาก

77%

70%

ค่อนข้างพอใจ

ค่อนข้างไม่พอใจ

ไม่พอใจ

66%
60%

60%
50%
40%

40%

39%
33%

30%
20%

19%

10%
0%

0%
ปี 2560

1%

1%

0%

ปี 2561

0%

ปี 2562

จานวนลูกค้าที่เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจ สาหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 29.09 ของ
ลูกค้าทั้งหมดโดยกระจายตามประเภทของขนาดลูกค้า ดังนี้
ประเภทกลุ่มลูกค้า
ลูกค้าขนาดเล็ก
ลูกค้าขนาดกลาง
ลูกค้าขนาดใหญ่
รวม
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2560
ร้อยละตาม
จานวนราย
กลุ่มลูกค้า
184
15.63
185
99.46
84
100
453

2561
ร้อยละตาม
จานวนราย
กลุ่มลูกค้า
266
20.11
183
89.71
91
94.79
540

2562
จานวนราย
245
179
92
516

ร้อยละตาม
กลุ่มลูกค้า
16.80
81.74
94.85
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การดาเนินงานด้านสังคม
1. สิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและถือเป็นนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ไ ด้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทาการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ
นอกจากนี้บริษัทให้ความสาคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทได้กาหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่สาคัญ ยิ่ง ที่จะนาพาไปสู่ความสาเร็จในการประกอบ
กิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สุด บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้
พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยได้กาหนด
เป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้
1. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง หรือทางอ้อม
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดง
ความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด
2. จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับ เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่า
ล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
3. จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสม
และเป็นธรรม
4. กรณีมีการทาผิดระเบียบหรือวินัยและต้องดาเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษ
อย่างเป็นธรรมแล้วแต่กรณี
5. สนับสนุนด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อส่ง เสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และดาเนิ นการเพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทางานต่างๆ
6. เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้ง ข้อร้องเรียนหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยผ่าน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
อิสระ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทได้จัดทาโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ
ทางานร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน เช่น
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การดูแลพนักงาน
1.1 บริษัทได้จัดทานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคล เพื่อให้
บริษัทมีพนักงานที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติง าน มีการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ และพัฒนา
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทางานเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท รวมถึงการดูแลพนักงาน
ให้มีความสุข มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการบริหารงานบุคคลจะยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ให้โอกาสแก่พนักงานที่เท่าเทียมกัน
1.2 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2529 ก่อนที่จะมีประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นสวัสดิการให้กับ
พนักงานในการออมและสร้างหลักประกันในอนาคต ทาให้พนักงานมีเงินก้อนเมื่อต้องออกจากงานหรือเมื่อ
เกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาวด้วย ปัจจุบันบริษัทได้
กาหนดจ่ายเงินสมทบให้พนักงานในอัตรา 3-15% ของค่าจ้างตามอายุงานของพนักงาน
1.3 บริษัทได้จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program –
EJIP) ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ครั้ ง ที่ 5 ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการให้ ผ ลตอบแทนแก่ พ นั ก งาน สร้ า งความรู้ สึ ก
มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วม
ทางานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือนและบริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อนาเข้าโครงการ นอกจากนี้บริษัทยัง
ได้เปิดโอกาสให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการด้วย (รายละเอียดของโครงการปรากฏ
ในหน้า 48)
1.4 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นเสมือนสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ และร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจน
ดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นว่าพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ และมี
ขวัญกาลังใจในการทางานต่อไป บริษัทจึงได้สนับสนุนจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอานวยความ
สะดวกในการทางาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทางานที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนาเสนอ
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 ชานินวล

12 นางสาวปุณณ์ณิษา พานิช

5. นางสาวพิกุลทอง สักรินทร์

13 นายชานนท์ คาสา

6. นายชรินทร์ นวลจันทร์

14 นางสาวณัฐวดี บุญรอด

7. นางสาวจิตรา พรมสะแกแสง

15 นางสาวณัฐศิชญา กรีกนิพศาสน์

8. นางสาวอมรรัตน์ สาระมนต์
บริษท
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สาหรับปี 2562 บริษัทมีอัตราการจ้างงานลดลงร้อยละ 18 เทียบกับปี 2561 การจ้างงานในส่วนที่ลดลง
ส่วนใหญ่เป็นการจ้างพนักงานรายวันซึ่งมีการจ้างงานเพื่อมาทางานโครงการที่มีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจ้างงานเพศชายมากกว่าเพศหญิงเนื่องจากลักษณะงานเป็นงานในคลังสินค้า จึงต้องจัดหาบุคคลากร
ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน แต่ทั้งนี้สัดส่วนการจ้างงานระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกัน
มากนัก
สัดส่วนการจ้างงาน
รายการ

ปี 2561

ปี 2562

รวม

15 – ต่ากว่า
15 – ต่า
18 – 60 ปี 60 ปีขึ้นไป
18 – 60 ปี 60 ปีขึ้นไป
18 ปี
กว่า 18 ปี
2561 2562 เพิ่ม/ลด
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
พนักงานทังหมด
พนักงานระดับ
ผู้บริหารสูงกว่า
ผู้จัดการฝ่าย*
พนักงานประจา

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

3

+2

0

0

114

94

3

1

0

0

113

91

5

1

212

210

-2

0
0

60
178

54
148

0
4

2
3

0
0

0
0

61 36
175 128

0
6

2
3

117
330

99
312

-18
-18

0
0
0

6
0
6

28
0
28

0
0
0

1
1
2

0
0
0

0
0
0

11
0
11

27
0
27

0
0
0

1
0
1

35
1
36

39
0
39

+4
-1
+3

0
0

107
60

66
53

5
0

0
2

0
0

0
0

102
61

66
36

6
0

0
2

178
116

174
99

-4
-17

0 167 119 5
2
0
0 163 102
* พนักงานระดับผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการ
** สานักงานใหญ่มีการใช้ outsource ในงานรับ-ส่งเอกสาร และ พนักงานทาความสะอาด

6

2

294

273

-21

พนักงานรายวัน
รวม

1
1
สานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
- ประจา
0
- รายวัน**
0
รวม
0
คลังสินค้า จ. สมุทรปราการ
- ประจา
0
- รายวัน
1
รวม
1
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การพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒนาบุ ค ลากรเพื่อ เสริ ม สร้ า งความรู้ค วามสามารถ ทั ก ษะ
ประสิทธิภาพในการทางาน และทัศนคติต่อการปฏิบัติง านอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับกลยุทธการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทและตามแนวนโยบายของทางภาครัฐเพื่อเพิ่มความสามารถและ เพื่อให้พร้อมที่ จะรองรับการ
เติบโตของบริษัท โดยได้กาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะในการทางาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท และการส่ง พนักงานเข้ารับการอบรมในหลัก สูตรของ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่าเสมอ
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตลอดทั้งปี ดังนี้
 ฝึกอบรมการพัฒนาในการทางาน (On-the-Job Training) ตามมาตรฐานความรู้และทักษะที่
จาเป็นของแต่ละตาแหน่งงานต่างๆ แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบอบรมสอนงานให้กับพนักงานใน
ตาแหน่งดังกล่าว เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 จัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน และจัดอบรมให้กับพนักงานที่มีการโยกย้ายตาแหน่ง
งานหรือปรับตาแหน่ง รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนเป็นประจา
 จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)
 รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานไปเรียนหลักสูตรฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน (Public Training)
ในปี 2562 บริษัทได้จัดหาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถ หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 346,034.23
บาท มีพนักงานจานวนร้อยละ 54.07 ของจานวนพนักงานทั้งหมดเข้ารับการอบรม โดยมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
ต่อคนเท่ากับ 4.77 ชั่วโมงต่อปี
พนักงานที่ได้รับการอบรม
ทังหมด

166
(54.07%)

บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)

จานวนหลักสูตร

26

จานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย : คน : ปี

4.77
ชว่ ั โมง
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วิธีการอบรม

หลักสูตร

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Training)

- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM)
- การขับรถอย่างปลอดภัย
- ทักษะการแก้ปัญหาสาหรับหัวหน้างาน
- การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
รวม 4 หลักสูตร

การอบรมภายนอก
(Public Training)

- หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นาและการบริหารจัดการ
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการ
- หลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจ
- หลักสูตรพิเศษอื่นๆ เช่น หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวม 22 หลักสูตร

หลักสูตร การขับรถอย่างปลอดภัย
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อบรมประจาปี หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจสาหรับหัวหน้างาน”

บริษท
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อบรมหลักสูตร “การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM)

การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง
เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทฯได้ดาเนินการสรรหา
และพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งแทนพนักงานระดับผู้บริหารที่ใกล้เกษียณหรือผู้บริหารที่มีความเสี่ยงอื่นที่อาจทาให้
เกิดความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจได้ โดยเน้นวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายใน (Internal recruitment) ก่อน แล้ว
จึงสรรหาบุคลากรจากภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานที่มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงานดีต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งมีขั้นตอนการจัดทาแผน
เตรียมความพร้อม ดังนี้
ดาเนินการในปี 2560
1. การเลือก
ตาแหน่งเป้าหมาย
ที่จะจัดทาแผน
ผู้สืบทอดตาแหน่ง
(Succession
Plan)

41

2. การกาหนด
เกณฑ์คัดเลือก
ผู้มีศักยภาพ

ดาเนินการในปี 2561

ดาเนินการในปี 2562

3. การคัดเลือก
ผู้มีศักยภาพและ
จัดทารายชื่อ
ผู้มีศักยภาพ

4. การจัดทา
แผนพัฒนา
ผู้มีศักยภาพและ
พัฒนาตาม
แผนที่กาหนด

ดาเนินการในปี 2563
5. การติดตาม
และประเมินผล
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3.

ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน
ความปลอดภัย

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสาคัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดัง นั้น บริษัทจึงได้จัด ตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย พร้อมทั้ง พัฒนาบุค ลากรให้มี ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ดังนี้
1. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และกาหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการ คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ได้มีการจัดประชุมและจัดทารายงานทุกเดือน
คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ (คปอ.)
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

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 ชานินวล

กรรมการ

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทางานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
จานวนครัง/ปี
ความรุนแรง

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

รวมจานวน (ครัง)
จานวนที่ต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (รายคน)

6

2

4

0

1

0
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2. บริษัทให้ความสาคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบ
ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ คลังเอกสาร คลังสินค้า
และส านั ก งานใหญ่ โดยว่ า จ้ า งที มวิ ศ วกรรมควบคุ มตามกฎหมายซึ่ง ผ่ า นการอบรมและขึ้ นทะเบีย นเป็นผู้
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาดาเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็นประจาทุกปี
นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัยทั้งด้านอัคคีภัย
และภัยจากทางน้าอย่างสม่าเสมอ รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่ง ผ่านการอบรมและขึ้น
ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ต รวจสอบอาคารและอุ ป กรณ์ ให้ ม าด าเนิ น การตรวจสอบความมั่ น คงแข็ ง แรงของอาคาร
ตรวจสอบระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารเป็น
ประจาทุกปี ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
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สุขภาพของพนักงาน
บริษัทจัดให้มีการทาประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น
เมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางไปให้บริการลูกค้าต่างจังหวัด บริษัทได้ให้ความใส่ใจ
และให้ความสาคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทาประกันภัยการเดินทางเพิ่มให้กับทุกคนที่ออกไป
ปฏิบัติง าน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพื่อเพิ่ มความคุ้ มครองให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ และค่ าครองชีพปัจจุบันอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจาปีสาหรับ
พนักงานทุกคนด้วย
การตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี
บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริมให้พนักงาน
ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี เนื่องจากการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จาเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะจะทาให้บุคลากร
ในองค์กรสามารถรับทราบได้ว่าปัจจุบันสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไร และได้รับ การรักษาหรือป้องกันได้อย่าง
ทันท่วงที และยังสร้างความตระหนักให้พนักงานดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผลการตรวจสุขภาพจะทาให้บริษัททราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน
หรือรับทราบการเจ็บป่วยตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงบริษัทยังสามารถนา
ข้อมูลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์เพื่อจัดหามาตรการป้องกันต่างๆ ในอนาคตได้
ผลการตรวจสุขภาพประจาปี 2562 พบว่าพนักงานมีไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกว่า 200 mg/dl
ร้อยละ 67.30 ของผู้มาเข้ารับการตรวจ น้าหนักตัวผิดปกติ ร้อยละ 29.86 ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยใน
ปัจจุบัน เนื่องมาจากการกินอาหารที่มีไขมันสูง และขาดการออกกาลังกาย ดังนั้น บริษัทจึงได้ส่งเสริมเรื่องการ
ออกกาลังกายให้กับพนักงาน เช่น จัดหาอุปกรณ์กีฬา และจัดพื้นที่ไว้ให้สาหรับเล่นกีฬา
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รายงานผลการตรวจสุขภาพประจาปี 2562
รายการ
จานวนพนักงานที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจาปี 2562 (คน)
จานวนผู้รับการตรวจ (คน)
จานวนผู้ไม่มารับการตรวจ (คน)
ผลการตรวจ
น้าหนักตัวผิดปกติ
ไขมัน Cholesterol ในเลือดสูงเกินกว่า 200 mg/dl
ไขมัน Triglyceride ในเลือดสูงเกินกว่า 200 mg/dl
น้าตาลในเลือดสูงเกินกว่า 110 mg/dl

ปี 2562

ปี 2561

235

223

211

206

24

17

ปี 2562
จานวน ร้อยละ
84
29.86

ปี 2561
อัตราเพิ่ม/ลด
(ร้อยละ)
จานวน ร้อยละ
83
39.00
- 23.43

142
41
13

67.30
19.43
6.16

106
37
7

57.92
20.22
3.82

16.19
-3.90
61.25

ผลการตรวจสุขภาพประจาปี 2562 เทียบกับปี 2561
70.00
60.00

50.00
ปี 2562

40.00

ปี 2561

30.00
20.00
10.00
-

47

น้าหนักตัว
ผิดปกติ

ไขมัน
Cholesterol
ในเลือดสูงเกิน
กว่า 200
mg/dl

ไขมัน
Cholesterol
ในเลือดสูงเกิน
กว่า 200
mg/dl

น้าตาลในเลือด
สูงเกินกว่า
110 mg/dl
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สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน
(Employee Joint Investment Program: “EJIP”)

เงินลงทุนของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ

เงินสมทบของบริษัท/บริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ

แบ่งเงินเดือน/ค่าตอบแทนบางส่วนซื้อหุ้นของ
บริษัทเป็นประจาทุกงวด (ตามความสมัครใจ)

เงินสมทบให้พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ
ซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจาทุกงวด

EJIP

ตัวแทนดาเนินการ

บริษัทหลักทรัพย์เป็นตัวแทนดาเนินการ
ซื้อหุ้นของบริษัทในแต่ละงวด
จัดสรรหุ้นที่ซื้อในแต่ละงวดลงในบัญชีของ
พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็ น โครงการส าหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัทมีการลงทุนแบบสะสมหุ้น
ของบริษัทที่ตนทางานอยู่เป็นรายงวด (เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจด้วยหลักการเฉลี่ย
ต้นทุน (Dollar Cost Average)
EJIP เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการให้ ผ ลตอบแทนให้ แ ก่ พนั กงาน/ผู้ บ ริ ห าร/กรรมการของบริ ษั ท สร้ า ง
ความรู้ สึ ก มี ส่ ว นร่วมในความเป็ นเจ้ า ของบริษั ท ที่ ต นท างาน (Ownership) และเป็ น แรงจู ง ใจให้เ กิ ด ความ
จงรักภักดีกับองค์กรและร่วมทางานกับองค์กรในระยะยาว (Long-term Incentives)
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บริษัทได้จัดทาโครงการ EJIP 4 ครัง โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ คือ
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 2 ปี
-

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ปี
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี

-

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

-

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

-

รายละเอียดของโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน ครังที่ 5
ระยะเวลาโครงการ

ตังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 2 ปี

บริษทั ที่เข้าร่วม
โครงการ

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

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการ

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
1.1 พนักงาน ผู้บริหาร (พนักงานประจาและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
1.2 พนักงานตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร, ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
1.3 กรรมการบริษัท
โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
2. บริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ
พนักงานของ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด (เป็นพนักงานประจาและอายุงาน1
ปีขึ้นไป ทั้งนี้อายุงานให้นับรวมกับอายุงานที่ทากับ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย ด้วย)

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
รูปแบบโครงการ
(การจ่ายเงินสมทบ)

พนักงาน/ผู้บริหาร
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจา
ทุกเดือนเพื่อนาเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้า ร่วมโครงการจะได้ รับ เงิ นสมทบจากบริษัท ในอัตราร้อ ยละ 7 ของ
เงินเดือนเป็ น ประจ าทุก เดื อ นเพื่ อน าเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่พ นัก งานยั งคงร่ ว ม
โครงการ
กรรมการ
- กรรมการเข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินจานวน 16,000.- บาท เป็นประจาทุกเดือนเพื่อนาเข้า
โครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
- กรรมการเข้ า ร่ ว มโครงการจะได้ รั บ เงิ นสมทบจากบริ ษั ทเป็ น จ านวน 24,000.-บาท เป็ น
ประจาทุกเดือนเพื่อนาเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงร่วมโครงการ
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บริษทั ย่อย
รูปแบบโครงการ
(การจ่ายเงินสมทบ)

- ผู้เข้าร่วมโครงการของ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5
ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อนาเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
- บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) จ่ายเงินสมทบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการของบริษัท เอส
เอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่พนักงาน
ยังคงร่วมโครงการ

ตัวแทนดาเนินการ
บริษั ทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพ ย์ ฟิล ลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาเนินการ
และกาหนดการซือหุ้น นาเงินจากโครงการดังกล่าวไปลงทุน ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายในวันที่บริษัทกาหนดของทุกเดือน ตามหลักทเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เงื่อนไขการถือครอง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัทได้ทั้งจานวนที่ถือครองภายหลังที่ครบอายุโครงการ
(ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)
เงื่อนไขข้างต้นให้ใฃ้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน/ผู้บริหาร/
กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่เข้าโครงการ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจาก
โครงการด้วย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัท กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ

สัญญาระหว่างบริษัท
กับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
และตัวแทน
ดาเนินการ

มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในกาหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ EJIP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศของ

สานักงาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและค่ าธรรมเนียมในการซื้ อขายหลั กทรัพย์ การ
ลาออก หรือการสิ้นสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP

ทั้งนี้ บริษัทได้ดาเนินการนาเสนอข้อกาหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลากหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) ที่สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่องการจัดทาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
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4.

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
บริษัทมีนโยบายที่จะทาให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility –
CSR) ด้ ว ยการด าเนิน กิจ กรรมภายในและภายนอกองค์ ก รที่ มีก ารค านึง ถึ ง ผลกระทบต่อ สั ง คม โดยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทาให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็น
ปกติสุข บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายในเรื่องการปฏิบัติต่อสังคมและชุมชนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อสนับสนุน
และยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องจากการดาเนินงาน
ของบริษัท
2. ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสัง คมและสิ่ง แวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับ ชุม ชน
ที่ตั้งอยู่ทั้งที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ดังนี้
การบริจาค
1. โครงการ “SST เติมฝันให้น้อง”
ในปี 2562 ได้มีโครงการ “SST เติมฝันให้น้อง” เป็นปีที่ 2 โดยบริษัทจะคัดเลือกโรงเรียนที่ยังขาด
แคลนอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอน ขาดทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้จัดโครงการ “SST
เติมฝันให้น้อง” ปี 2 ที่ โรงเรียนวัดโคกลาดวน ต. พรหมณี อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2562 โรงเรียนวัดโคกลาดวน เป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจานวน 47 คน สิ่งที่
โรงเรียนยังขาดแคลน ได้แก่ เครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกัน สนับสนุนเงินเพื่อซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียนและสื่อ
การเรียนการสอน และบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา รวมเป็นเงินที่ทั้งสิ้น 51,376.70 บาท (ทุนการศึกษา 12,000.บาทและอุปกรณ์การเรียนการสอน 39,376.70 บาท)
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2. การบริจาคสนับสุนนในด้านสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท
บริษัทได้มอบทุนเพื่อการศึกษาและทุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขต
อาเภอพระประแดง อาเภอพระสมุทรเจดีย์ และชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท เป็นประจาต่อเนื่องกันทุกปี
นอกจากนี้บริษัทได้จัดงบเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม และบารุงพุทธศาสนาเป็นประจาต่อเนื่องกันทุกปี
ด้วยเช่นกัน สาหรับปี 2562 บริษัทได้ใช้เงินบริจาคช่วยเหลือวัด โรงเรียน และมูลนิธิ/สมาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
การบาเพ็ญประโยชน์
โครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ คลังเอกสาร
ซอยสุขสวัสดิ์ 76 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้.รายการ

จานวน

มีผู้แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ

62 คน

มีผู้ทะเบียนในวันที่บริจาคเลือดจานวน

51 คน

บริจาคได้จริง (ได้เลือด 18,400 ซี.ซี)

46 คน

โครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด-ให้ชีวิต” ปีที่ 7
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การเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ
บริษัทได้สนับสนุนวัสดุเหลือใช้จากการขนถ่ายสินค้า ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและโครงการหน้าบ้านน่ามอง กับเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่คัดแยกถุงพลาสติก
เปรอะในครัวเรือนและนามาทิ้งตามจุดที่ทางเทศบาลเมืองลัดหลวงกาหนดไว้ให้ โดยการสนับสนุนไม้พาเลทและ
ถุงบรรจุปุ๋ยที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อนาไปติดตั้งจุดทิ้งถุงพลาสติกเปรอะ
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นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ โดยการเข้า
ร่วมสัมมนาและเสนอความเห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ท่าเทียบเรือ กับสมาคมธุรกิจคลังสินค้า
ไซโล และห้องเย็น เพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการเพื่อนาไปปรับปรุงกฎ ระเบียบ การบริหารจัดการต่างๆ เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ
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การเป็นแหล่งความรู้
บริษัทส่งเสริมการศึกษาโดยการให้ ความรู้ แก่ส ถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึง หน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS โดยได้ให้เข้าเยี่ยมชม
ดูงานกิจการด้านคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ และคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมดูงานของบริษัท
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มหาวิทยาลัวหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
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การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดาเนินกิจกรรมที่ร่วม
สร้ า งสรรค์ สั ง คม ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยก าหนดเป็ น นโยบายไว้ ใ นคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7

ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ลูกค้าและบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ
จัดให้มีการป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอม
รับได้
ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่ อย่างยิ่งต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะส่งเสริมถึงความปลอดภัย
คุณภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตสานึกในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น น้า ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดาเนินงานต่อความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารที่ มี ก ารพิ จ ารณาความปลอดภั ย การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

1.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึง ได้ดูแลการปล่อยน้าเสียลงในแม่น้าของธุรกิจท่าเทียบเรือและ
คลังสินค้า ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา โดยจัดทาบ่อพักเพื่อดักไขมันและบาบัดน้าเสีย มีการนาตัวอย่างน้าจาก
จุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอื่นๆ เป็นประจาทุก 3
เดือน และรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
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โครงการปลูกป่า
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า -สร้างฝาย (หินทิ้ง ) ต่อเนื่องเป็น ครั้ง ที่ 2
ณ หมู่บ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยมีพนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จานวน 57 คน
ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือ
สังคมส่วนรวม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับป่า และได้เรียนรู้ระบบนิเวศพื้นที่ป่ามาก
ยิ่งขึ้น เสริมสร้างสร้างความรัก ความสามัคคีหมู่คณะ และสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักเสียสละ และบาเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
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รายงานความยั่งยืน ปี 2562

2.

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กล่อง Green Carton

ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะต้องใช้กล่องลูกฟูกเพื่อบรรจุเอกสาร และในแต่ละปีบริษัทมี
การสั่งซื้อกล่องลูกฟูกหลายแสนกล่อง แต่เนื่องจากวัตถุดิบที่นามาใช้ผลิตเยื่อกระดาษมาจากต้นไม้ บริษัทจึงมี
แนวคิดที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้เยื่อกระดาษน้อยลง เพื่อเป็นการช่วยรักษาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในปัจจุบันกล่องใส่เอกสารได้สั่งจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ และกล่องที่นามาใช้จะมีข้อความ “กล่อง
ใบนีลดการใช้ต้นไม้” เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มีข้อความรับผิดชอบต่อสัง คมและสิ่งแวดล้อม
กล่าวคือ วัตถุดิบที่นามาผลิตเป็นกล่องบรรจุเอกสารให้บริษัทมาจากป่าปลูกบางส่วนและใยกระดาษรีไซร์เคิล
บางส่วน ซึ่งได้ลดการใช้ต้นไม้จากธรรมชาติ
ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทและบริษัทผู้ผลิตได้ร่วมกันทาการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อพบข้อบกพร่องในการใช้ง านหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้กล่อง Green Carton
เป็นที่ใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าของบริษัท
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3.

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลสิ่ง แวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายที่มุ่งเน้นในการ
สนับสนุนการดาเนินกิจการและธุรกรรมต่ างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการใช้ง านอุปกรณ์ดิจิ ทั ล อั น
หลากหลาย เพื่ อ การพั ฒนาอย่า งยั่ งยื นในการใช้ ง าน อนุ รั ก ษ์ แ ละรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ อย่า งมี ความ
รับผิดชอบ
บริษัทสร้างกระบวนการทางานและระบบที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
-

บริษัทนาระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางานและติดต่อสื่อสารภายใน เพื่อลดการ
ใช้งานกระดาษ ซึ่งสามารถลดการใช้งานการพิมพ์และถ่ายสาเนาเอกสารได้เป็นจานวนมาก

-

บริษัทยังได้พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า Service Order Online ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อ
ตอบโจทย์การให้บริการที่อานวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดมั่นคงทางธุรกิจ
สอดคล้องกับแนวทางในการสร้างความยั่งยืนของบริษัท

-

บริษัทใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ บนระบบ Cloud Computing เพื่อทดแทนการสร้างศูนย์ Data
Center ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถประหยัดการใช้พลังงานจากไฟฟ้า ช่วยลดการทาลายสิ่งแวดล้อม
และ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย จึง
สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้

-

บริษัทยังคงศึกษาระบบ Automation ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ ที่ทันสมัยเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ และขยายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ความรวดเร็ว และแม่ นยา และช่วยให้พนักงานทางานได้สะดวกลดปัญ หาการเจ็ บป่วยของ
พนักงานจากการเคลื่อนย้ายกล่องเอกสาร
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