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รายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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WELCOME TO V-SERVE
SOCIETY

ผู้บริหารและพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา
ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนให้เข้ามาช่วยกันผลักดันการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

V-SERVE E-SMART BUSINESS APP.

www.v-servelogistics.com
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นโยบายคุณภาพ Quality policy 2019-2020
กรรมการและที่ปรึกษา
ประวัติและความเปนมา
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ทำงานกับวี-เซิรฟฯแลวไดอะไร?

ไดทำงานกับบริษัทโลจิสติกสที่อยูระดับแถวหนาของประเทศ
จะไดรับการการถายทอดความรูที่เกี่ยวกับ ธุรกิจโลจิสติกสซึ่ง
เปนอาชีพที่ในอนาคตยังมีความตองการสูง
ธุรกิจ มีความมั่น คงกอตั้งแต ป ค.ศ.1980 ทำธุ รกิจ โลจิ ส ติ กส
ตอเนื่องเปนระยะเวลากวา 40 ป มีพนักงานประจำ 600 คนไม
รวมแรงงานที่ใชเอาทซอรสอีกหลายรอยคน
เป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ให ค วามสำคั ญ กั บ “คนเป น
ศู น ย ก ลาง”พนั ก งานใหม จ ะได รั บ การบ ม เพาะก อ นที่ จ ะ
ปฏิบัติงาน มีสถาบันฝกอบรมวิชาการดานนำเขา-สงออกที่แต
ละปมีบริษัทตางๆสงพนักงานเขามาฝกอบรมมากวา 2,500 คน
มี ธ รรมาภิ บ าล พ ร อ มด ว ยศู น ย ด ำรงธรรมผ าน ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส พนักงานทุกคนสามารถเขาถึงความเปนธรรมได
อยางทั่วหนา
องคกรที่มี ความสุ ขในการทำงาน มีส วัส ดิ การพื้ น ฐาน ยึ ด ถือ
กฎหมายแรงงานและมีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานดูแล
ดานสภาวะแวดลอมการทำงาน รวมถึงมีกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ โดยมุงมั่นจะใหเปนองคกร “Happy Work Place”
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กรรมการและที่ปรึกษา

ดร. ธนิต โสรัตน
ประธานกรรมการ

วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน
รองประธานกรรมการ

คุณสุรยิ า คำสุวรรณ
กรรมการผูอำนวยการสายงานขนสง

คุณปยรัตน ศุภสมุทร
รองประธานกรรมการ

คุณธนากร แสงพิทูร
กรรมการผูอำนวยการสายงานบริการ
ลูกคาและกิจการสาขา

คุณศิวกร วิชากิจ
กรรมการผูอำนวยการสายงานสาขาภาคใต

คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง
ที่ปรึกษาฝายแจงหนี้และจัดเก็บหนี้

คุณปทมา สุขบวรกุล
รองประธานกรรมการ

คุณศันสนีย สมคะเณย
กรรมการผูอำนวยการสายงานการตลาด

คุณทิพวรรณ จันทรจรุงศักดิ์
กรรมการผูอำนวยการสายงาน
คลังสินคาและกระจายสินคาในประเทศ

คุณประยุทธ วงษสวาง
ที่ปรึกษาฝายปฏิบัติการกลาง

คุณอำนวย วรรณมาโส
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย6

ประวัติและความเปนมา
กลุมบริษัทในเครือวี-เซิร ฟ กรุป(V-SERVE GROUP) เป น กลุมธุรกิจของคน
ไทยเกี่ยวของกับธุรกิจโลจิสติกสตอเนื่องเปนเวลากวา 40 ป กอตั้งโดยดร.ธนิต โสรัตน
ภายใตชื่อบริษัท วี-เซิ้ฟ จำกัดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2523 เมื่อเริ่มตนเปนเพียงธุรกิจเอส
เอ็มอี (SME) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ชิปปงทุนจดทะเบียนเริ่มตนไมถึงหนึ่ งลานบาทดวย
วิสัยทัศนของผูบริหารใหความสำคัญการบริหารธุรกิจอยางเปนระบบรวมถึงการพัฒนา
บุคคลากรโดยเฉพาะใหความสำคัญตอการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชตั้งแตสมัย
เริ่มแรกที่คอมพิวเตอรไดเขามาใชในประเทศไทย ปจจุบันมีพนักงานประจำมากกวา 600
คนไมรวมเอาทซอรส ในป พ.ศ. 2561 มีตัวเลขขายและรายรับ 1.509 พันลานบาท
V-SERVE GROUP ได น ำระบบพิ ธี ก ารศุ ล กากรไร เอกสารหรื อ e-Customs
เปนพื้นฐานในการใหบริการกับลูกคาซึ่งตอมาไดพัฒ นาไปสูองคกรดิจิตอลเต็มรูป แบบ
การดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนดวยอิเล็กทรอนิกสซึ่งวี-เซิรฟฯ เปนผูพัฒนาเปนนวัตกรรมของ
ตนเองโดยบางสวนไดนำไปจดสิทธิบัตรเปนทรัพยสินทางปญญา กุญแจแหงความสำเร็จ
เกี่ยวของกับการพัฒนาและยกระดับองคกรอยางตอเนื่องไดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร
และแผนธุรกิจประจำปทำใหธุรกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมีขีดความสามารถใน
การแขงขันที่ไมเปนรองใคร จนสามารถกลาวไดวาเปนผูใหบริการโลจิสติกสครบวงจรใน
ระดับแถวหนาของประเทศเห็นไดจากการไดรับรางวัล “PRIME MINISTER’S AWARD
BEST LOGISTICS SERVICE PROVIDE” จากนายกรั ฐ มนตรี แ ละรางวั ล อื่ น ทั้ งในและ
ตางประเทศอีกมากมาย
ดานบริหารจัดการมีการกระจายอำนาจไปใหกรรมการที่รับผิดชอบในแตละสาย
งานและบริษัทในเครือมากกวา 10 บริษัททำใหธุรกิจมีความคลองตัว อีกทั้งเพื่อการกาว
ผานไดมีการเตรียมธุรกิจไปสูเศรษฐกิจในอนาคตเกี่ยวของกับความพรอมของบุคลากรที่
เปน “Next Generation” ไดใหความสำคัญกับทรัพยากรมนุษยโดยไดบรรจุไวในแผน
ยุทธศาสตร มีศูนยบ มเพาะและโครงการสรางพนั กงานรุน ใหมด วยวิธีการจัดการแบบ
พี่เลี้ยงและโคช (Mentor & Coach) ซึ่งเปนกลุมคนหนุมสาวที่จะเปนกำลังสำคัญ ในการ

7

ขับเคลื่อนองคกร อีกทั้ง“สถาบันวิชาการวี-เซิรฟ (V-SERVE ACADEMY INSTITUTE)”
เปนหนวยงานวิชาการในการฝกอบรมองคความรูตางๆในลักษณะ “skill up” ใหกับ
พนั ก งานรวมถึ งลู ก ค าของบริ ษั ท ได รั บ การรั บ รองจากสถาบั น คุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค ก ร
มหาชน)ใหเปนหนวยงานรับรองตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพแตละปมีหลักสูตรรวมกัน
ประมาณ 120 หลักสูตร (สามารถสืบคนไดจาก www.v-serveacademy.com)
V-SERVE GROUP มี ก ารพั ฒ นาที่ ต อ เนื่ อ งทำให มี ศั ก ยภาพในการให บ ริ ก าร
งานโลจิสติกสครบวงจรในลักษณะ “One Stop Service” ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑและ
ทุกมิติของงานโลจิสติกสรวมถึงดำเนินธุรกิจเปนผูผลิตและนำเขาผลิตภัณฑและอุปกรณที่
เกี่ยวกับงานโลจิสติกสทุกประเภท มีการลงทุนศูนยขนสงทั้งที่จังหวัดสมุทรปราการและ
ดานปาดังเบซาร กองรถบรรทุกของวี-เซิรฟรวมกันมากกวา 300 คัน มีคลังสินคาและ
ศูนยกระจายสินคาขนาดใหญ 3 แหงไดแก บางนา ถนนกิ่งแกวและบางปูพื้นที่รวมกัน
มากกวา 45,000 ตารางเมตรบนเนื้ อที่รวมกัน ประมาณ 100 ไร ดานเครือขายมีสาขา
มากกวา 20 แหงตามจังหวัดซึ่งประตูเศรษฐกิจหลักทั่วประเทศและมีสาขาที่นครยางกุง
ประเทศเมียนมา
สำหรับดานสิ่งแวดลอมวี-เซิรฟฯไดใหความสำคัญภายใตสโลแกน“การเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม”ซึ่งรถบรรทุกของบริษัทและซัพพลายเชนมีการควบคุมการปลอยมลพิษ
ไมใหเกินที่กฎหมายกำหนดพรอมดวยมีอุปกรณตรวจควันดำและฝุนละออง PM 2.5 ตาม
มาตรฐานของกรมการขนสงทางบก
V-SERVE TRANSFORMATION 4.0 วี -เซิ ร ฟ ฯมี ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนธุ ร กิ จ
ชัดเจนในการกาวผานสูเศรษฐกิจดิจิตอล โดยการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู“SMART SUPPLY
CHAIN”เคี ย งคู ไ ปกั บ ลู ก ค า การพั ฒ นาที่ ต อ เนื่ อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความมุ ง มั่ น ของ
“วี -เซิ ร ฟ ฯ”ในการก า วเดิ น อย า งมั่ น คงโดยป จ จั ย ซึ่ ง เป น องค ป ระกอบที่ ส ำคั ญ คื อ
“พนักงาน”ทุกระดับที่ทำงานอยูในองคกรในฐานะเปนพลังขับเคลื่อนธุรกิจสูอนาคต
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V-SERVE GROUP
สำนักงานและกิจการสาขา
1. สำนักงานสุขุมวิท 77(สำนักงานใหญ)
เลขที่ 709/57 ถนนสุขุมวิท 77 (ซอยออนนุช 7/1) แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 02 3323940-9 แฟกซ : 02 332 0754-5
อีเมล : vserve@v-servegroup.com เว็บไซต : www.v-servelogistics.com
2. สำนักงานเอ็มดีทาวนเวอร (MD Tower)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มดีทาวนเวอร ชั้น 20 ซอยบางนา-ตราด 25
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 10260
โทร : 02 744 1007 แฟกซ : 02 744 1006
สายงานการตลาด
อีเมล : marketing@v-servegroup.com
สายงานธุรกิจเทรดดิ้ง
อีเมล : me-logistics@v-servegroup.com
สถาบันวิชาการวี-เซิรฟ (V-SERVE ACADEMY INSTITUTE)
อีเมล : training1@v-servegroup.com
3. สำนักงานคลังสินคาบางนา (ลาซาล) ถนนศรีนครินทร กม.12
เลขที่ 1119 ถนน สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 02 361 6145 อีเมล : www.v-servelogistics.com
4. สำนักงานคลังสินคาบางปู ถนนเทพารักษ กม.16 (จังหวัดสมุทรปราการ)
เลขที่ 499/3-12 ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร : 02182 20141-2 อีเมล : www.v-servelogistics.com
5. สำนักงานคลังสินคากิ่งแกว ถนนกิ่งแกว ชอย 37 (จังหวัดสมุทรปราการ)
เลขที่ 92/1 หมู 14 ซ.กิ่งแกว 37 ถ.กิ่งแกว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 02 738 3898 อีเมล : www.v-servelogistics.com
6. สำนักงานศูนยขนสงกิ่งแกว Truck Terminal (จังหวัดสมุทรปราการ)
เลขที่ 125/1 หมู 4 ซอยกิ่งแกว 37 ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 02 738 3732-3 แฟกซ : 02 738 3743 อีเมล : transport@v-servegroup.com
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7. สำนักงานสาขาหาดใหญ (จังหวัดสงขลา)
เลขที่ 298/81 หมู 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
โทร : 074 241 340-1 แฟกซ : 074 241 342-3
อีเมล : southern@v-servegroup.com
8. สำนักงานสาขาสุราษฏรธานี (จังหวัดสุราษฏรธานี)
เลขที่ 396/30 หมู 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี 84000
โทร : 077 286 448 แฟกซ : 077 286 449
อีเมล : sujaree.south@v-servegroup.com
9. สำนักงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (จังหวัดสมุทรปราการ)
เลขที่ 294/84 โครงการอารเคออฟฟคปารค เลียบมอเตอรเวย ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร : 02 184 9642-44 แฟกซ : 02 184 9640 อีเมล : airport@v-servegroup.com
10. สำนักงานทาเรือแหลมฉบัง (จังหวัดชลบุรี)
เลขที่ 52/5 หมู 9 ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร : 038 401128-9 อีเมล : leamchabang@v-servegroup.com
11. สาขาระยอง (อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง)
เลขที่ 29/7 หมู 6. ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทร : 02 744 1007 #23 มือถือ 063 851 6555 อีเมล : me01-logistics@v-servegroup.com
12. สาขาโคราช (จังหวัดนครราชสีมา)
เลขที่ 992/2 หมู 8 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทร : 044 369 875 มือถือ 089 066 2798 อีเมล : me02-logistics@v-servegroup.com
13. สำนักงานสาขาเมียนมา นครยางกุง (ประเทศพมา)
363/D, Ground Floor, Boaungkyaw Rd., Upper Block, Kyauk Tada Town Ship, Yangon,
Myanmar
14. สาขาดานแมสอด (จังหวัดตาก)
เลขที่ 985 ม.1 ตำบลทาสายลวด อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
โทร.055-563971 มือถือ : 089-642-8362 อีเมล : chaloemchai.m@v-servegroup.com
15. ศูนยขนสงดานปาดังเบซาร (จังหวัดสงขลา)
88/2 Moo.9 ตำบลปาดังเบซาร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
โทร.074-536512
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ผลิตภัณฑของธุรกิจ
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ประเภทธุรกิจของบริษัทวี-เซิรฟ โลจิสติก จำกัด
(OUR BUSINESS)
1. Logistics & Customs Clearance
โลจิสติกสและตัวแทนออกของครบวงจร
V-SERVE LOGISTICS LIMITED. ใหบริการงานที่เกี่ยวของกับตัวแทนออกของ
และโลจิกติกสครบวงจรครอบคลุมทุกมิติของงานโลจิสติกส พนักงานที่เขามารวมงานจะ
ไดรับการถายทอดประสบการณและองคความรูอยางเปนระบบ มีหลักสูตรการบมเพาะ
พนั กงานใหมให มีความรูและสามารถทำงานได โดยบริษั ทมีส ถาบั น วิช าการและศูน ย
ฝกอบรมจากทีมงานมืออาชีพ
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2. Transport & Truck Terminal
ขนสงและศูนยขนสง
V-SERVE TRANSPORT LIMITED. กองรถบรรทุ ก หรื อ “Truck Fleet” ทั้ ง
ของบริษัทและของรถรวมซัพพลายเชนรวมกันมากกวา 350 คันประกอบดวยรถขนาด
ตั้งแตเทรลเลอร,รถตูทึบสิบลอจนไปถึงรถบรรทุกขนาดเล็ก แตละวันใชรถในการขนสง
สินคามากกวา 150 เที่ย ว มีระบบอิเล็กทรอนิ กส ในการติด ตามสถานะรถบรรทุกผ าน
ดาวเทีย ม สำนั กงานศูน ย ขนส งมีศูน ยขนส งตั้ งอยู ที่ถนนกิ่งแกว จังหวัด สมุทรปราการ
ดานการขนสงขามแดนเป น ผู ป ระกอบมีใบอนุ ญ าตขนส งขามแดนประเทศเพื่ อนบ าน
โดยเฉพาะประเทศเมี ย นมาและประเทศมาเลเซี ย และมี ศู น ย ข นส ง ติ ด ชายแดน
ดานปาดังเบซาร ไทย-มาเลเซีย

สาขา-สถานีขนสงตางจังหวัด (Provincial Transport Station)
- ดานแมสอด (ตาก)
- อ.หาดใหญ (สงขลา) - ดานศุลกากรบานดอน (สุราษฎรฯ)
- ดานปาดังเบซาร (สงขลา)
- อ.บานฉาง (ระยอง) - ทาเรือแหลมฉบัง (ชลบุรี)
- อ.นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2 (โคราช)
- ทาเรือสงขลา
- ยางกุง (เมียนมา)
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3. Warehouse & Cargoes Distribution Center
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
V-SERVE GROUP มีคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาขนาดใหญ 3 แหงพื้นที่
รวมกั น มากกว า 45,000 ตารางเมตรบนเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 100 ไร เป น คลั ง มาตรฐาน
ยกระดั บ ให บ ริการเบ็ ด เสร็จ ตั้ งแต การรับ สิ น คา การจั ด เก็บ สิ น คา การกระจายสิ น ค า
แบบ Door to Door ด ว ยรถขนส งทุ ก ประเภท การบรรจุ สิ น ค า เข า ตู ค อนเทนเนอร
งานบรรจุภัณฑและตีลังไม งานติดฉลากแบงบรรจุสินคาตามดีมานดของลูกคา
คลังสินคา

พื้นที่

สถานที่ตั้ง

ระบบ
ความปลอดภัย

คลังสินคาบางนา

19,200m2

ถ.ศรีนครินทร
ซอยลาซาล 83

คลังสินคาบางปู

20,000m2

ถ.ตำหรุ-แพรกษา กลอง CCTV
ทุกจุดรับสงสินคา
เจาหนาที่รปภ.
24 ชม.

คลังสินคากิ่งแกว

4,850 m2

ถ.กิ่งแกว
ซอยกิ่งแกว 37

การเดินทาง

กลอง CCTV
ใกล ท า เรื อ กรุ ง เทพ สะดวกต อ การ
ทุกจุดรับสงสินคา เดินทางไปทาเรือแหลมฉบังและใกลทาง
เจาหนาที่รปภ.
ดวน
24 ชม.
ใกล ส นามบิ น สุ ว รรณ ภู มิ ใกล ท า เรื อ
ลาดกระบั ง สะดวกต อ การเดิ น ทางไป
ท าเรื อ แหลมฉบั ง ได ห ลายเส น ทางและ
ใกลทางดวน

กลอง CCTV
ใกล ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ใกล ท า เรื อ
ทุกจุดรับสงสินคา ลาดกระบั ง สะดวกต อ การเดิ น ทางไป
เจาหนาที่รปภ.
ท า เรื อ แ ห ลม ฉบั งได ห ล าย เส น ท าง
24 ชม.
รถ บ รรทุ ก ส าม ารถรั บ -ส ง สิ น ค า ได
ตลอดเวลา โดยไมติดชวงเวลาเรงดวน
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V-SERVE LOGISTICS HEADQUARTER
สำนักงานใหญว-ี เซิรฟ โลจิสติกส จำกัด
เลขที่ 709/57 ถ.สุขุมวิท77
แขวง/เขต สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
Hotline : 064-656-5999
โทร.02-332-3940-9

WAREHOUSE & DISTRIBUTION
CENTER (BANGNA)
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคาบางนา
(ถนนศรีนครินทร กม.12)

WAREHOUSE
&
DISTRIBUTION CENTER (BANGPU)
ศูนยกระจายสินคาบางปู
(ถนนเทพารักษ กม. 16)

TRUCK TERMINAl CENTER
(KINGKAEW)
ศูนยขนสงกิ่งแกว (ถนนกิ่งแกว ซอย 37)
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4. Pack & Move Logistics
บรรจุภัณฑและงานที่เกี่ยวกับโลจิสติกสครบวงจร
PACK & MOVE LOGISTICS. เป น บริ ก ารที่ บ ริ ษั ท กำลั งขั บ เคลื่ อ นไปสู ก าร
จัดสงและบรรจุภัณฑทุกรูปแบบ งานติดตั้งเครื่องจักรตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ
งานสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน (เชน โครงการการยกแผงกั้นและอุปกรณของโครงการ
รถไฟฟา BTS) งานโลจิสติกสเพื่อการแสดงสินคาทั้งประเภทเทรดแฟร-เอ็กซิบิชั่นและ
งานยายสำนักงาน ฯลฯ
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5. International Freight Forwarder
ตัวแทนขนสงระหวางประเทศ (Sea-Air-Rail)
V-SERVE SEA & LAND LIMITED. เป น ผูป ระกอบการจั ดการขนสงระหวาง
ประเทศ ทั้งการขนสงทางเรือและทางอากาศ หรือที่เรียกวา “Freight Forwarder” เปน
สมาชิกของทิฟฟาและใหบริการในลักษณะ Door to Door ขนสงถึงปลายทางตามทาเรือ
หลักที่สำคัญของโลกและสามารถสงมอบจนถึงโรงงาน โดยบริษัทมีเครือขายในภูมิภาค
สำคัญของโลก

6. Cross Border and Transit Logistics
V-SERVE CROSS BORDER LIMITED. เปนธุรกิจประกอบการขนสงขามแดน
ระหวางประเทศ มี ศักยภาพในการผ านพิ ธีการศุล กากรทุกด านชายแดนที่ส ำคัญ ของ
ประเทศ สามารถขนสงสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน (CLMV) และประเทศจีนตอนใต
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและเมียนมา
V-SERVE SOUTHERN LIMITED. มีสำนักงานตั้งอยูที่อำเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลาซึ่งเปนสาขาขนาดใหญดูแลพื้นที่ภาคใตรวมทั้งรับผิดชอบสาขาสุราษฎรธานี อีกทั้ง
มีสำนักงานยอยที่ดานศุลกากรสะเดาและศูนยขนสงติดชายแดนปาดังเบซาร มีหุนสวน
พันธมิตรธุรกิจทั้งที่ทาเรือปนังและพอรตกลังทำใหสามารถขนสงไดทั่วประเทศมาเลเซีย

สำนักงานสาขาภาคใต (หาดใหญจังหวัดสงขลา)

สำนักงานสาขาสุราษฎรฯ (จังหวัดสุราษฎรธานี)
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7. Trading & Inter Trade Business
ธุรกิจดานเทรดดิ้ง
V-serve Material & Equipment Enterprise Limited. เป น ธุ ร กิ จ ผลิ ต
และนำเขาวัสดุ-อุป กรณที่ใชในงานโลจิสติกสทั้งในโรงงานและคลังสินคา เปนผูคาสงปลี กให กับ อุต สาหกรรมต างๆ สำนั กงานตั้ งอยู ที่ อ าคาร MD TOWER ติ ด กั บ เช็ น ทรั ล
บางนา มีสำนักงานขายและศูนยกระจายสินคาทั่วประเทศ เชน สาขาบางนา สาขาบางปู
สาขาแมส อด สาขาหาดใหญ สาขาสุร าษฎรธานี สาขานครราชสี มา สาขาแหลมฉบั ง
สาขาระยอง ฯลฯ
ตัวอยางผลิตภัณฑที่จำหนาย :

ภาพ : งานออกบูธผลิตภัณฑเทรดดิ้ง – เครื่องมือและอุปกรณงานโลจิสติกส
18

8. บริษัทวี-เซิรฟ อิยวะดี จำกัด
สาขานครยางกุง
V-SERVE AYEYARWADY LOGISTICS LIMITED.เปนธุรกิจลงทุนตางประเทศ
ตั้ ง อยู ที่ น ครย า งกุ ง ประเทศเมี ย นมาและรั บ ผิ ด ชอบธุ ร กิ จ ขนส ง ข า มแดนระหว า ง
ดานแมสอด-เมียวดีและเมืองสำคัญทั่วประเทศเมียนมา โดยมีสำนักงานสาขาแมสอดเปน
ฮับการขนสงทำใหมีศักยภาพขนสงสินคาไดทั่วประเทศเมียนมาไดอยางมีประสิทธิภาพ

สำนักงานวี-เซิรฟฯ สาขาแมสอด

สำนักงานวี-เซิรฟฯ สาขายางกุง

9. สถาบันวิชาการวี-เซิรฟฯ (Seminar & Training Academic)
สถาบันวิชาการวี-เซิรฟฯ (V-SERVE ACADEMY INSTITUTE) ภายไดบริษัท
WE-WEALTH LIMITED. เป น หน วยงานดานวิ ชาการทำหน าที่ดานการฝ กอบรมให กับ
พนั ก งานและลู ก ค า ก อ ตั้ ง ตั้ ง แต ป 2545 มี ศู น ย ฝ ก อบรมที่ ทั น สมั ย ทั้ ง ที่ อ าคาร
MD TOWER และศูนยสาธิตการแพ็คกิ้งและบรรจุตูคอนเทนเนอรไดรับการรับรองจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) ใหเปนหนวยงานรับรองตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาชี พ ในแต ล ะป มี ห ลั ก สู ต รรวมกั น กว า 120 หลั ก สู ต ร สามารถสื บ ค น ได ที่
www.v-serveacadamy.com
โรงเรียนสงเสริมการนำเขา-สงออก
ที่ไดรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
เปดสอนใหกับนิสิต นักศึกษา และ
ผูสนใจศึกษาเพิม่ เติมดานการนำเขาสงออกและไดรับประกาศนียบัตร
รับรองหลักสูตร การบริหารจัดการ
โลจิสติกส (LOGISTICS BEST
PRACTICE MANAGEMENT)
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สวัสดิการสำหรับพนักงาน
สวัสดิการ หมายถึง สิ่งที่บริษัทมอบใหกับพนักงานเพื่อเปนแรงจูงใจในการทำงาน และ
เปนการชวยเหลือ ชวยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เปนกำลังใจทำใหพนักงานอยู
กับองคกร ไดแก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
ประกันอุบัติเหตุ(บางตำแหนง)
โบนัสประจำป
เครื่องแบบพนักงาน (ยูนิฟอรม)
เงินกูยืมกรณีฉุกเฉิน
จัดงานวันเด็กใหกับบุตร-หลาน
เงินชวยเหลือตางๆ ไดแก งานแตงงาน, งานบวช, คลอดบุตร, กระเชาเยี่ยม
ไข, งานศพ(บิดา-มารดา)พรอมพวงหรีด
8. ปรับเงินเดือนตามความเหมาะสม
9. วันหยุด,วันคุณภาพชีวิต,วันเกิด (บางตำแหนง)
10. คูปองอาหารสำหรับพนักงานใหม
11. ปารตี้วันเกิด
12. อาหารกลางวัน(บางตำแหนง)
13. ที่พัก และคาเชาบาน(บางตำแหนง)
14. ตรวจสุขภาพประจำป
15. วันหยุดพักผอนประจำป 6 วัน(ทำงานครบ 1 ป)
16. กิจกรรมอื่นๆที่ทางคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานดำเนินงานแตละป
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กิจกรรมตามประเพณีประจำป

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาบริษัทวี-เซิรฟ โลจิสติกส จำกัด โดยทำพรอมเพรียงกันทุก
สำนักงานสาขา

ถวายผาไตร หลอดไฟ และปจจัยเนื่องในเทศกาลเขาพรรษา ณ วัดมหาบุศย

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต
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กิจกรรมและนันทนาการประจำป

กิจกรรมวันเด็กใหกับบุตร-หลานพนักงานประจำทุกๆ ป

กีฬาสีประจำป

กิจกรรม Promotion คืนกำไรใหกับพนักงาน
V-SERVE CLUB

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำป

พนักงานทุกคนจะไดรับการตรวจเช็คสุขภาพ
ประจำป

ประธานกรรมการ ดร.ธนิต โสรัตน และรองประธาน
คุณปยรัตนฯ / คุณปทมาฯ และกรรมการสายงานรวม
ถายรูปหมูรวมกับทีมเชียรลดี เดอร
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กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
ป 2562

ทางบริษัทวี-เซิรฟ โลจิสติกส จำกัด ไดมีการจัดกิจกรรม CSR ประจำปเปนกิจกรรม“ปลูกปาชาย
เลน” เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชมรมอนุรักษปาชายเลน โดยจะมีบริษัทภายนอกที่สนใจและให
การตอบรับเปนอยางดีกับการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้

พนักงานรวมกับลูกคาทุกคนกำลังชวยกันปลูก
ตนไมในพื้นที่ปาชายเลน

เจาหนาที่ชมรมอนุรักษปาชายเลนกำลังให
คำอธิบายและความรูในการปลูกปาชายเลน
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Transport Carbonless
ขนสงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รถบรรทุ ก วี -เซิ ร ฟ ฯ ทุ ก คั น รวมถึ ง ซั พ พลายเชนมี ร ะบบตรวจควั น ดำหรื อ
“Carbonless” โดยบริษัทมีอุปกรณเครื่องวัดควันดำการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
(Calibrate) รถทุกคันจะตองไดคา มาตรฐานแบงเปน 2 ประเภท คาควันดำจากทอไอเสีย
ของรถขณะเครื่องยนตไมมีภาระตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
1. รถที่ใช เครื่องยนต แบบจุ ดระเบิ ดด วยการอัด ต องไมเกิน เกณฑรอยละ 45 ที่
ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน
เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องวัดควันดำระบบความทึบแสง
2. รถที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด ตองไมเกินเกณฑรอยละ 50 เมื่อ
ตรวจวั ด เครื่ อ งตรวจวั ด ควั น ดำระบบกระดาษกรองอยู ที่ 50% ตามเกณฑ
มาตราฐานของกรมขนสงทางบก

“โครงการ V-SERVE BLUE ENERGY” เพื่ อ ให ข นส งสามารถเป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ มเกี่ ย วข อ งตั้ งแต
พนักงานขับรถ,ความตระหนักรูดานสิ่งแวดลอม ,การดูแลยานพาหนะ และการตรวจสอบอยางจริงจัง
โดยไดจัดหาเครื่องตรวจวัดควันรถบรรทุกมาใชในการปฏิบัติการขนสงเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตอไป
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หนวยงานราชการและเอกชน
เยี่ยมชมและดูงานบริษัทวี-เซิรฟฯ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร พรอมคณะอาจารยเขาเยี่ยมชมศูนยบรรจุภัณฑและกระจาย
สิน คาบางนา ตั้งอยูปากซอยลาซาลติดถนนศรีนครินทร กม.12 (บางนา-ตราด กม.6) ใหบริการเก็บสินคาทุ ก
ประเภท มีลาน“OUT DOOR”เก็บสินคาขนาดใหญ ใหบริการงานครบวงจร มีรถขนสงทุกประเภท จัดสงสินคาเขา
หาง งานตีลังไม ติดฉลาก- บารโคด บรรจุตูสินคาเขาตูคอนเทนเนอร และมีอุปกรณสาธิตฝกอบรมการแพคกิ้งและ
การบรรจุตู

รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกนและหนวยงานรัฐภาคเอกชนรวมทั้งสภาอุตสาหกรรมขอนแกนไดเขาเยี่ยมชม
ศูนยคลังสินคาและกระจายสินคาบางนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี ดร.ธนิต โสรัตน เปนที่ปรึกษา
โครงการทาเรือบก จังหวัดขอนแกน พรอมทั้งไดจัดกิจกรรมพาไปดูงานไอซีดีลาดกระบัง
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ระเบียบการแตงกายของพนักงาน
ระเบียบการแตงกายในการปฏิบัติงานกำหนดใหพนักงานสวมเครื่องแบบตามที่
บริ ษั ท ฯกำหนด ในวั น และเวลาทำงานปกติ เว น แต บ ริ ษั ท ฯอนุ ญ าตให แ ต งกายตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก วันสงกรานต หรือเทศกาลตางๆ เปนตน โดยเครื่องแบบ
ของพนักงานแตละหนวยงาน แตละตำแหนง ใหเปนไปตามที่กำหนด ดังนี้
1. พนักงานประจำสำนักงาน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ,
สาขา และคลังสินคา
2. พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ไดแก พนักงานปฏิบัติการ และพนักงานรับ-สงเอกสารจะมีเสื้อคลุมสีน้ำเงินแขน
ยาวเพื่อปองกันแสงแดด
3. ส ว นเครื่ อ งแบบของพนั กงานประจำหน ว ยงาน และตำแหน ง อื่ น ๆ
นอกเหนือจากขางตนใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการแตงกายของบริษัทฯ

ตั ว อย า ง : เครื่ อ งแบบการแต ง กาย
สำหรับพนักงานประจำสำนักงาน
(เสื้อโปโลสีฟา)
สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคูกับกางเกงขายาวสี
ดำหรือสีกรมทาแบบสุภาพและสวมคูกับ
รองเทาหนังหรือรองเทาผาใบสีสุภาพ
สุภาพสตรี : สวมเสื้อคูกับกระโปรงหรือ
กางเกงสีดำหรือสีกรมทาแบบสุภาพ และ
สวมคูกับรองเทาหุมสนสีดำแบบเรียบไมมี
ลาย
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ตัวอยาง : เครื่องแบบการแตงกายสำหรับ
พนักงานประจำสำนักงาน
(เสื้อเชิ้ตแขนสั้น)
สุภาพบุรุษ :สวมเสื้อคูกับกับกางเกงขายาวสี
ดำหรื อ สี ก รมท า แบบสุ ภ าพ และสวมคู กั บ
รองเทาหนังหรือรองเทาผาใบสีสุภาพ
สุ ภ าพสตรี :สวมเสื้ อ คู กั บ กระโปรงหรื อ
กางเกงสีดำหรือสีกรมทาแบบสุภาพ และสวม
คูกับรองเทาหุมสนสีดำแบบเรียบไมมีลาย

ตั ว อย า ง : เครื่ อ งแบบการแต งกาย
สำหรับพนักงานขาย
(เสื้อเชิ้ตแขนยาว)
สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคูกับกับกางเกงขา
ยาวสี ด ำหรื อ สี ก รมท า แบบสุ ภ าพ และ
สวมคูกับรองเทาหนังหรือรองเทาผาใบสี
สุภาพ
สุภาพสตรี : สวมเสื้อคูกับกระโปรงหรือ
กางเกงสีดำหรือสีกรมทาแบบสุภาพ และ
สวมคูกับรองเทาหุมสนสีดำแบบเรียบไมมี
ลาย
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ตัวอยาง : เครื่องแบบการแตงกาย
สำหรับพนักงานรับ-สงเอกสาร
(Messenger)
สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคูกับกางเกงขายาวสีดำ
หรือสีดำแบบสุภาพ รองเทาหนังหรือรองเทา
ผาใบสีสุภาพ
อุปกรณเสริม : ตองสวมใสเสื้อคลุมสีนำ้ เงิน
แขนยาว เพื่อเปนสัญลักษณแสดงใหทราบ

ตัวอยาง : เครื่องแบบการแตงกาย
เซฟตี้สำหรับพนักงานขับรถขนสง
สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคูกับกับกางเกงขา
ยาวสี ด ำหรื อ สี ก รมท า แบบสุ ภ าพ และ
สวมคูกับรองเทาหนังหรือรองเทาผาใบสี
สุภาพ
อุปกรณเสริม : ตองมีเสื้อกันสะทอนสีสม
ทับดานนอก และสวมหมวกSafety เพื่อ
เปนสัญลักษณแสดงใหทราบ
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ตัวอยาง : เครื่องแบบการแตงกายสำหรับ
พนักงานคลังสินคา
สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคูกับกับกางเกงขายาวสี
ดำหรื อ สี ก รมท า แบบสุ ภ าพ และสวมคู กั บ
รองเทาหนังหรือรองเทาผาใบสีสุภาพ
สุภาพสตรี : สวมเสื้อคูกับกระโปรงหรือกางเกง
สีดำหรือสีกรมทาแบบสุภาพ และสวมคูกับ
รองเทาหุมสนสีดำแบบเรียบไมมีลาย

ตัวอยาง : เครื่องแบบการแตงกาย
เซฟตี้สำหรับพนักงานกลุมแรงงาน
สุ ภ าพบุ รุ ษ :สวมเสื้ อคู กั บ กั บ กางเกงขา
ยาวสีดำหรือสีกรมทาแบบสุภาพ และสวม
คูกับรองเทาเซฟตี้-หนังหรือรองเทาผาใบสี
สุภาพ
อุปกรณเสริม : ตองมีเสื้อกันสะทอนสีสม
ทับดานนอก และสวมหมวก Safety เพื่อ
เปนสัญลักษณแสดงใหทราบ
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Mentor & Coach for New Generation
โครงการสงเสริมพนักงานระดับพี่เลี้ยง (Mentor) และโคช (Coach) ซึ่งจะ
ทำหน า ที่ เ ป น กลุ ม “New Generation” ที่ จ ะนำพาธุ ร กิ จ ในเครื อ วี -เซิ ร ฟ กรุ ป ให
ทรานสฟอรมกาวผานองคกรสูความยั่งยืน
แนวคิ ด คื อ การคั ด สรรบุ ค ลากรโดยไม ยึ ด ถื อ ตำแหน ง งานและความอาวุ โ ส
ตลอดจนระยะเวลาในการทำงาน การคัดกรองจะมีคณะทำงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่
เหมาะสมแบงออกเปน 3 กลุมคือ
1. Coach : เปนผูมีความรูและประสบการณในการทำงาน มีความคิดกาวหนาและ
มีทักษะการถายทอดความรูในระดับวิทยากรภายนอก
2. Mentor: เปนผูมีความรูและประสบการณในการทำงาน มีความคิดกาวหนาและ
มีทักษะการถายทอดความรูในระดับวิทยากรภายใน
3. New Gen หรื อ New Generation Staff เป น พนั ก งานที่ มี ค วามต อ งการ
ความก าวหน าและความท าทายที่ จ ะเข าสู ก ารพั ฒ นาตนเองด านทั ก ษะและ
ประสบการณดูงานซึ่งบริษัทจะสนับสนุนในดานตางๆ ซึ่งจำเปนตอการพัฒนา
องคกรสูการแขงขัน
อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิและทักษะใหกับพนักงานในดาน
ตางๆ เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในเนื้องานที่ตนเองรับผิดชอบ ประกอบดวย
1. โครงการพัฒนาผูบริหารระดับหัวหนาฝาย
2. โครงการพี่สอนนอง
3. On Site Job Training

LINE @

QR CODE

หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่
คณะทำงานพี่เลี้ยงและโคชฯ โทร.02-332-3940 ตอ 1032
และหรือสแกน QR CODE และเขากลุมไลนไดที่นี่
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ระเบียบและขอปฏิบัติในการทำงาน
1. วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก
1.1.วันทำงานและเวลาทำงานปกติ คือ วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30น. ถึง
เวลา 17.30น. สวนวันเสาร(ทำงานเสารเวนเสาร) เวลา 08.30น. ถึงเวลา 12.00น. หาก
เดือนใดมีเสารที่ 5 ซึ่งทุกคนตองมาทำงานเวลา 08.30น. ถึงเวลา 12.00น. และพนักงาน
ที่ทำงานเปนกะเวลาทำงานกะละ 8 ชั่วโมงซึ่งปฏิบัติหนาที่ประจำสำนักงานใหญสุขุมวิท
77, พนั กงานประจำสำนั ก งานอาคารเอ็ มดี ท าวเวอร และพนั กงานประจำสำนั ก งาน
สุวรรณภูมิ(ยกเวนตำแหนงปฏิบัติการ)
1.2.สำหรับพนักงานประจำคลังสินคา วันและเวลาทำงานปกติ คือ วันจันทรถึง
วันศุกร เวลา 08.30น. ถึงเวลา 17.30น. สวนวันเสารเวลา 08.30น. ถึงเวลา 15.00น.
และพนักงานที่ทำงานเปนกะเวลาทำงานกะละ 8 ชั่วโมง
1.3.สำหรับพนั กงานประจำสำนั ก งานแหลมฉบัง, สำนัก งานสาขาภาคใต ,
สำนักงานสุราษฏรธานี และศูนยขนสงกิ่งแกว วันและเวลาทำงานปกติ คือ วันจันทรถึง
วันศุกร เวลา 08.30น. ถึงเวลา 17.30น. สวนวันเสารเวลา 08.30น. ถึงเวลา 12.00น.
และพนักงานที่ทำงานเปนกะเวลาทำงานกะละ 8 ชั่วโมง
1.4.เวลาพัก
กำหนดใหมีเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากทำงานมาแลวไมเกิน 5 ชั่วโมง โดย
ปกติจะพักระหวางเวลา 12.00น. ถึงเวลา 13.00 น. และพนักงานที่ทำงานเปนกะใหมี
การผลัดเปลี่ยนเวลากันไปพักวันละ 1 ชั่วโมง หรือครั้งละไมนอยกวา 20 นาที รวมแลวมี
เวลาพักวันละหรือกะละ 1 ชั่วโมง
2. วันหยุดตามประเพณี
บริษัทฯกำหนดใหมีวันหยุดตามประเพณีปละ 13 วันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติ
ดวยและพนักงานจะไดรับคาจางเทากับวันทำงานปกติ โดยบริษัทฯ จะประกาศใหทราบ
กอนวันที่ 1 มกราคมของแตละป
3. วันลาและหลักเกณฑการลา
3.1.การลาปวย พนักงานที่เจ็บปวยจริงจนเดินทางมาทำงานมิได หรือมาทำงาน
แลว แตไมสามารถทำงานตอไปได เพราะมีอาการเจ็บปวยใหมีสิทธิขอลาปวยตามความ
เปนจริง และหรือพนักงานที่เจ็บปวยจนไมสามารถมาทำงานได จะตองปฏิบัติดังนี้
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1) แจ ง ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทราบในเบื้ อ งต น โดยการโทรศั พ ท ม าลาป ว ยโดยตรงกั บ
ผูบังคับบัญชา(ระดับผูจัดการฝายขึ้นไป) ภายในเวลา 09.30 น. ในวันที่หยุดงาน และ
ตองยื่นใบลาปวยตามแบบฟอรมใบลางานที่บริษัทฯกำหนดภายในวันแรกที่กลับเขา
มาทำงาน(วันรุงขึ้น)
2) กรณี ไม มี ก ารโทรศั พ ท ม าลาป ว ยโดยตรงกั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา(ระดั บ ผู จั ด การฝ า ย)
ผูบังคับบัญชามีสิทธิไมเซ็นใบลางานได และการที่พนักงานโทรศัพทมาแจงหรือฝากให
บุคคลอื่นที่ไมใชผูบังคับบัญ ชาโดยตรงมาบอกกลาวการลาปวย ไมสามารถยกเป น
ขออางได
3) พนักงานที่ปวยติดตอกันตั้งแต 3 วันทำงานขึน้ ไปตองแสดงใบรับรองแพทยแผน
ปจจุบนั ชัน้ หนึ่งหรือสถานพยาบาลของทางราชการ
4) พนั ก งานที่ ป ว ยโดยมิ ได ป ว ยจริ ง หรื อ มี พ ฤติ ก รรม หรื อ เหตุ ผ ลแวดล อ ม รวมถึ ง
หลักฐานใบรับรองแพทยที่ไมนาเชื่อ บริษัทฯจะถือวาไมปวยจริง บริษัทฯ อาจสงตัว
พนักงานไปใหแพทยตรวจ หากพบวามิไดปวยจริงบริษัทฯ ไมอนุญาตใหลาปวย โดย
ถือเปนการขาดงานและจะงดจายคาจางใหในวันที่ขอลาหยุดดังกลาว อีกทั้งถือเปน
ความผิ ด ทางวินั ย และบริ ษั ท ฯสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะโยกย า ยตำแหน งหน า ที่ ก ารงาน
งดหรือระงับผลประโยชนใดๆที่พนักงานพึงมีสิทธิไดรับจากบริษัทฯตามระเบียบ
หรืออาจพิจารณาเลิกจางฐานหยอนสมรรถภาพการทำงานก็ได

3.2.การลาเพื่อกิจธุระอันจำเปน
1) พนักงานที่มีกิจธุระจำเปน ไมสามารถทำกิจธุระดังกลาวในวันหยุดได หรือมีกิจธุระ
ฉุกเฉินจำเปนเรงดวนหรือมีกรณีพิเศษ
2) จะตองยื่นใบลาลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน และตองไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษร
กอนจึงจะหยุดงานได
3) การลากิจจะกระทำไดตอเมื่อไดใชสิทธิในการหยุดพักผอนประจำปหมดเสียกอน(ถามี
สิทธิลาพักผอนแลว)

3.3.การลาเพื่อคลอดบุตร
1) พนักงานหญิงที่ลาคลอดมีสิทธิไดรับคาจาง ตามอัตราคาจางที่ไดรับอยูแตไมเกิน 45
วัน
2) การแทงบุตรกอนตั้งครรภครบ 28 สัปดาห ไมถือเปนการลาคลอดใหถือเปนการลา
ปวย แตถาเปนการแทงบุตรหลังตั้งครรภครบ 28 สัปดาหใหถือเปนการลาคลอด
**การหยุดงานโดยมิไดรับอนุญาต หรือการหยุดงานที่ไมถูกระเบียบ หากมีเหตุผลพอสมควร
จะถือวาเปนการขาดงาน และหากไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาเปนการละทิ้งหนาที่การงาน ทั้งการ
ขาดงานและการละทิ้งหนาที่การงาน พนักงานจะไมไดรับคาจางในวันที่ขาดงาน หรือวันที่ละทิง้ หนาที่
การงาน และอาจไดรับโทษทางวินัย ตลอดจนมีผลตอการพิจารณาปรับเงินเดือนประจำป และหรือ
เงินรางวัล หรือเงินตอบแทนอื่นๆของบริษัทฯ ดวย
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3.4. การลาออก
1) พนักงานที่ประสงคจะลาออกตองแจงผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แลว
มาขอแบบฟอร มใบลาออกจากการเป น พนั กงาน/พนั กงานจากฝ าย
บุคคล เพื่อยื่นขออนุมัติการลาออก โดยพนักงานทั่วไปตองยื่นใบลาออก
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันและพนักงานระดับหัวหนาแผนกขึ้นไปตอง
ยื่นใบลาออกลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน รายละเอียดตามแบบฟอรม
ใบลาออกจากการเปนพนักงาน/พนักงาน หากฝาฝนระเบียบดังกลาว
และไมมาทำงานจะถือเปนการละทิ้งหนาที่การงานโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร
2) พนักงานจะตองคืนทรัพยสินของบริษัทฯ ซึ่งตนถือครอง รวมถึงภาระ
หนี้ หรือคาเสียหายใดๆซึ่งทำใหบริษัทฯเสียหาย โดยกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอรมใบรับและสงคืนทรัพยสิน ใหครบถวนในวันสุดทายของ
การทำงาน
4. วันหยุดพักผอนประจำป
มีสิทธิหยุดพักผอนประจำป หลังจากทำงานติดตอกันครบ 1 ป โดยใหมีสิทธิหยุด
พักผอนประจำปไดปละ 6 วันทำงานโดยไดรับคาจาง ดังนี้
4.1. วันหยุดพักผอนประจำปนี้ บริษัทฯไมใหสะสมไปหยุดในปถัดไป และถือเปน
หนาที่ของพนักงานจะตองใชสิทธิใหหมดในแตละป
4.2. วิธีการใชสิทธิหยุดพักผอนประจำปใหตรงกับวันซึ่งเขาทำงานกับบริษัทฯ
เป น วั น แรก หากวัน แรกตรงกับ วัน หยุด ของบริษัทฯก็ให ห ยุ ดในวัน ถัดไป
โดยไมกระทบตอการทำงาน
4.3. ในกรณีที่ประสงคจะขอลาหยุดพักผอนประจำป ติดตอกันเกิน 1 วันทำงาน
ตองยื่นใบลาลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงจะ
หยุดพักผอนประจำปได
** ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจใหการอนุมัติ อาจอนุมัติหรือไมก็ได หรือให
ลดหรือให เลื่ อนวัน ลา หรือให เปลี่ย นวัน หยุ ด พักผ อนประจำป ต ามความ
จำเปนหรือตามความเหมาะสมได**
4.4. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันหยุดพักผอนประจำปและเรียกตัวให
กลับ เขาทำงานได ถาพิจ ารณาแลวเห็ นวาวัน หยุ ดนั้ นๆ มีภ ารกิจเรงด วน
ฉุ ก เฉิ น เกิ ด ขึ้ น หรื อ อาจจะก อ ให เกิ ด ความเสี ย หายต อ ธุ ร กิ จ หรื อ การ
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ให บ ริการของบริ ษัท ฯ โดยบริษั ทฯจะให พ นั กงานหยุ ด ในวั น อื่น เป น การ
ชดเชย
4.5. หามใชสิทธิขอลาหยุดพักผอนประจำปหลังการยื่นใบลาออกจากการเปน
พนักงานไมนอยกวา 15 วันกอนพนจากตำแหนงหนาที่การงาน
**เพื่อจะตองมีการสงมอบภารกิจหนาที่การงาน อุปกรณ เครื่องใชและ
ทรัพยสินตางๆคืนบริษัทฯ ตลอดจนทำการสอนงาน หรือใหคำแนะนำ
ปรึกษางานแกผูมาปฏิบัติหนาที่แทนหากไมมีการปฏิบัติตามนี้บริษัทฯอาจ
ไมอนุญาตใหหยุดพักผอนประจำปได**
5. โทษทางวินัย
ในกรณีพนักงานกระทำผิดวินัยจะตองถูกลงโทษตามความหนักเบาแหงการกระทำผิด
โดยจะพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดลอม การใหความรวมมือในการทำงานและคุณงาม
ความดีในอดีต ตลอดจนประโยชนที่บริษัทฯจะไดรับในอนาคตเปนรายๆไปโดยพนักงาน
อาจไดรับโทษประการใดประการหนึ่ง โดยไมตองเรียงลำดับดังตอไปนี้
5.1 ตักเตือนดวยวาจา
5.2 ตักเตือนเปนหนังสือ
5.3 พักงานโดยงดจายคาจางไมเกิน 7 วัน
5.4 ตัดเงินรางวัล / ตัดสิทธิประโยชนนอกเหนือตามกฎหมาย
5.5 งดขึ้นเงินเดือน
5.6 ปลดออกจากการเปนพนักงาน / เลิกจางโดยไมไดรับเงินชดเชยตาม
กฎหมาย
6. การพนสภาพจากการเปนพนักงาน
การพนสภาพจากการเปนพนักงาน มีดังตอไปนี้
6.1. ลาออกโดยการเขียนใบลาออกเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตามถือวาเปนการแสดง
เจตนาลาออก
6.2. ขาดงานเกิน 3 วันทำงานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรและบริษัทฯอาจเลิกจางโดย
ไมจายคาชดเชย
6.3. การปลดออกหรือเลิกจาง โดยมีความผิดทางวินัย ซึ่งบริษัทฯไดมีการพิจารณาและมี
ประกาศแจงหรือติดไวในที่เปดเผย
6.4. ทำผิดขั้นรายแรงตามขอ 5.6 และบริษัทฯไดเลิกจางหรือปลดออกจากการเปนพนักงาน
6.5. เลิกจางโดยจายคาชดเชยจากการที่ออกจากงาน
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7. คาจางและการจายคาจาง
บริษัทฯ จะจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
โดยจายเขาบัญชีพนักงานผานธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ดังนี้
7.1. พนักงานจะตองนำสำเนาสมุดธนาคารหนาแรกใหกับแผนกบุคคลเพื่อจายคาจางภายใน
5 วันทำการนับจากวันเริ่มงาน
7.2. กำหนดจายคาจางคือวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือนถาวันจายคาจางคาลวงเวลา
คาทำงานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด ตรงกับวันหยุดบริษัทฯจะเลื่อนไปจาย
ในวันทำงานถัดไป 1 วัน
7.3. สำหรับเงินไดตางๆ พนักงานจะตองเสียภาษีตามกฎหมายโดยบริษัทฯ จะหัก ณ ที่จาย
นำสงสรรพากรทุกครั้งที่จายใหแกพนักงาน

หลักธรรมาภิบาล
Good Coperate
“ศูนยดำรงธรรมวี-เซิรฟ ฯ” เป นหนวยงานที่รองรับหรือแจงเรื่องรองทุกข แจงการทุจริต
หรือแมก ระทั่ งการปฏิบั ติห นาที่โดยมิชอบ จะมีขั้น ตอนการตรวจสอบและรายงานผลขอเท็ จจริง
ตามลำดับ โดยทางบริษัทฯไดมีชองทางและวิธีการใชงานของ “ศูนยดำรงธรรมวี-เซิรฟฯ” ผานระบบ
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส รับขอรองเรียน รายละเอียดมีดังนี้
1.1. โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส ใชชื่อวา ศูนยดำรงธรรม
1.2. พนักงานทุกคนสามารถเขาไปที่เว็บไซต www.v-servelogistics.com
1.3. คลิกไอคอน ศูนยดำรงธรรม เพื่อเขาสูหนาแจงรองเรียน
1.4. กรอกรายละเอียดของผูแจงใหครบถวน
1.5. การสงขอมูล : เมื่อกรอกขอมูลและตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว สามารถกดปุม
บันทึกเพื่อสงอีเมล หลังจากนั้นอีเมลจะถูกสงไปยัง INBOX ของคณะทำงานและ
ทำการตรวจสอบเรื่องที่ไดรับรองเรียนตามขั้นตอนตอไป
“ศูนยดำรงธรรมรับขอรองเรียน ติดตาม การรองเรียนที่กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมครบถวน
สมบูรณ ที่เปนขอเท็จจริงและไมเปนการกลั่นแกลงหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นเทานั้น”

หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่
ฝายทรัพยากรมนุษย โทร.02-332-3940 ตอ 1013, 1118
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แนะนำใหรูจักสติกเกอรไลนนองโบว
นองโบวเปนสัญลักษณหรือ “Signature” ตัวแทนของบริษัทวี-เซิรฟ กรุป
สัญลักษณสีฟา เปนสีของวี-เซิรฟฯ หมายถึง ความกวางใหญไพศาลไมมีที่สิ้นสุด
นองโบวมีอริยบทและรูปแบบตางๆ
สามารถดาวนโหลดสติกเกอรนองโบวไดในไลนสโตร
ติดตอไดที่ ไอที 02-332-3940 ตอ 1080,1084 (คุณหนุม)เพื่อขอดาวนโหลด
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“We Serve The Good Thing More Than You Think.”

สามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลไดที่
Hotline : 064 656 5999
Tel : 02 744 1007 ตอ 19
e-mail : vserve@v-servegroup.com
www.v-servelogistics.com
Line : @v-serve
FB : V-serve Group
SCAN QR CODE ไดที่นี่
เอกสารภายในบริษัท หาม COPY หรือเผยแพรตอบุคคลภายนอก
รายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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