
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

บทน า 

ในฐานะท่ีบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทย จึงตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกบั
การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความยัง่ยืนของธุรกิจไปพร้อมกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การประกอบ
ธุรกิจของบริษทัมิไดเ้พียงแต่แสวงหาผลก าไรเท่านั้น เรายงัค านึงถึงการตอบแทนกลบัคืนสู่สงัคมอีกดว้ย  

การจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562 ของบริษทั นบัเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนของบริษทั ให้ไดรั้บทราบถึงแนวนโยบาย กลยุทธ์และประเด็นความส าคญัดา้นการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยรายงานฉบบัน้ีไดค้รอบคลุมการด าเนินธุรกิจและงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ปี 2562 ของบริษทั เป็นการสะทอ้น
ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนไดเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่และความตั้งใจของบริษทัในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและการ
ให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้ส่วนร่วมในการวางนโยบายของบริษทัในคร้ังน้ีเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่เป้าหมายท่ีวางไวจ้ะประสบผลส าเร็จ 

ประเด็นด้านเศรษฐกจิ 

❖ การเติบโตอย่างยัง่ยืน 
บริษทัไม่เพียงแต่มุ่งเน้นท่ีผลก าไรและการเติบโต แต่ยงัค านึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ โดยบริษทัให้
ความส าคญัในดา้นการบริหารจดัการและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกคา้และรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของลูกคา้ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์
และศึกษาพฤติกรรมลูกคา้เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานในแต่ละปี เพื่อคิดคน้และสร้างโอกาสในธุรกิจและบริการใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อขยายฐานการสร้างรายได้ของบริษทั รวมถึงเพ่ือขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินของเราเพ่ือช่วยและ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น
ผูน้ าธุรกิจสินเช่ือแฟคเตอร่ิงในประเทศไทย 
 

❖ การบริหารความเส่ียง 
บริษทัให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร โดยมีการก าหนดประเด็นความเส่ียงในประเด็น
ต่างๆ การประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ตลอดจนให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงประเด็นความเส่ียงเม่ือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัและวางแผนการบริหารจดัการความ
เส่ียงในประเด็นต่างๆ ดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้ฝ่ายบริหารไดร้ายงานผลการบริหารจดัการความเส่ียงต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อทบทวน ติดตามและประเมินผลการจดัการบริหาร
ความเส่ียงในประเดน็ความเส่ียงดา้นต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจากบริษทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเต็ด (ไอเอฟเอส สิงคโปร์) ท า
หนา้ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ของบริษทัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือให้มัน่ใจใน
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบติังานของ
ฝ่ายต่างๆ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 



❖ การพฒันาเชิง Digital 
บริษทัตระหนกัถึงความจ าเป็นในการกา้วใหท้นักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปทัว่โลก โดยส ารวจหาเทคโนโลยท่ีี
จะช่วยใหบ้ริษทัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพงานให้มากยิง่ข้ึน โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะเร่ิมโครงการเพ่ือท าใหก้ารด าเนินงาน
ทั้งหมดของบริษทัเป็นระบบดิจิทลัภายในปี 2563-2564 
 

❖ การก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และจริยธรรม 

การก ากบัดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบของความยัง่ยืน ในปี 2562 กลุ่มบริษทัไอเอฟเอสประสบความส าเร็จในการ
ผลกัดนัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ (e-learning portal) ทัว่ทั้งกลุ่ม ดว้ยการเรียนรู้ดว้ยระบบดงักล่าว
บริษทัมีความมัน่ใจว่าพนักงานของเราไดรั้บการฝึกฝนอบรมอย่างถูกตอ้งและมีความเขา้ใจในแง่ของมาตรฐานและ
ความคาดหวงัในการปฏิบัติตาม ในปี 2562 พนักงานของไอเอฟเอสร้อยละ 100 ส าเร็จการฝึกอบรมออนไลน์ใน
หลกัสูตรจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัคาดหวงัท่ีจะมีหลกัสูตรในการฝึกอบรมการเรียนรู้เพ่ิมเติมในปี 2563 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ จะ
ส่งผลให้ทุกภาคส่วนของบริษทัจะมีความเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูถื้อหุน้ และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

❖ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนลว้นมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท าให้ธุรกิจด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว ดงันั้น การสานสัมพนัธ์ผูมี้ส่วนได้
เสีย (ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ธนาคาร ฯลฯ) ถือไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ
ขององคก์ร เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวงั ความสนใจ หรือขอ้กงัวล ตลอดจนค าแนะน าต่างๆ ท่ีมาจากการมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียส าคญัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเหล่านั้นเป็นขอ้มูลส าคญั
อย่างยิ่งในการพฒันากระบวนการผลิตภณัฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้องได้อย่างตรงจุด รวมถึงพฒันาแนวทางการด าเนินธุรกิจไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้เกิดข้ึนต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัคาดหวงัท่ีจะด าเนินธุรกิจใหมี้ผลก าไรต่อเน่ืองทุกปี และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได้
อยา่งต่อเน่ือง 

ด้านสังคม 

❖ การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากร 
พนกังานของบริษทั เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองคก์รให้มีการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพและเติบโต
อย่างย ัง่ยืน การพฒันาทรัพยากรบุคคลจึงเปรียบเสมือนการพฒันาบริษทัให้เติบโตกา้วหน้าไปได ้โดยบริษทัมุ่งเน้น
ฝึกอบรมและประเมินผลการพฒันาทกัษะต่างๆ ของพนกังาน ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของ
บริษทั โดยในปี 2562 บริษทัไดมี้การด าเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะต่อความ
ยัง่ยนื ดงัน้ี 
 
 



• การพฒันาศักยภาพบุคลากร 
บริษทัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ เพ่ือท่ีจะสามารถ
ให้บริการลูกคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัสามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตด้วยเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย เช่น การจดัอบรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอแก่พนกังานทุกระดบัรวมถึงระดบัผูบ้ริหาร โดยมีทั้ง
การจดัฝึกอบรมภายในและส่งไปฝึกอบรมกบัสถาบนัต่างๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน การจดัให้มี
หลักสูตรการพฒันาขีดความสามารถ (Competency Skills) การมอบหมายงานส าคัญให้กับพนักงานท่ีมี
ศกัยภาพเพื่อเป็นทดสอบและเรียนรู้ การสร้างระบบพ่ีเล้ียง และการโค้ช (Mentoring and Coaching) การ
ฝึกสอนระหว่างการปฏิบติังานจริง (On the job training) รวมถึงการปลูกฝังศีลธรรมอนัดี ซ่ึงเป็นรากฐาน
ส าคญัต่อการพฒันาและการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษทัได้ให้การสนับสนุนด้านการพฒันา
บุคลากรอย่างเต็มท่ีในการหาหลกัสูตรท่ีดีมีคุณภาพและเหมาะสมส าหรับพนักงานเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถนะของบุคลากรและองคก์รโดยรวมของบริษทั 
 
ในปี 2562 บริษทัไดมี้การส่งเสริมให้บุคลากรไดเ้ขา้รับการอบรมและสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริม
ทกัษะในการปฏิบติังาน โดยคิดเป็นจ านวนชัว่โมงการอบรม ดงัน้ี 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนช่ัวโมงการอบรม
ทั้งหมด  
(ช่ัวโมง) 

จ านวนช่ัวโมงการอบรม
เฉลีย่ต่อคนต่อปี (ช่ัวโมง) 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน 86 475 5.52 
แยกตามระดับ 
- ผูบ้ริหาร 9 96 10.67 
- พนกังาน 77 379 4.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สวสัดิการพนักงาน 

ในปี 2562 บริษทัไดท้ าแบบส ารวจความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อบริษทั เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา
ดา้นทุนทรัพยากรมนุษย ์(Human Capital) ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
บริษทัจึงไดมี้การปรับปรุงสวสัดิการของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง และเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 



1.  มอบรางวลัเรียนดีให้แก่บุตรของพนกังานท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานการเรียนดีท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้โดยในปี
ท่ีผา่นมาบริษทัไดใ้ห้รางวลักบับุตรพนกังานทั้งส้ินจ านวน 8 คน รวมถึงการให้รางวลัต่างๆ เช่น รางวลัอายุ
งานยาวนาน เงินสนบัสนุนเรียนต่อปริญญาโท รางวลัยอดขายสูงสุด รางวลัพนกังานดีเด่น รางวลัสุขภาพ
ดีเด่น เป็นตน้ 
 

 
 

2. ไดป้รับปรุงสวสัดิการส าหรับการรักษาสุขภาพแบบผูป่้วยนอก จากเดิมบริษทัเป็นผูจ่้ายเอง (Self-Insured) 
เป็นการใชก้ารประกนัสุขภาพแบบกลุ่มส าหรับผูป่้วยนอกและการประกนัทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงกลุ่ม เพื่อ
เพ่ิมความสะดวกและลดการใชป้ริมาณกระดาษในการเบิกจ่าย 

3. ไดป้รับปรุงสวสัดิการดา้นการดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยสนบัสนุนการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ควบคู่ไป
กบัการตรวจสุขภาพประจ าปี  

4. สนับสนุนให้บุคลากรมีการออกก าลงักายอย่างต่อเน่ือง และจดัตั้งชมรมภายใตช่ื้อ “IFS Jogging Club” 
ก าหนดให้สมาชิกว่ิงและท าการบนัทึกระยะทางท่ีว่ิงให้ไดต้ามระยะเป้าหมายท่ีก าหนดไวภ้ายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด เพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังานมีสุขภาพดีถว้นหนา้  

ทั้งน้ี บริษทัไดท้ าแบบส ารวจความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อบริษทัเป็นประจ าทุกปี และไดมี้การเปิดรับ
ความคิดเห็นของพนกังานอยา่งอิสระ ในปี 2562 ผลการประเมินพบว่าดชันีความสุขของพนกังานคือร้อยละ 
97 และมีอตัราการหมุนเวียนของพนกังานเพียงร้อยละ 4 ในปี 2562  

ตารางการหมุนเวยีนของพนักงาน (ปี 2560-2562) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนพนักงาน (คน) 83 85 86 

อตัราการหมุนเวยีน (ร้อยละ) 2 7 4 

 



❖ การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัต่อการเคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยยดึหลกัความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และส่งเสริมใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานตระหนกัถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีต่อตนเองและบุคคล
อ่ืน โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

(1)  เคารพและยดึมัน่ในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนบนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ต่อพนกังาน และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

(2) ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนทั้งทางวาจาและการกระท า 
อนัเน่ืองจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อาย ุศาสนา การศึกษา ลกัษณะทางกายภาพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสงัคม ความคิดเห็น และความเช่ือ ฯลฯ 

(3) ปฏิบติัต่อพนักงานบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย ์สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรมตาม
กฎหมาย รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลอ่ืน และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั เพื่อให้
พนกังานใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการท างาน 

นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญัดา้นการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ โดยก าหนดมิให้พนกังานน าเอา
งานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นมาใชใ้นงานของบริษทั ในการจดัท าส่ือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือเป็นการน ามาใชป้ระกอบใน
งานใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ินั้น ถือวา่เป็นการกระท าท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

❖ การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ดังนั้น บริษทัจึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้
บุคลากรในองค์กรทุกระดับ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยบริษทัไดรั้บการรับรองในฐานะสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และจะยืน่ต่อการรับรองอีกคร้ังภายในปี 2563  

โดยบริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไวอ้ยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินงาน 
และบริษทัไดมี้การช้ีแจงและส่ือสารถึงนโยบายและมาตรการดงักล่าว ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั
ไดล้งลายมือช่ือเพื่อรับทราบโดยทัว่กนัเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี พนกังานของบริษทัร้อยละ 100 ไดผ้่านการอบรม
หลกัสูตรออนไลน์ส าหรับการต่อตา้นการฟอกเงินและการต่อตา้นการก่อการร้ายทางการเงิน และการจดัการขอ้มูลท่ี
เป็นความลบัและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

ในปี 2562 บริษทัไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่หรือการกระท าท่ีเขา้ข่ายประพฤติไปในทางมิชอบ
ของพนกังานทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร 
 
 
 



❖ การให้ความช่วยเหลือและบริจาค ส่ิงของเพ่ือสังคมและชุมชน 
 
บริษทัมีนโยบายให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม ควบคู่ไปกบัวิสัยทศัน์และกล
ยทุธ์ของบริษทั ทั้งการด าเนินธุรกิจและการด าเนินงานกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เรารับทราบถึงความส าคญัของการตอบแทน
สงัคม โดยในปี 2562 ไดด้ าเนินกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 
วันเดก็แห่งชาติ 
เดือนมกราคม 2562 บริษทัมอบทุนการศึกษาและส่ิงของในการส่งเสริมกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนปลูกจิต 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

เดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดม้อบโทรทศัน์เพ่ือเป็นส่ือการเรียนการสอนใหแ้ก่โรงเรียนปลูกจิต จ านวน 10 เคร่ือง 
เพ่ือใชใ้นการประกอบการเรียนการสอนประจ าชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 110,000 บาท 



 

 

 

 



 

โรงพยาบาลห้วยพูล จังหวัดนครปฐม  
เดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัไดติ้ดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 6 เคร่ืองให้กบัห้องพกัผูป่้วยรวมชาย และห้องพกัผูป่้วย
รวมหญิง โรงพยาบาลหว้ยพูล จงัหวดันครปฐม รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 175,000 บาท    

 

 

 

โครงการ “พี่อ่ิมใจ น้องอ่ิมท้อง” สถานสงเคราะห์เดก็บ้านตะวันใหม่ 
เดือนสิงหาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัไดน้ าส่ิงของเคร่ืองใชอุ้ปโภคและบริโภค 
ร่วมกนัท ากบัขา้วเพ่ือเล้ียงอาหารกลางวนั และไดร่้วมเล่นเกมส์กบัเดก็ ณ สถานสงเคราะห์เดก็บา้นตะวนัใหม่ ภายใต้
โครงการ “พ่ีอ่ิมใจ นอ้งอ่ิมทอ้ง” รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 115,500 บาท 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 

❖ การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ถึงแมก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัจะไม่ไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยตรง แต่บริษทัก็ไดต้ระหนกั ถึงความส าคญั
ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองดว้ยบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของสังคม จึง
มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้กบัพนกังาน ผา่นการส่ือสารและรณรงค์
ให้ทุกคนในองค์กรรู้จกัวิธีการใชท้รัพยากรและจดัการส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประหยดัน ้ า การ
ประหยดัไฟ เพ่ือให้ได้มีส่วนร่วมช่วยกันในการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษทัได้ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• การปรับปรุงระบบการด าเนินงานและขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือลดจ านวนการใชก้ระดาษ  
• โครงการใชแ้พลตฟอร์มคลาวดเ์พ่ือลดผลกระทบจากคาร์บอนท่ีปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ (carbon footprint) 
• การส่งเสริมใหมี้การจดัเกบ็ขอ้มูลแทนการจดัเก็บในรูปแบบเอกสาร 
• มีการรณรงคใ์ห้ประหยดัไฟฟ้าและการใชน้ ้ารวมถึงอุปกรณ์ส านกังานอยา่งคุม้ค่า 
• สนบัสนุนใหมี้การเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 


