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ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

Corporate Social
Responsibility

ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่ลอดำรู้ะยะเวลาที�ผ่า่นมีา บรู้ษัิัทได้ำดำำาเนนิธุิรู้กิจควบค่้ไป็กับบรู้หิ้ารู้
จัดำการู้ความีรู้บัผ่ดิำชี่อบต่่อสงัคมี (Corporate Social Responsibility: 
CSR)  ต่ามีแนวทางการู้พัฒนาอยา่งยั�งยน่ กล่าวค่อ เป็น็การู้มีุง่มีั�น
เพ่�อให้ธุ้ิรู้กิจมีกีารู้เจรู้ญิเติ่บโต่ภายใต้่ห้ลักการู้กำากับด้ำแลกิจการู้ที�ดีำ  
คำาน้งถ้งผ่้้มีีส่วนได้ำเสียทุกกลุ่มีขึ้องบริู้ษััท สังคมีและสิ�งแวดำล้อมี  
แนวคิดำดัำงกล่าวได้ำมีกีารู้พัฒนาอย่างต่่อเน่�อง ซ้ึ่�งเกิดำจากการู้ดำำาเนิน
ธุิรู้กิจทั�งกรู้ะบวนการู้ให้้ครู้อบคลุมีทั�ง 3 ด้ำาน ได้ำแก่ เศัรู้ษัฐกิจ 
สังคมี และสิ�งแวดำล้อมี รู้วมีถ้งการู้ดำำาเนินธุิรู้กิจด้ำวยความีโป็รู้่งใส 
มีธีิรู้รู้มีภิบาล ซึ่้�งจะนำาพาบรู้ษัิัทไป็ส้ก่ารู้เติ่บโต่อยา่งยั�งยน่โดำยอาศัยั
การู้สนบัสนนุและการู้มีสีว่นรู้ว่มีขึ้องพนกังานทกุคนในองค์กรู้

การู้จัดำทำารู้ายงานความีรัู้บผ่ิดำชี่อบต่่อสังคมีปี็ 2563 ขึ้องบริู้ษััท 
เพ่�อส่�อสารู้ให้้แก่ผ่้้ถ่อหุ้้น รู้วมีทั�งผ่้้มีีส่วนได้ำเสียทุกกลุ่มีขึ้องบรู้ิษััท 
ให้้รู้ับทรู้าบถ้งการู้ดำำาเนินงานขึ้องบรู้ิษััทต่ามีแนวทางการู้พัฒนา
อย่างยั�งย่น ซึ่้�งบรู้ิษััทได้ำป็รู้ับให้้เห้มีาะสมีและสอดำคล้องกับ 
วิสยัทัศัน ์พนัธิกิจ นโยบาย กลยุทธิก์ารู้ดำำาเนนิงานขึ้องบรู้ษัิัทต่ามีที�
คณะกรู้รู้มีการู้บรู้ษัิัทได้ำกำาห้นดำไว้

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)

บรู้ิษััทได้ำป็รู้ับป็รุู้งห้่วงโซึ่่คุณค่าขึ้องบริู้ษััท เพ่�อสะท้อนกิจกรู้รู้มี 
ขึ้องธุิรู้กิจ และเป็น็ป็รู้ะโยชี่นต่์่อการู้วิเครู้าะห้ค์วามีเสี�ยง และโอกาส
ในการู้พัฒนาธุิรู้กิจ โดำยคำาน้งถ้งการู้สรู้้างคุณค่าแก่องค์กรู้ 
สรู้้างผ่ลกรู้ะทบเชิี่งบวก ลดำผ่ลกรู้ะทบเชิี่งลบต่่อสังคมี และ 
สิ�งแวดำล้อมี ต่ลอดำจนสามีารู้ถต่อบสนองความีคาดำห้วังขึ้อง 
ผ่้ม้ีสีว่นได้ำเสยีได้ำอยา่งเห้มีาะสมี ซึ่้�งสรุู้ป็ได้ำ ดัำงนี�
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1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Engagement)

• ลกูค้า:		การู้วิเครู้าะห์้ลก้ค้า โดำยใช้ี่วิธิสีำารู้วจความีคิดำเห้น็ 
ความีต้่องการู้ขึ้องล้กค้ากลุ่มีเป็้าห้มีายอย่างสมีำาเสมีอ 
ซึ่้�งจะชี่่วยให้้มีองเห้็นวัต่ถุป็รู้ะสงค์ ห้รู้่อความีต้่องการู้
ที�แท้จริู้งขึ้องล้กค้า เพ่�อนำาขึ้้อมี้ลที�ได้ำรู้ับมีาป็รัู้บป็รุู้ง 
การู้ดำำาเนนิงานขึ้องบริู้ษััท

• พันักงาน:  กลุม่ีที�มีสีว่นสำาคัญในการู้สนบัสนนุการู้ดำำาเนนิ
ธุิรู้กิจขึ้ององค์กรู้ให้บ้รู้รู้ลเุป้็าห้มีายที�กำาห้นดำไว้โดำยเฉพาะ
ในห้นว่ยงานที�ต้่องติ่ดำต่่อกับลก้ค้า ดัำงนั�นจ้งเป็น็สิ�งสำาคัญ
ที�ต้่องมีกีารู้พฒันาบุคคลากรู้ให้ม้ีคีวามีรู้้เ้ชี่ี�ยวชี่าญ และ
ทักษัะเกี�ยวกับงานอยา่งเพยีงพอ

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอัจฉริยะ 
(Smart Products & Services)

การู้นำานวัต่กรู้รู้มี / เทคโนโลยีมีาพฒันาผ่ลิต่ภัณฑ์์ห้รู้อ่บริู้การู้
ให้มี่ที�สามีารู้ถทำาให้้ล้กค้าทุกกลุ่มีเขึ้้าถ้งได้ำง่าย ต่รู้งต่ามี 
ความีต้่องการู้ขึ้องลก้ค้า และแต่กต่่างจากค้่แขึ้ง่

3. การปฏิบัติการอัจฉริยะ 
(Smart Operations)

การู้ดำำาเนินงานด้ำานการู้ป็ฏิบัติ่การู้ที�มีีการู้สรู้้างทีมีงานที�มีี
ความีเชี่ี�ยวชี่าญ และนำานวัต่กรู้รู้มี / เทคโนโลยทีี�ทันสมียัเข้ึ้ามีา
ใชี่ใ้นกรู้ะบวนการู้ด้ำานเอกสารู้ เพ่�อความีสะดำวก รู้วดำเร็ู้ว และ
มีปี็รู้ะสทิธิภิาพมีากขึ้้�น รู้วมีทั�งมีรีู้ะบบป็อ้งกันขึ้อ้มีล้สว่นบุคคล
ขึ้องลก้ค้าและการู้คกุคามีทางไซึ่เบอร์ู้ เป็น็ต้่น

4. การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับลูกค้า 
(Smart Partner)

เป็น็การู้สรู้า้งความีสมัีพนัธิกั์บลก้ค้า การู้ให้ค้วามีรู้้ ้คำาป็รู้ก้ษัา
เกี�ยวกับการู้ป็รู้ะกอบธุิรู้กิจ ควบค้่ไป็กับการู้มีองห้าโอกาส 
การู้ลงทุนรู้ว่มีกับลก้ค้าภายใต้่ “Your Partner in Success”

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ

1. การเติบโตอย่างยั่งยืน

บรู้ษัิัทไมีเ่พยีงแต่่มีุง่เนน้ที�ผ่ลกำาไรู้และการู้เติ่บโต่ แต่่ยงัคำานง้ 
ถ้งการู้สรู้า้งความีพ้งพอใจให้แ้ก่ลก้ค้า โดำยบรู้ษัิัทให้ค้วามีสำาคัญ
ในด้ำานการู้บริู้ห้ารู้จัดำการู้และสรู้้างความีสัมีพันธ์ิที�ดีำกับลก้ค้า 
บรู้ษัิัทได้ำจัดำให้ม้ีกีารู้ป็รู้ะเมีนิความีพ้งพอใจขึ้องลก้ค้าและรู้บัฟ้งั
ความีคิดำเห้็นห้รู้่อขึ้้อเสนอแนะขึ้องล้กค้าผ่่านชี่่องทางต่่างๆ 
ที�ห้ลากห้ลาย รู้วมีทั�งมีีการู้วิเครู้าะห์้และศั้กษัาพฤติ่กรู้รู้มี
ล้กค้าเพ่� อให้้ทรู้าบถ้งความีต้่องการู้และความีคาดำห้วัง 
ขึ้องล้กค้าในแต่่ละภาคธุิรู้กิจ เพ่� อนำามีาใชี่้ป็รู้ะโยชี่น์ 
ในการู้วางแผ่นการู้ดำำาเนินงานในแต่่ละปี็ เพ่�อคิดำค้นและ 
สรู้้างโอกาสในธุิรู้กิจและบริู้การู้ให้มี่ๆ อย่างต่่อเน่� อง 
เพ่�อขึ้ยายฐานการู้สรู้้างรู้ายได้ำขึ้องบริู้ษััท รู้วมีถ้งเพ่�อขึ้ยาย
ขึ้อบเขึ้ต่การู้ให้้บริู้การู้ทางการู้เงินขึ้องเรู้าเพ่�อชี่่วยและ
สนับสนุนผ่้้ป็รู้ะกอบการู้ธุิรู้กิจขึ้นาดำกลางและขึ้นาดำย่อมี 
(SMEs) ขึ้องป็รู้ะเทศัไทยเพ่�อให้้บรู้รู้ลุเป็้าห้มีายในการู้เป็็น
ผ่้น้ำาธุิรู้กิจสนิเชี่่�อแฟ้คเต่อรู้ิ�งในป็รู้ะเทศัไทย

ในชี่ว่งที�เกิดำโรู้ครู้ะบาดำ COVID-19  บรู้ิษััทได้ำมีีการู้ป็รู้ับป็รุู้ง
โครู้งสรู้้างห้นี�ให้้กับล้กค้าบางรู้ายที�ได้ำรู้ับผ่ลกรู้ะทบจาก 
การู้แพรู้่รู้ะบาดำขึ้องโรู้ค COVID-19 ซ้ึ่�งส่วนให้ญ่เป็็นล้กค้า 
ที�ใช้ี่บริู้การู้สินเช่ี่�อลิสซึ่ิ�ง เพ่�อชี่่วยเห้ล่อล้กค้าให้้สามีารู้ถ
บรู้หิ้ารู้กรู้ะแสเงินสดำได้ำดีำขึ้้�น

2. การบริหารความเส่ียง

บรู้ิษััทให้้ความีสำาคัญกับการู้บริู้ห้ารู้จัดำการู้ความีเสี�ยง 
ทั�วทั�งองค์กรู้ โดำยมีกีารู้กำาห้นดำป็รู้ะเด็ำนความีเสี�ยงในป็รู้ะเด็ำน
ต่่างๆ การู้ป็รู้ะเมีินผ่ลกรู้ะทบที�อาจเกิดำขึ้้�นความีน่าจะเป็็น 
ในการู้เกิดำเห้ตุ่การู้ณ์นั�นๆ ต่ลอดำจนให้้มีีการู้ทบทวนและ
ป็รู้บัป็รุู้งป็รู้ะเด็ำนความีเสี�ยงเม่ี�อมีแีนวโน้มีที�จะเกิดำขึ้้�น เพ่�อจัดำ
ลำาดัำบความีสำาคัญและวางแผ่นการู้บริู้ห้ารู้จัดำการู้ความีเสี�ยง
ในป็รู้ะเด็ำนต่่างๆ ดัำงกล่าว ทั�งนี� บรู้ษัิัทได้ำกำาห้นดำให้ฝ้ึา่ยบรู้หิ้ารู้
ได้ำรู้ายงานผ่ลการู้บริู้ห้ารู้จัดำการู้ความีเสี�ยงต่่อที�ป็รู้ะชุี่มี 
คณะกรู้รู้มีการู้บรู้หิ้ารู้ความีเสี�ยงเป็น็รู้ายไต่รู้มีาส เพ่�อทบทวน 
ติ่ดำต่ามีและป็รู้ะเมีินผ่ลการู้จัดำการู้บรู้ิห้ารู้ความีเสี�ยง 
ในป็รู้ะเด็ำนความีเสี�ยงด้ำานต่่างๆ ที�อาจเกิดำขึ้้�น

บรู้ิษััทยังได้ำป็รู้ับป็รุู้งเกณฑ์์การู้ป็ล่อยสินเชี่่�อให้้กับล้กค้าและ
ลก้ห้นี�การู้ค้ารู้ายให้ญ ่(ผ่้ซ้ึ่่�อ) ต่ามีรู้ะดัำบความีเสี�ยงที�ยอมีรัู้บ
ได้ำ ซึ่้�งเพิ�มีเกณฑ์์โดำยให้้พิจารู้ณาควบค้่กับผ่ลกำาไรู้ที�เกิดำขึ้้�น 
ทั�งป็ขีึ้องบริู้ษััทด้ำวย เพ่�อจัดำการู้ความีเสี�ยงในแนวทางที�ยั�งยน่
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นอกจากนี� บรู้ิษััทยังมีีห้นว่ยงานต่รู้วจสอบภายในจากบรู้ิษััท 
ไอเอฟ้เอส แคป็ปิ็ต่อล ลิมีเิต็่ดำ (ไอเอฟ้เอส สงิคโป็ร์ู้) และบริู้ษััท 
เอเอ็มีซึ่ี อินเต่อรู้์เนชี่ั�นแนล คอนซึ่ัลติ่�ง จำากัดำ ทำาห้น้าที� 
รู้บัผิ่ดำชี่อบต่รู้วจสอบและติ่ดำต่ามีการู้ดำำาเนินงานขึ้องฝ่ึายต่่างๆ 
ขึ้องบริู้ษััทต่ามีที�ได้ำรู้ับมีอบห้มีาย เพ่�อให้้มีั�นใจในรู้ะบบ 
การู้ควบคุมีภายในที�มีีป็รู้ะสิทธิิภาพเพียงพอ ต่ลอดำจนให้้มี ี
การู้ดำำาเนินงานให้เ้ป็็นไป็ต่ามีค้ม่ีอ่การู้ป็ฏิบติั่งานขึ้องฝ่ึายต่่างๆ 
และรู้ายงานต่รู้งต่่อคณะกรู้รู้มีการู้ต่รู้วจสอบ

3. การพัฒนาเชิงดิจิทัล

บริู้ษััทต่รู้ะห้นัก ถ้งความีจำา เป็็นในการู้ก้าวให้้ ทันกับ 
สภาพแวดำล้อมีที� เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ทั� วโลก โดำยสำารู้วจ 
ห้าเทคโนโลยีที�จะชี่ว่ยให้บ้ริู้ษััทสามีารู้ถเพิ�มีป็รู้ะสิทธิิภาพงาน
ให้้มีากยิ�งขึ้้�น โดำยตั่�งเป็้าห้มีายที�จะเรู้ิ�มีโครู้งการู้เพ่�อทำาให้้ 
การู้ดำำาเนินงานทั�งห้มีดำขึ้องบรู้ิษััทเป็็นรู้ะบบดิำจิทัลภายใน 
ป็ ี2564

บรู้ิษััทจะมีุ่งเน้นการู้ทำาธุิรู้กิจผ่่านทาง Digital Factoring 
Platform เพ่�อเพิ�มีทางเล่อกให้้กับล้กค้า SMEs ให้้สามีารู้ถ 
เข้ึ้าถ้งแห้ล่งเงินทุนได้ำมีากขึ้้�นและสะดำวกยิ�งขึ้้�น ซึ่้�งชี่่วย 
ให้้ SMEs ที�เป็็นรู้ายยอ่ยได้ำรู้ับเงินทุนโดำยใช้ี่ใบแจ้งห้นี�ดิำจิทัล 
ป็จัจุบนับรู้ษัิัทกำาลังศัก้ษัาและดำำาเนนิการู้เพ่�อให้เ้ป็็นรู้้ป็ธิรู้รู้มี
ในป็ ี2564

4. การกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และจริยธรรม

การู้กำากับดำ้แลกิจการู้เป็็นองค์ป็รู้ะกอบขึ้องความียั�งย่น 
กลุม่ีบริู้ษััทไอเอฟ้เอสป็รู้ะสบความีสำาเร็ู้จในการู้ผ่ลักดัำนรู้ะบบ
การู้เรู้ยีนรู้้ด้้ำวยต่นเองผ่า่นรู้ะบบออนไลน ์(e-learning portal) 
ทั�วทั�งกลุ่มี ด้ำวยการู้เรีู้ยนรู้้้ด้ำวยรู้ะบบดัำงกล่าวบรู้ิษััทมีีความี
มีั�นใจว่าพนักงานขึ้องเรู้าได้ำรู้ับการู้ฝึึกฝึนอบรู้มีอย่างถ้กต้่อง
และมีีความีเข้ึ้าใจในแง่ขึ้องมีาต่รู้ฐานและความีคาดำห้วัง 
ในการู้ป็ฏิบัติ่ต่ามี ในปี็ 2563 พนักงานขึ้องไอเอฟ้เอส 
รู้้อยละ 100 สำาเร็ู้จการู้ฝึึกอบรู้มีออนไลน์ในห้ลักส้ต่รู้ 
ความีมีั�นคงป็ลอดำภัยทางไซึ่เบอรู้์และเทคโนโลยีสารู้สนเทศั
และการู้ป้็องกันการู้ทุจริู้ต่ภายใต้่สถานการู้ณ์แพรู้่รู้ะบาดำ 
ขึ้องโรู้ค COVID-19 รู้วมีถ้งการู้ออกมีาต่รู้การู้ในการู้ป็้องกัน
และควบคุมีดัำงกล่าว  บรู้ิษััทคาดำห้วังที�จะจัดำให้้มีีห้ลักส้ต่รู้ 
ในการู้ฝึกึอบรู้มีการู้เรีู้ยนรู้้เ้พิ�มีเติ่มีอยา่งสมีำาเสมีอ

ทั�งนี� คณะกรู้รู้มีการู้บริู้ษััทมีีความีเชี่่�อมีั�นว่าการู้ดำำาเนินการู้
ต่ามีห้ลักการู้กำากับดำแ้ลกิจการู้ที�ดีำในการู้ดำำาเนนิธุิรู้กิจ จะสง่ผ่ล
ให้้ทุกภาคส่วนขึ้องบรู้ิษััทจะมีีความีเจรู้ิญเติ่บโต่อย่างมีั�นคง
และยั�งย่น สามีารู้ถสรู้้างผ่ลต่อบแทนและสรู้้างมีล้ค่าเพิ�มีให้้
กับผ่้้ถ่อหุ้้น และสรู้้างความีเช่ี่�อมีั�นให้้กับผ่้้มีีส่วนได้ำเสียและ 
ผ่้ที้�เกี�ยวข้ึ้องได้ำอยา่งต่่อเน่�อง

5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผ่้้มีีส่วนได้ำเสียทุกภาคส่วนล้วนมีีความีสำาคัญต่่อการู้ดำำาเนิน
ธุิรู้กิจขึ้องบรู้ิษััท ทำาให้้ธุิรู้กิจดำำาเนินไป็ได้ำอย่างต่่อเน่�องและ
เป็็นส่วนสำาคัญในการู้ผ่ลักดัำนให้้ธุิรู้กิจมีีความีเจรู้ิญเติ่บโต่ 
ได้ำอยา่งยั�งยน่ในรู้ะยะยาว ดัำงนั�น การู้สานสัมีพันธ์ิผ่้ม้ีสีว่นได้ำเสยี 
(ผ่้ถ่้อหุ้้น ลก้ค้า ค้ค้่า ธินาคารู้ ฯลฯ) ถ่อได้ำว่าเป็น็กรู้ะบวนการู้ 
ที�มีคีวามีสำาคัญในการู้พัฒนาผ่ลิต่ภัณฑ์์และบริู้การู้ขึ้ององค์กรู้ 
เพ่�อให้้ทรู้าบถ้งความีคาดำห้วัง ความีสนใจ ห้รู้่อข้ึ้อกังวล 
ต่ลอดำจนคำาแนะนำาต่่างๆ ที�มีาจากการู้มีสีว่นรู้ว่มีขึ้องผ่้้มีีสว่น
ได้ำเสียสำาคัญทั�งภายในและภายนอกองค์กรู้ โดำยความีคิดำเห้น็
และขึ้้อเสนอแนะเห้ล่านั�นเป็็นขึ้้อมี้ลสำาคัญอย่างยิ�งใน 
การู้พัฒนากรู้ะบวนการู้ผ่ลิต่ภัณฑ์์และบริู้การู้ให้้สามีารู้ถ 
ต่อบสนองความีคาดำห้วังขึ้องผ่้้มีีส่วนได้ำเสียที�เกี�ยวข้ึ้อง 
ได้ำอย่างต่รู้งจุดำรู้วมีถ้งพัฒนาแนวทางการู้ดำำาเนินธุิรู้กิจ 
ไป็ส้่การู้พัฒนาที�ยั�งย่นให้้เกิดำขึ้้�นต่่อสังคมีและสิ�งแวดำล้อมี 
โดำยบริู้ษััทคาดำห้วังที�จะดำำาเนนิธุิรู้กิจให้ม้ีผี่ลกำาไรู้ต่่อเน่�องทกุป็ ี
และสามีารู้ถจ่ายเงินปั็นผ่ลให้้กับผ้้่ถ่อหุ้้นได้ำต่ามีนโยบาย 
อยา่งต่่อเน่�อง

6. การดำาเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19

บรู้ิษััทมีีแผ่นบริู้ห้ารู้ความีต่่อเน่�องทางธุิรู้กิจ (BCP) เพ่�อ 
ไมี่ให้้การู้ทำาธุิรู้กิจกับล้กค้าเกิดำการู้ห้ยุดำชี่ะงัก โดำยจัดำให้้มีี
ห้น่วยงานแยกต่่างห้ากเพ่�อรู้องรู้ับห้ากมีีพนักงานติ่ดำเชี่่�อ 
COVID-19  ซึ่้�งจะไมีส่ง่ผ่ลกรู้ะทบต่่อการู้ดำำาเนนิงานขึ้องธุิรู้กิจ 
นอกจากนี�ยังมีีแผ่นให้้พนักงานทำางานจากที�บ้าน (WFH) 
เพ่�อป็้องกันและลดำความีเสี�ยงให้้กับพนักงานที�ต้่องเดิำนทาง
มีาป็ฏิบัติ่งานที�บรู้ิษััทในรู้ะห้ว่างการู้แพรู้่รู้ะบาดำขึ้องโรู้ค 
COVID-19

ประเด็นด้านสังคม

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

พนักงานขึ้องบรู้ิษััท เป็็นทรู้ัพยากรู้ที�สำาคัญที�สุดำในการู้ 
ขึ้ับเคล่�อนองค์กรู้ให้้มีีการู้พัฒนาอย่างมีีป็รู้ะสิทธิิภาพและ
เติ่บโต่อย่างยั�งยน่ การู้พัฒนาทรัู้พยากรู้บุคคลจ้งเป็รีู้ยบเสมีอ่น 
การู้พัฒนาบรู้ิษััทให้้เติ่บโต่ก้าวห้น้าไป็ได้ำ โดำยบรู้ิษััทมีุ่งเน้น 
ฝึกึอบรู้มีและป็รู้ะเมีนิผ่ลการู้พฒันาทักษัะต่่างๆ ขึ้องพนกังาน 
ซึ่้�งเป็็นกลยุทธิ์ห้น้�งในการู้พัฒนาทรู้ัพยากรู้บุคคลขึ้องบรู้ิษััท 
โดำยในปี็ 2563 บริู้ษััทได้ำมีกีารู้ดำำาเนินต่ามีนโยบายและกลยุทธ์ิ 
การู้บรู้หิ้ารู้ทรู้พัยากรู้บุคคลให้เ้ห้มีาะต่่อความียั�งยน่ ดัำงนี�
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บรู้ิษััทมีุ่งเน้นการู้พัฒนาศัักยภาพบุคลากรู้ให้้มีีความีรู้้ ้
ความีสามีารู้ถและความีเชีี่�ยวชี่าญ เพ่�อที�จะสามีารู้ถ 
ให้้บรู้ิการู้ล้กค้าได้ำอยา่งมีีป็รู้ะสิทธิิภาพ และยังสามีารู้ถ
รู้องรู้ับการู้ขึ้ยายธุิรู้กิจในอนาคต่ด้ำวยเครู้่� องมี่อที� 
ห้ลากห้ลาย เช่ี่น การู้จัดำอบรู้มีอย่างต่่อเน่� องและ
สมีำาเสมีอแก่พนักงานทุกรู้ะดัำบรู้วมีถ้งรู้ะดัำบผ่้้บรู้ิห้ารู้ 
โดำยมีีทั�งการู้จัดำฝึึกอบรู้มีภายในและส่งไป็ฝึึกอบรู้มีกับ
สถาบันต่่างๆ ในห้ลักส้ต่รู้ที�เกี�ยวข้ึ้องกับการู้ทำางาน 
การู้จัดำให้้มีีห้ลักส้ต่รู้การู้พัฒนาขึ้ีดำความีสามีารู้ถ 
(Competency Skills) การู้มีอบห้มีายงานสำาคัญ 
ให้้กับพนักงานที�มีีศัักยภาพเพ่�อเป็็นทดำสอบและเรู้ียนรู้้ ้
การู้สรู้้างรู้ะบบพี�เลี�ยง และการู้โค้ชี่ (Mentoring and 
Coaching) การู้ฝึึกสอนรู้ะห้ว่างการู้ป็ฏิบัติ่งานจรู้ิง 
(On the job training) รู้วมีถ้งการู้ป็ลก้ฝัึงศัลีธิรู้รู้มีอันดีำ 
ซึ่้�งเป็็นรู้ากฐานสำาคัญต่่อการู้พัฒนาและการู้เติ่บโต่ไป็ 
ในทิศัทางเดีำยวกัน โดำยบริู้ษััทได้ำให้้การู้สนับสนุน 
ด้ำานการู้พัฒนาบุคลากรู้อย่างเต็่มีที�ในการู้ห้าห้ลักส้ต่รู้ 
ที�ดีำมีีคุณภาพและเห้มีาะสมีสำาห้รู้ับพนักงานเพ่�อเป็็น 
การู้เสริู้มีสรู้้างสมีรู้รู้ถนะขึ้องบุคลากรู้และองค์กรู้ 
โดำยรู้วมีขึ้องบรู้ษัิัท

ในป็ี 2563 บริู้ษััทยังคงส่งเสรู้ิมีให้้บุคลากรู้ได้ำเขึ้้ารู้ับ 
การู้อบรู้มีและสัมีมีนาเพ่� อเพิ�มีป็รู้ะสิทธิิภาพและ 
เสริู้มีทักษัะในการู้ป็ฏิบัติ่งานผ่่านรู้ะบบออนไลน์ 
เป็น็สว่นให้ญ ่เน่�องจากเกิดำการู้แพรู่้รู้ะบาดำขึ้อง COVID–19 
โดำยคิดำเป็น็จำานวนชี่ั�วโมีงการู้อบรู้มี ดัำงนี�

ผู้บริหาร และพนักงาน

จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง)

จำนวน (คน) 85

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)

168
1.97

พนักงาน

จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง)

จำนวน (คน) 75

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)

135
1.80

จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง)

จำนวน (คน)

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)

ผู้บริหาร

10

33

3.33

• สวัสดิ้การพันักงาน

ในป็ี 2563 บรู้ิษััทได้ำทำาแบบสำารู้วจความีพ้งพอใจ 
ขึ้องพนกังานที�มีีต่่อบรู้ษัิัท เพ่�อนำามีาป็รู้บัป็รุู้งและพฒันา
ด้ำานทุนทรู้ัพยากรู้มีนุษัย์ (Human Capital) ให้้ 
มีีป็รู้ะสิทธิิภาพ และเห้มีาะสมีกับการู้ดำำาเนินธุิรู้กิจ 
ขึ้องบริู้ษััท บริู้ษััทจ้งได้ำมีีการู้ป็รัู้บป็รุู้งสวัสดิำการู้ 
ขึ้องพนักงานให้้สอดำคล้องกับความีเป็็นจริู้ง และ 
เห้มีาะสมี ดัำงต่่อไป็นี�

1. มีอบรู้างวัลเรู้ียนดีำให้้แก่บุต่รู้ขึ้องพนักงานที� 
ผ่่านเกณฑ์์มีาต่รู้ฐานการู้เรีู้ยนดีำที�บรู้ิษััทได้ำกำาห้นดำไว้ 
โดำยในป็ีที�ผ่่านมีาบรู้ิษััทได้ำให้้รู้างวัลกับบุต่รู้พนักงาน 
ทั�งสิ�นจำานวน 5 คน  รู้วมีถ้งการู้ให้้รู้างวัลต่่างๆ เชี่่น 
รู้างวัลอายุงานยาวนาน รู้างวัลพนักงานดีำเด่ำน รู้างวัล
สขุึ้ภาพดีำเด่ำน เป็น็ต้่น
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2. การู้ดำ้แลสุขึ้ภาพขึ้องบุคลากรู้ โดำยสนับสนุน 
การู้ฉีดำวัคซีึ่นไข้ึ้ห้วัดำให้ญ่ควบค้่ไป็กับการู้ต่รู้วจสุขึ้ภาพ
ป็รู้ะจำาป็ี

3. สนับสนุนให้้บุคลากรู้มีีการู้ออกกำาลังกายอย่าง 
ต่่อเน่�อง และจัดำตั่�งชี่มีรู้มีภายใต้่ชี่่�อ “IFS Jogging 
Club” กำาห้นดำให้ส้มีาชี่กิวิ�งและทำาการู้บนัท้กรู้ะยะทาง
ที� วิ� งให้้ได้ำต่ามีรู้ะยะเป็้าห้มีายที�กำาห้นดำไว้ภายใน 
รู้ะยะเวลาที�กำาห้นดำ เพ่�อสนับสนุนให้พ้นักงานมีสีขุึ้ภาพดีำ
ถ้วนห้นา้

ทั�งนี� บริู้ษััทได้ำทำาแบบสำารู้วจความีพง้พอใจขึ้องพนักงาน 
ที�มีีต่่อบริู้ษััทเป็็นป็รู้ะจำาทุกปี็ และได้ำมีีการู้เปิ็ดำรัู้บ 
ความีคิดำเห็้นขึ้องพนักงานอย่างอิสรู้ะ ในปี็ 2563 
ผ่ลการู้ป็รู้ะเมีินพบว่าดัำชี่นีความีสุขึ้ขึ้องพนักงานค่อ 
รู้้อยละ 80 และมีีอัต่รู้าการู้ห้มุีนเวียนขึ้องพนักงาน 
เพยีงรู้อ้ยละ 4 ในป็ ี2563

ตำารางการหมนุเวยีนของพันักงาน	(ปี	ี2561-2563)

2561 2562 2563

จำานวนพนกังาน (คน) 85 86 85

อัต่รู้าการู้ห้มุีนเวียน (รู้้อยละ) 7 4 4

2. การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริู้ษััทต่รู้ะห้นักถ้งความีสำาคัญต่่อการู้เคารู้พในห้ลักสิทธิิ
มีนุษัยชี่นในการู้ดำำาเนินธุิรู้กิจ ซ้ึ่� งเป็็นสิทธิิขัึ้�นพ่� นฐาน 
ในการู้ป็ฏิบัติ่ต่่อพนักงานและผ่้้มีีส่วนได้ำเสียทุกภาคส่วน 
โดำยย้ดำห้ลักความีเสมีอภาคและเท่าเทียมีกัน และส่งเสรู้ิมีให้้
กรู้รู้มีการู้ ผ่้บ้รู้หิ้ารู้ และพนกังานต่รู้ะห้นกัถ้งการู้เคารู้พสิทธิิ
มีนษุัยชี่น สทิธิหิ้นา้ที� และความีรู้บัผิ่ดำชี่อบที�มีต่ี่อต่นเองและ
บุคคลอ่�น โดำยมีแีนวป็ฏิบติั่ ดัำงนี�

1. เคารู้พและย้ดำมีั�นในการู้ป็ฏิบัติ่ต่ามีห้ลักสิทธิิมีนุษัยชี่น
บนพ่�นฐานขึ้องศักัดิำ�ศัรู้คีวามีเป็น็มีนุษัย ์ต่่อพนักงาน และ
ผ่้ม้ีสีว่นได้ำเสยีทกุฝึา่ย

2. ให้ค้วามีเสมีอภาค และเท่าเทียมีกัน ไมีเ่ล่อกป็ฏิบติั่ และ
ไมีล่ะเมีดิำสทิธิขิึ้องบุคคลอ่�นทั�งทางวาจาและการู้กรู้ะทำา 
อันเน่�องจากความีแต่กต่่างทางสถานภาพ เชี่น่ สญัชี่าติ่ 
เพศั อายุ ศัาสนา การู้ศัก้ษัา ลักษัณะทางกายภาพ ฐานะ
ทางเศัรู้ษัฐกิจและสังคมี ความีคิดำเห็้น และความีเช่ี่�อ ฯลฯ

3. ป็ฏิบัติ่ต่่อพนักงานบนพ่�นฐานขึ้องความีเป็็นมีนุษัย ์
สนับสนุนให้้พนักงานใช้ี่สิทธิิขึ้องต่นโดำยชี่อบธิรู้รู้มี 
ต่ามีกฎห้มีาย รู้วมีถ้งการู้เคารู้พในสิทธิิและห้น้าที� 
ขึ้องบุคคลอ่�น และการู้สรู้้างความีสัมีพันธ์ิอันดีำรู้ะห้ว่างกัน 
เพ่�อให้พ้นกังานใชี่เ้ป็น็แนวป็ฏิบติั่ในการู้ทำางาน

นอกจากนี� บริู้ษััทยังให้ค้วามีสำาคัญด้ำานการู้ไม่ีละเมิีดำทรู้พัยส์นิ
ทางป็ัญญาและลิขึ้สิทธิิ� โดำยกำาห้นดำมีิให้้พนักงานนำาเอา 

งานอันมีลิีขึ้สทิธิิ�ขึ้องผ่้อ่้�นมีาใชี่ใ้นงานขึ้องบรู้ษัิัท ในการู้จัดำทำา 
ส่� อโฆษัณา ส่� อสิ�งพิมีพ์ ห้รู้่อเป็็นการู้นำามีาใชี่้ป็รู้ะกอบ 
ในงานใดำๆ โดำยไมี่ได้ำรู้ับอนุญาต่จากเจ้าขึ้องลิขึ้สิทธิิ�นั�น 
ถ่อว่าเป็น็การู้กรู้ะทำาที�ละเมีดิำลิขึ้สทิธิิ�

3. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บรู้ิษััทมีีเจต่นารู้มีณ์ในการู้ดำำาเนินธุิรู้กิจอย่างมีีคุณธิรู้รู้มี 
มีีจรู้รู้ยาบรู้รู้ณโดำยย้ดำมัี�นในความีรัู้บผิ่ดำชี่อบต่่อสังคมี และ 
ผ่้ม้ีสีว่นได้ำเสยีทกุกลุ่มีต่ามีห้ลักบรู้รู้ษััทภิบาลที�ดีำ ดัำงนั�น บรู้ษัิัท
จ้งได้ำรู้ณรู้งค์การู้ต่่อต้่านการู้ทุจรู้ติ่และคอรู้ร์ู้ปั็ชี่ั�นให้บุ้คลากรู้
ในองค์กรู้ทุกรู้ะดัำบ เพ่�อให้ม้ีคีวามีรู้้ ้ความีเขึ้า้ใจและแสดำงออก
ถ้งความีมีุง่มีั�นในการู้ต่่อต้่านทจุรู้ติ่และคอรู้ร์ู้ปั็ชี่ั�นในทกุรู้้ป็แบบ 
โดำยบริู้ษััทได้ำรู้ับการู้รัู้บรู้องในฐานะสมีาชิี่กขึ้องกลุ่มีแนวรู่้วมี
ป็ฏิบัติ่ขึ้องภาคเอกชี่นไทยในการู้ต่่อต้่านการู้ทุจรู้ิต่ (CAC) 
ตั่�งแต่่ป็ ี2560 – 2563 และได้ำรู้บัการู้อนมุีติั่การู้ต่่ออายุใบรู้บัรู้อง
การู้เป็็นสมีาชิี่ก CAC เป็็นรู้ะยะเวลาอีก 3 ป็ ี ตั่�งแต่่วันที� 31 
ธินัวาคมี 2563 - วันที� 31 ธัินวาคมี 2566

โดำยบรู้ษัิัทได้ำมีกีารู้กำาห้นดำนโยบายการู้ต่่อต้่านการู้คอรู้ร์ู้ปั็ชี่ั�น 
และค้่มี่อมีาต่รู้การู้ต่่อต้่านการู้คอร์ู้รู้ัป็ชี่ั�นไว้อย่างเป็็น 
ลายลักษัณ์อักษัรู้ เพ่�อให้้กรู้รู้มีการู้ ผ่้้บริู้ห้ารู้ และพนักงาน 
ทกุคนยด้ำเป็น็แนวทางในการู้ป็ฏิบติั่ที�ชี่ดัำเจนในการู้ดำำาเนนิงาน 
และบรู้ษัิัทได้ำมีกีารู้ชี่ี�แจงและส่�อสารู้ถ้งนโยบายและมีาต่รู้การู้
ดัำงกล่าว ให้้แก่กรู้รู้มีการู้ ผ่้้บริู้ห้ารู้ และพนักงานทุกรู้ะดัำบ 
ได้ำลงลายมี่อช่ี่�อเพ่� อรัู้บทรู้าบโดำยทั�วกันเป็็นป็รู้ะจำาทุกปี็ 
นอกจากนี� พนักงานขึ้องบรู้ษัิัทรู้อ้ยละ 100 ได้ำผ่า่นการู้อบรู้มี
ห้ลักส้ต่รู้ออนไลน์สำาห้รู้ับการู้ต่่อต้่านการู้ฟ้อกเงินและ 
การู้ต่่อต้่านการู้ก่อการู้รู้้ายทางการู้เงิน และการู้จัดำการู้ขึ้อ้มีล้
ที�เป็น็ความีลับและการู้ป็อ้งกันการู้ใชี่ข้ึ้อ้มีล้ภายใน

ในปี็ 2563 บริู้ษััทไม่ีได้ำรู้ับเรู่้�องรู้้องเรีู้ยนด้ำานการู้ทุจรู้ิต่และ
คอรู้ร์ู้ปั็ชัี่�นห้รู้อ่การู้กรู้ะทำาที�เข้ึ้าขึ้า่ยป็รู้ะพฤติ่ไป็ในทางมีชิี่อบ
ขึ้องพนกังานทั�งจากภายในและภายนอกองค์กรู้

4. การให้ความช่วยเหลือและบริจาคส่ิงของ 
เพ่ือสังคมและชุมชน

ในปี็ 2563 แม้ีว่าเกิดำการู้รู้ะบาดำขึ้อง COVID-19 ที�ได้ำ 
แพรู้่กรู้ะจายไป็ทั�วทุกส่วนขึ้องป็รู้ะเทศัไทย โดำยเฉพาะ 
อยา่งยิ�งในชี่ว่งเด่ำอนมีนีาคมี - พฤษัภาคมี 2563 จ้งสง่ผ่ลให้ ้
รู้ัฐบาลออกป็รู้ะกาศัสถานการู้ณ์ฉุกเฉินในทุกเขึ้ต่ท้องที� 
ทั�วรู้าชี่อาณาจักรู้ และป็รู้ะกาศักรุู้งเทพมีห้านครู้ เรู่้�อง การู้สั�ง
ป็ิดำสถานที�เป็็นการู้ชี่ั�วครู้าว บรู้ิษััทก็ยังคงดำำาเนินกิจกรู้รู้มี 
ด้ำานความีรู้บัผ่ดิำชี่อบต่่อสังคมีในป็ทีี�ผ่า่น ดัำงนี�



Annual Report 2020  |  IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 83

โรงพัยาบุาลพัระมงกฎุเกล้า

บริู้ษััทบรู้ิจาคชุี่ดำ PPE สำาห้รู้ับบุคลากรู้ทางการู้แพทย ์
ในชี่่วงการู้แพรู่้รู้ะบาดำ COVID-19 ให้้แก่โรู้งพยาบาล
พรู้ะมีงกฎุเกล้า กรุู้งเทพมีห้านครู้

เงินบุรจิาค	-	กฐนิปีระจำาปีี

• บรู้ษัิัทบรู้จิาคเงินสำาห้รู้บังานกฐนิสามีคัคี ป็ ี2563 จัดำโดำย
ธินาคารู้กรุู้งเทพจำากัดำ (มีห้าชี่น) ณ วัดำยางนอ้ย ต่ำาบล
ก่อเอ้ อำาเภอเขึ้่�องใน จังห้วัดำอุบลรู้าชี่ธิานี เมี่�อวันที� 
17 ตุ่ลาคมี 2563

• บรู้ิษััทบริู้จาคเงินสำาห้รู้ับงานพิธิีถวายผ่้าพรู้ะกฐิน
พรู้ะรู้าชี่ทานขึ้องสำานักงานป็รู้ะกันสังคมี ณ วัดำให้ญ่
สวุรู้รู้ณารู้ามี พรู้ะอารู้ามีห้ลวง ต่ำาบลท่ารู้าบ อำาเภอเมีอ่ง 
จังห้วัดำเพชี่รู้บุรู้ ีเมี่�อวันที� 24 ตุ่ลาคมี 2563

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ถ้งแมี้การู้ดำำาเนินธุิรู้กิจขึ้องบริู้ษััทจะไมี่ได้ำส่งผ่ลกรู้ะทบ 
ต่่อสิ�งแวดำล้อมีโดำยต่รู้ง แต่่บรู้ษัิัทก็ได้ำต่รู้ะห้นกัถ้งความีสำาคัญ 
ในการู้ดำ้แลรู้ักษัาสิ�งแวดำล้อมีและการู้อนุรู้ักษ์ัและรัู้กษัา
ทรู้พัยากรู้ธิรู้รู้มีชี่าติ่ เน่�องด้ำวยบรู้ิษััทเป็็นส่วนห้น้�งขึ้องสังคมี 
จ้งมีีความีจำาเป็็นอย่างยิ�งในการู้ดำ้แลรู้ักษัาสิ�งแวดำล้อมี 
โดำยการู้ป็ล้กฝัึงจิต่สำาน้กให้้กับพนักงาน ผ่่านการู้ส่� อสารู้ 
และรู้ณรู้งค์ให้้ทุกคนในองค์กรู้รู้้้จักวิธิีการู้ใชี่้ทรู้ัพยากรู้ 
และจัดำการู้สิ� งแวดำล้อมีได้ำอย่างมีีป็รู้ะสิทธิิภาพ เชี่่น 
การู้ป็รู้ะห้ยดัำนำา การู้ป็รู้ะห้ยัดำไฟ้ เพ่�อให้ไ้ด้ำมีสีว่นรู้ว่มีชี่ว่ยกัน
ในการู้รู้ับผ่ิดำชี่อบต่่อสิ�งแวดำล้อมี โดำยในป็ี 2563 บรู้ิษััทได้ำ 
ส่งเสริู้มีและสนับสนุนการู้อนุรู้ักษ์ัสิ�งแวดำล้อมีอย่างต่่อเน่�อง 
ในเรู้่�องดัำงต่่อไป็นี�

• การู้ป็รู้ับป็รุู้งรู้ะบบการู้ดำำา เนินงานและขึ้ั� นต่อน 
การู้ดำำาเนนิงานเพ่�อลดำจำานวนการู้ใชี่ก้รู้ะดำาษั

• โครู้งการู้ใชี่้แพลต่ฟ้อรู้์มีคลาวด์ำเพ่�อลดำผ่ลกรู้ะทบจาก
คาร์ู้บอนที�ป็ล่อยออกส้ช่ี่ั�นบรู้รู้ยากาศั (carbon footprint)

• การู้ส่งเสรู้ิมีให้้มีีการู้จัดำเก็บขึ้้อมี้ลแทนการู้จัดำเก็บใน 
รู้้ป็แบบเอกสารู้

• มีีการู้รู้ณรู้งค์ให้้ป็รู้ะห้ยัดำไฟ้ฟ้้าและการู้ใชี่้นำา รู้วมีถ้ง
อุป็กรู้ณส์ำานกังานอยา่งคุ้มีค่า

• สนับสนุนให้้มีีการู้เล่อกใชี่้ผ่ลิต่ภัณฑ์์ที� เป็็นมีิต่รู้กับ 
สิ�งแวดำล้อมี

โรงพัยาบุาลรามาธิ์บุด้ี

บริู้ษััทบรู้ิจาคชุี่ดำ PPE สำาห้รู้ับบุคลากรู้ทางการู้แพทย ์
ในชี่่วงการู้แพรู้่รู้ะบาดำ COVID-19 ให้้แก่โรู้งพยาบาล
รู้ามีาธิบิดีำ กรุู้งเทพมีห้านครู้




