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สารจากกรรมการผู้จดัการ 

“ขับเคลื่อนด้วยความย่ังยนืเพือ่การเตบิโตไปพร้อมกัน” 

แมว้า่ในปีทีผ่า่นมา เราตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด - 19 ไดส้ง่ผลกระทบเป็นวงกวา้งตอ่

การด าเนินธุรกิจ การด าเนินชีวิตผูค้นทั่วโลก ท าใหก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัจากปีก่อน นอกจากนีย้งัมี

ความเปลี่ยนแปลงในดา้นต่างๆ เช่น ทางดา้นเทคโนโลยี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเนน้ความสะดวก 

รวดเร็วและผลิตภณัฑท์ี่ตอบโจทย ์ตรงกบัความตอ้งการมากขึน้สิ่งเหลา่นีส้ง่ผลใหท้างบริษัทไดม้ีการปรบัตวัใหเ้ขา้ตอ่การ

เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ ตามคา่นิยมและรากฐานการขบัเคลือ่นองคก์ร SAWAD ประกอบดว้ย รวดเร็วทันใจ ลูกค้ามาเป็น

อันดับหน่ึงเสมอ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งความคุ้มค่า ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม เพื่อใหอ้งคก์รสามารถเติบโต

ไดอ้ยา่งยั่งยืน เป็นสถาบนัการเงินท่ี “เป็นผู้น าแห่งร้านสะดวกซือ้ทางการเงนิของประเทศไทย ”  

 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียมีแนวทางปฏิบตัิในการ

เตรยีมความพรอ้มและไดต้ระหนกัถึงการก าหนดกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนบนความมุง่มั่น  “ขับเคลื่อนด้วย

ความยั่งยนืเพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน”  เป็นการสรา้งความเช่ือมั่นท่ีดีใหแ้ก่นกัลงทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สยี ดงันี  ้

นโยบายการให้สินเชื่ออยา่งมีความรับผิดชอบ โดยน าปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล มารว่มพิจารณา

ในการก าหนดนโยบายและกลยทุธ ์ตลอดจนมีกระบวนการบรหิารความเสีย่งและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการใหส้นิเช่ือ

ของบริษัท โดยบริษัทไดน้ าธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกูคา้ ซึ่งนโยบายดงักลา่ว

ไดม้ีการค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ซึ่งประกอบดว้ย 3 เรื่องส าคญั ไดแ้ก่ 1.การใหแ้หล่งเงินทนุในระบบแก่

ลกูคา้กลุม่รากหญา้ โดยการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่เหมาะสมแตล่ะกลุม่ลกูคา้ทัง้รอบการช าระคืน และความสามารถในการ

ช าระคืน ทัง้นีเ้มื่อหกัภาระหนีแ้ละคา่ใชจ้่ายอื่นๆแลว้ ลกูคา้ตอ้งเหลือเงินเพียงพอต่อการด ารงชีพ 2.การช่วยเหลือลกูคา้ที่

ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน โดยศรีสวสัดิ์จะพิจารณาช่วยเหลือลกูคา้เป็นรายกรณี 3.การน าเสนอผลิตภณัฑอ์ย่าง

ชดัเจนและโปรง่ใสพ่รอ้มทัง้ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัวินยัทางการเงินใหแ้ก่ลกูคา้  

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท มีความตระหนักว่าการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สิ่งส  าคัญคือการเคารพสิทธิ 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหค้วามเคารพสิทธิมนษุยชนทกุดา้น สง่เสริมใหม้ีความเคารพในสิทธิ การปฏิบตัิ

อย่างเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตัิ หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนท่ีกระท าโดยบคุคลอื่น และปฏิบตัิตามกฎหมายประเทศไทยและตา่งประเทศที่บรษัิทด าเนินธุรกิจ  

นโยบายตอ่ต้านคอรรั์ปชั่น บรษัิทมีแนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งมคีณุธรรม โดยยดึมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม
และผูม้ีสว่นไดเ้สยีตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดีและจรรยาบรรณของบรษัิท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นได ้
เสยีของบรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทมีนโยบายการก าหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ี
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เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการคอรร์ปัชั่น บรษัิทจึงไดจ้ดัท า “นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น” อยา่งเป็นรูปธรรมขึน้ตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีนบรษัิท เพือ่เป็นแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั่งยืน 
 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มีความตระหนกัว่าการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่งส  าคญัอย่างยิ่งยวด ซึ่งก่อใหเ้กิด
ประโยชนต์่อบคุลากร, องคก์ร, ลกูคา้, ชุมชน, สงัคม และประเทศชาติ เราจึงมุ่งมั่นสง่เสริมการรกัษาสภาพ สิ่งแวดลอ้ม
โดยก าหนดนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท เรามุ่งเนน้สรา้งความรว่ มมือ             
ในการปฏิบตัิหนา้ที่รกัษาสิง่แวดลอม้ของพนกังานทกุคนและทกุหนว่ยงานในองคก์ร 

สิ่งส  าคญัท่ีท าใหศ้รีสวสัดิก์า้วหนา้และเติบโตมาจนถึงปัจจบุนัคือ เราใหค้วามส าคญัและมุง่เนน้การสรา้ง “คนดี
คนเก่ง” ผูน้  าตน้แบบในแบบฉบับของศรีสวสัดิ์ในการขบัเคลื่อนและสรา้งความเปลี่ยนแปลง สรา้งเสริมศกัยภาพของ
องคก์ร ใหพ้รอ้มรบัมือกบัความทา้ทายใหม่ๆ  โดยมุ่งเนน้ใหม้ีการอบรมพฒันา ปลกูจิตส านึกใหพ้นกังานเป็นผูน้  าที่ช่วย
สนับสนุนชุมชมและสังคม เพราะเราเช่ือว่าพนักงานทุกคนคือก าลังส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพรอ้มๆ กับการมีส่วนร่วมในการสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจ  สงัคม และ
สิ่งแวดลอ้มของเราในระยะยาวในปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เรายงัคงตอ้งเฝ้าระวังเพื่อรกัษามาตรฐานการท างานให้
ปลอดภยัโดยอยู่ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลพรอ้มกับการทบทวน ปรบัปรุงกระบวนการเพื่อรกัษาความต่อเนื่องของการ
ด าเนินธุรกิจและการท างาน  บริษัทฯ ยงัคงมุง่มั่นท่ีจะสรา้งผลก าไรจากการด าเนินงานใหเ้ติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และตัง้เปา้
จะขยายธุรกิจไปในธุรกิจใหม่  ควบคู่ไปกบัการสรา้งสิ่งแวดลอ้มภายในองคก์รใหส้อดรบักบัการเติบโต  โดยในปีที่ผา่นมา
เรามุ่งเนน้ในการเลือกใชส้ินคา้และผลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มโดยพฒันารว่มกบัคูค่า้ของเรา  มีการตัง้เปา้หมาย
ดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ชัดเจนโดยการลดการใชพ้ลงังานใหไ้ดร้อ้ยละ 5 จากปริมาณการใช้ทัง้หมดเป็นเป้าหมายร่วมกันทัง้
องคก์ร อีกทัง้ยังคงศึกษาและปรบัปรุงระบบและรูปแบบการท างานโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขา้มาเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการท างาน ลดการใชเ้อกสารในการท างานอีกดว้ยในช่วงเวลาที่เต็มไปดว้ยความทา้ทายนี ้บรษัิทฯ เช่ือวา่
ในทุกสถานการณย์่อมมีโอกาสดว้ยการยึดมั่นและศรทัธาในคุณค่า 5 ประการของเรา สิ่งส  าคญัประการหนึ่งคือ ‘การ
ขบัเคลือ่นดว้ยคณุธรรม’  ซึง่หมายถึงการขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนดว้ยความโปรง่ใส ซื่อสตัย ์รบัผิดชอบ และ
พรอ้มสรา้งคณุค่าต่อสงัคม ที่มีความส าคญัอย่างยิ่งที่ช่วยเกือ้หนนุใหเ้ราสามารถกา้วผ่านในทกุช่วงเวลาที่ส  าคญัมาได  ้ 
การท ารายงานความยั่งยืนประจ าปีนี ้ เป็นการจัดท าขึน้เพื่อประมวลผลความคืบหนา้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ครอบคลมุทัง้ 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม และเราเช่ือมั่นวา่ดว้ยความรว่มมือรว่มใจของเราทกุคนจะท าให้
บรษัิทฯ บรรลเุปา้หมายที่ทา้ทายทัง้ดา้นการพฒันาที่ยั่งยืน และดา้นการด าเนินธุรกิจตามที่ตัง้ไวไ้ด ้ เพื่อสง่มอบประโยชน์
สงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้   

สดุทา้ยนี ้บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน และผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ทกุฝ่ายที่ใหก้ารสนบัสนนุและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนของบริษัท ทางบริษัทยงัคง
มุ่งมั่นสรา้งผลิตภณัฑท์ี่ตรงใจลูกคา้ และบริการทางการเงินที่อยู่บนพืน้ฐานธรรมาภิบาล มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ช่วยเหลือสงัคม และร่วมรณรงคร์กัษาสิ่งแวดลอ้มในทุกภาคส่วน ดว้ยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อความ
เติบโตทางธุรกิจในระยะยาว และความยั่งยืนของสงัคมโดยรวมตลอดไป 
 

       คณุดวงใจ  แกว้บตุตา 

          กรรมการผูจ้ดัการ 
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เกีย่วกับบริษัท ศรีสวัสดิ ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

กลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลกัประกนัภายใตส้โลแกน “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” สินเช่ือเช่า

ซือ้จักรยานยนตใ์หม่ สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ รบัจ้างติดตามหนีแ้ละการซือ้หนีจ้าก

สถาบนัการเงินมาบรหิาร โดยธุรกิจใหบ้รกิารสนิเช่ือรายยอ่ยแบบมีหลกัประกนั แบง่การใหบ้รกิารตามประเภทสินเช่ือและ

หลกัประกนั นอกจากนีย้งัมีบรษัิทในเครอืด าเนินกิจการภายใต ้บรษัิทศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้

o บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ากดั (มหาชน) 
o บรษัิท เงินสดทนัใจ จ ากดั 
o บรษัิท บรหิารสนิทรพัย ์เอสดบับลวิพี จ ากดั 
o บรษัิท ศรสีวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ากดั 
o บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั 
o บรษัิท พี เลน็ดิง้ จ ากดั 
o บรษัิท ศรสีวสัดิ ์ดิจิตอล จ ากดั 
o บรษัิท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ากดั 
o บรษัิท เอสดบับลวิพี เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
o Srisawad Vietnam LLC 
o บรษัิท ศรสีวสัดิ ์เชา่สนิเช่ือ (ลาว) จ ากดั 
o บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้นราธิวาส จ ากดั 
o บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ยะลา จ ากดั 
o บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ปัตตานี จ ากดั 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

          กลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลกัประกนัภายใตส้โลแกน “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” โดย

ธุรกิจใหบ้รกิารสนิเช่ือรายยอ่ยแบบมีหลกัประกนั แบง่การใหบ้รกิารตามประเภทสนิเช่ือและหลกัประกนัดงันี  ้

บริษัท การประกอบธุรกิจ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

ลงทนุในกิจการอื่น (เดิมใหบ้รกิารสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั แตเ่นื่องจาก
การซือ้หุน้ของสถาบนัการเงิน จึงตอ้งเปลี่ยนประเภทธุรกิจ เป็นโฮลดิง้ 
และโอนธุรกิจบางสว่นให ้บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั) 

บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน โดยให้บริการเงินฝาก , ให้บริการสินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือ
โครงการ สนิเช่ือเพื่อการอปุโภค บรโิภค ใหบ้รกิารสนิเช่ือรถแลกเงิน และ
สนิเช่ือ บา้นแลกเงิน และใหบ้รกิารตวัแทนผูถื้อหุน้กู ้

บริษัท เงนิสดทันใจ จ ากัด  ใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน สินเช่ือรายย่อยเพื่อ
การประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบั สนิเช่ือสว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบั
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (ปัจจุบันชะลอการให้บริการสินเช่ือส่วน
บคุคลและสนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ) 

บริษัทบริหารสินทรัพย ์เอสดับบลิวพี 
จ ากัด 

ให้บริการรับจ้างติดตามหนีแ้ละรับซือ้หนีด้ ้อยคุณภาพจากสถาบัน
การเงิน มาบรหิาร 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  อินเตอร์เนชั่นแนล            
โฮลดิง้ จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจลงทนุในกิจการอื่นๆทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014 จ ากัด ใหบ้ริการรบัจา้งตรวจสอบ ติดตามและเร่งรดัหนีส้ิน ใหบ้ริการสินเช่ือ
แบบมีหลกัประกัน ประเภท บา้นและที่ดิน ทาวนเ์ฮา้ส ์และอาคารชุด 
และหลักประกันประเภทรถทุกชนิด ได้แก่ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
รถบรรทุก รถบัสรถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์              
รถไถนา รถเ ก่ียวข้าว รถยนต์สี่ล ้อ  โดยให้บริการสินเ ช่ื อเช่าซื ้อ                
และใหบ้รกิารขายประกนัวินาศภยั  

บริษัท พี เล็นดิง้ จ ากัด จดัท า Platform ส าหรบัใหบ้รกิารในการปลอ่ยสนิเช่ือ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล จ ากัด ใหบ้รกิารสนิเช่ือสว่นบคุคลดิจิทลั (อยูร่ะหวา่งการขอใบอนญุาต) 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จ ากัด ใหบ้รกิารสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบั 



 

รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 | 7  
 

บริษัท การประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอสดับบลิวพี เซอรว์ิสเซส จ ากัด ให้บริการดา้นการบริหารจัดการและที่ปรึกษาดา้นการจัดการระบบ
สนิเช่ือรายยอ่ย และการผอ่นช าระใหบ้รษัิทอื่นในประเทศกลุม่อาเซียน 

Srisawad Vietnam LLC ใหบ้รกิารสนิเช่ือมีหลกัประกนั  

บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเชื่อ (ลาว) จ ากัด ไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเช่าสนิเช่ือในประเทศลาว  

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส จ ากัด ใหบ้ริการสนิเช่ือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากบั (อยู่ระหวา่งการ
ขอใบอนญุาต) 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา จ ากัด ใหบ้ริการสนิเช่ือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากบั (อยู่ระหวา่งการ
ขอใบอนญุาต) 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี จ ากัด ใหบ้ริการสนิเช่ือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากบั (อยู่ระหวา่งการ
ขอใบอนญุาต) 
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วิสัยทัศน ์บริษัทศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                     
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ค่านิยมองคก์ร SAWAD  

 

 

 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยผูบ้ริหารและพนกังาน ไดร้ว่มกนัวิเคราะห์

และก าหนดค่านิยม (Core Value) ขององคก์ร เพื่อเป็นแนวทางหรือรากฐานใหท้กุคนมีแนวความคิด ความเช่ือ และสรา้ง
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พฤติกรรมการท างานที่ดีของบคุลากรทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั  ผ่านกระบวนการเสริมสรา้งการรบัรู ้เขา้ใจ 

ยอมรบั และยึดถือปฏิบตัิตามอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รของศรีสวสัดิ์ในที่สดุ ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุการ

ด าเนินงานภายใตว้ิสยัทศัน ์“เป็นผูน้  าแห่งรา้นสะดวกซือ้ทางการเงินของประเทศ”  และพนัธกิจ “การใหบ้ริการสินเช่ือที่

รวดเร็วและทั่วถึงในพืน้ที่ที่มีความตอ้งการ โดยมีการบริหารความเสี่ยงของสินเช่ือใหเ้หมาะสม และมีการพฒันาคณุภาพ

ของพนกังานอยา่งตอ่เนื่องเพื่อการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน”  ใหบ้รรลผุลส าเรจ็ 

ค่านิยมของบริษัท  คือ SAWAD  ยอ่มาจาก 

          การปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมองคก์รเป็นเรือ่งที่ส  าคญัมากในการพฒันาองคก์รในปัจจบุนั คา่นิยมเป็นหลกัการ
ชีน้  าพฤติกรรมของบคุลากรในองคก์รที่ตอ้งแสดงออกรว่มกนั จึงมีความจ าเป็นท่ีบคุลากรทกุระดบัตอ้งใหค้วามส าคญัและ
ปฏิบตัิตนตามค่านิยม โดยเฉพาะผูบ้ริหารที่เป็นตน้แบบและเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหบุ้คลากรเกิดพฤติกรรม
รว่มกนัทั่วทัง้องคก์ร ตามทิศทางที่องคก์รก าหนด เพื่อรกัษาจุดแข็งของวฒันธรรมไวใ้หค้งอยู่ เพื่อตอบสนองต่อวิสยัทศัน์
และพนัธกิจไดอ้ยา่งยั่งยืนตอ่ไป 
 

 

 

 

 

 

Speed 
รวดเร็ว ทันใจ 

- ความขยันขันแข็งของเราทุกคนบนความเข้าใจลูกค้า ช่องทางการขายที่เข้าถึงง่าย 
ผลติภณัฑท์ี่ครอบคลมุทกุความตอ้งการ สูก่ารใหบ้รกิารท่ีรวดเรว็ ทนัใจลกูคา้ 

Always customer first  
เข้าใจลูกค้า 

- ลกูคา้มาเป็นอนัดบัหนึง่ ความเช่ือถือ ไวว้างใจจากลกูคา้ คือท่ีมาของทกุสิง่ที่เราท า 

Willing to Change 
ยนิดีปรับเปลี่ยน 

- พรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลงดว้ยความเช่ือวา่คนและองคก์รที่พรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลง  
ไมย่อมหยดุนิ่งเทา่นัน้ท่ีเจรญิเติบโต 

Aim for cost efficiency  
มุ่งความคุ้มค่า 

- ลงมือท าอย่างมุ่งมั่น เพื่อประสิทธิภาพสงูสดุในการด าเนินงาน ใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่ 
และสง่มอบประโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

Drive with Integrity 
ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม 

- ขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนดว้ย ความซื่อสตัย ์ โปรง่ใส พรอ้มสรา้งคณุคา่และ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม  
การขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมประกอบด้วย 3 รากฐาน คือ 
ซ่ือสัตย ์ คือ ความจริงใจ ความตรงไปตรงมา ความน่าไวว้างใจทัง้ต่อลกูคา้ ต่อองคก์ร             
ตอ่สงัคม และตอ่ตนเอง 
โปร่งใส คือ การด าเนินงานทางธุรกิจทัง้ในระดบัองคก์รและบคุคลที่ผูอ้ื่นสามารถมองเห็น
ได ้และเขา้ใจได ้มีระบบการท างานและขัน้ตอนอยา่งชดัเจน ตรวจสอบได ้
สร้างคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม   คือ การด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม                
ธรรมภิบาล และการจดัการท่ีดีโดยรบัผิดชอบสงัคมและสิง่เเวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร น าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยั่งยืน 
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โครงสร้างการบริหารผลิตภัณฑ ์และบริการ 
โครงสร้างการจัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน  

กลุ่มบริษัท ให้บริการสินเช่ือแบบมีหลักประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014 จ ากัด, บริษัทเงินทุน            

ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เงินสดทนัใจ จ ากดั ใหบ้ริการในประเทศไทย และบริษัท ศรีสวสัดิ์ เช่าสินเช่ือ (ลาว) 

จ ากดั ใหบ้รกิารสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั โดยหลกัประกนัท่ีกลุม่บรษัิทใหส้นิเช่ือเป็นรถทกุชนิด เช่น รถยนตน์ั่งสว่นบคุคล

ไม่เกินเจ็ดคน รถยนตน์ั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) รถจักรยานยนต ์รถหกลอ้ รถสิบลอ้              

รถแทรกเตอร ์รถพ่วง รถใชง้านเพื่อการเกษตร เป็นตน้  รวมทัง้หลกัประกนัอื่น เช่น บา้น ที่ดิน อาคารชุด ทัง้นี ้ในระหวา่ง            

ปี 2564 บรษัิทไดร้ว่มลงทนุกบัธนาคารออมสนิ ในบรษัิท เงินสดทนัใจ จ ากดั เพื่อใหส้นิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นหลกัประกนั

ส าหรบัลกูคา้ชัน้ดี และเป็นลกูคา้ที่มีความเสี่ยงต ่า โดยดอกเบีย้สินเช่ือจะอยู่ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 18 ต่อปี ในระหว่าง              

ปี 2564 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ยงัไมค่ลีค่ลาย กลุม่บรษัิทจึงมีมาตรการช่วยเหลอืลกูคา้ของบริษัท

ดว้ยแคมเปญดอกเบีย้ต ่าส  าหรบัลกูคา้ที่มีประวตัิดีและสินเช่ือรีไฟแนนซ ์ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท 

ใหบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถ บา้นและโฉนดที่ดิน โดยมียอดลกูหนีส้ทุธิตามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมรวมทัง้สิน้

36,509 ลา้นบาท โดยมูลค่าสินเช่ือที่กลุ่มบริษัท ใหบ้ริการกว่ารอ้ยละ 40 เป็นหลกัประกันประเภทโฉนดที่ดิน บา้นและ

คอนโด 
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ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการพาณิชยแ์ละเพื่อโครงการ 

กลุม่บริษัท ใหบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการพาณิชยแ์ละเพ่ือโครงการ โดย บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) เป็น

การใหกู้ย้ืมเงินแก่ธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อขยายธุรกิจของลกูคา้ ขยายโรงงาน 

โครงการใหม่ๆ โดยจะจัดหาสินเช่ือลักษณะต่างๆ ให้เหมาะสมกับความตอ้งการและสอดคลอ้งกับความเสี่ยงดา้น

หลกัประกนั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโครงการ ปัจจุบนับริษัทชะลอการใหบ้ริการในธุรกิจนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 มีลกูหนีส้นิเช่ือเพื่อการพาณิชยแ์ละเพื่อโครงการท่ียงัคงคา้งอยูท่ัง้สิน้ 35 ลา้นบาท 

ธุรกิจสินเชื่อรายยอ่ยแบบไม่มีหลักประกัน 

กลุม่บรษัิท ใหบ้รกิารสนิเช่ือรายยอ่ยแบบไมม่ีหลกัประกนัโดย บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ากดั (มหาชน) และบรษัิท 

ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย โดยไดร้บัอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยดงันี ้

 

    สนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อการอปุโภคบรโิภค  

สนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อการอปุโภค บรโิภค  เป็นใบอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยอนญุาตให ้บรษัิทเงินทนุ  ศรสีวสัดิ ์

จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินธุรกิจ โดยเนน้ใหบ้รกิารเฉพาะกลุม่แก่พนกังานบรษัิทตา่งๆ โดยมีการใหเ้งินกูท้ัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาว  

 

    สนิเช่ือสว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบั  

บริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ากดั (บริษัทย่อยของบริษัทตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563) ใหบ้ริการสนิเช่ือสว่นบคุคลแบบไมม่ี

หลกัประกนัผ่านช่องทางทีมงานขายอิสระ โดยเนน้ในกลุม่ลกูคา้ที่มีประวตัิและความมั่นคงทางการเงินที่ดีแต่ขาดสภาพ

คล่องชั่วคราว หรือตอ้งการทางเลือกในช่องทางการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ โดยใหบ้ริการแก่ลกูคา้ที่มีรายไดป้ระจ าต่อ

เดือนตัง้แต่ 30,000 บาทขึน้ไป ระยะเวลาในการผ่อนช าระตัง้แต่ 12-60 งวด คิดอตัราดอกเบีย้ไม่เกินรอ้ยละ 25 ต่อปี ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีบญัชีลกูหนีส้ว่นบคุคลรวมทัง้สิน้ 4,937 สญัญา และมียอดลกูหนีต้ามสญัญาเงินกูเ้ทา่กบั 1,449 

ลา้นบาท  

 

    สนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ  

กลุ่มบริษัทไดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากับ (“สินเช่ือนาโน

ไฟแนนซ”์) ตัง้แต่เดือนเมษายน 2558 เนื่องจากการใหส้ินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นสินเช่ือไมม่ีหลกัประกนั

เพื่อการประกอบอาชีพจึงมีความเสีย่งมากกวา่สนิเช่ือที่มีหลกัประกนั  กลุม่บรษัิท จึงมีนโยบายการใหส้นิเช่ือกบัผูป้ระกอบ 

อาชีพที่คิดจะเริ่มธุรกิจหรือขยายธุรกิจของตนเองผ่านระบบ แฟรนไชส ์ โดยจะพิจารณาจากแฟรนไชเซอร ์หลกัแหลง่หรอื

ท าเลที่ตัง้ที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน ประมาณการรายไดป้ระมาณการค่าใชจ้่าย และพิจารณาวงเงินที่เหมาะสม เพื่อลด

ความเสี่ยงดงักล่าวลง รวมทัง้พิจารณาใหก้ับลกูคา้ของกลุ่มบริษัทที่มีประวตัิการช าระเงินที่ดี ส  าหรบัรายไดจ้ากธุรกิจ

สนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบัจากเงินกูย้ืม คา่ธรรมเนียมการช าระขัน้ต ่า คา่ธรรมเนียม

การท าสญัญา คา่ปรบัจากการผิดนดัช าระเงิน 
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ในการพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ กลุม่บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การพิจารณาความสามารถในการช าระ

หนีข้องลกูคา้โดยการวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้และตรวจสอบประวตัิการคา้งช าระจากบริษัท 

ขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั ส าหรบัระยะเวลาการใหส้ินเช่ือจะพิจารณาปลอ่ยสินเช่ือระหว่าง  24 – 36 งวด  หากลกูหนี ้

ผิดนดัช าระ 4 งวด กลุ่มบริษัทจะด าเนินการส่งหนงัสือแจง้ใหล้กูคา้จ่ายช าระหรือเลิกสญัญา หากลกูคา้ไม่ ช าระเงินจะ

ด าเนินคดีทางกฎหมายต่อไป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีบญัชีลกูหนีส้ินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพรวม ทัง้สิน้จ านวน 

1,368 สญัญา และมียอดลกูหนีต้ามสญัญากูเ้งินเท่ากบั   24.54  ลา้นบาท โดยระยะเวลาการปล่อย สินเช่ือจะอยู่ในช่วง 

12-30 งวด ทัง้นีเ้พื่อเป็นการลดความเสีย่ง บรษัิทชะลอการปลอ่ยสนิเช่ือตัง้แตต่น้ปี 2563   

ธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้มอเตอรไ์ซค ์

กลุม่บริษัท ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซือ้มอเตอรไ์ซคใ์หม ่โดยบริษัท เอส ลิสซิ่ง จ ากดั ซึ่งเป็นบรษัิทในเครือ ใหบ้ริการ

สินเช่ือเช่าซือ้แก่บคุคลที่ตอ้งการซือ้รถมอเตอรไ์ซค ์โดยใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซือ้รถมอเตอรไ์ซคห์ลากหลายประเภท ยี่หอ้ 

ระยะเวลาการใหส้ินเช่ือตัง้แต่ 12–60 งวด ผ่านรา้นจ าหน่ายรถมอเตอรไ์ซคท์ี่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท ระหว่างปี 

2564 กลุม่บริษัท ไดเ้ขา้ลงทนุในบริษัท เอส ลิสซิ่ง จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถมอเตอรไ์ซคใ์หม่ ซึ่งสามารถ

ขยายตลาดการปลอ่ยสนิเช่ือเช่าซือ้มอเตอรไ์ซคใ์หมไ่ดเ้ป็นอย่างดี แตอ่ยา่งไรก็ตามในช่วงกลางปีตลาดสนิเช่ือมอเตอรไ์ซค์

ใหม่ตอ้งประสบปัญหาขาดแคลนรถเนื่องจากโรงงานผลติรถมอเตอรไ์ซคต์อ้งหยดุการผลิตชั่วคราวซึ่งเป็นผลจากการแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด-19 จึงท าใหย้อดปลอ่ยสินเช่ือช่วงกลางปีถดถอยลง แต่ก็เริ่มจะเขา้สูภ่าวะปกติในไตรมาสสดุทา้ย

ของปี หลงัจากกระบวนการผลิตรถมอเตอรไ์ซคเ์ขา้สู่ภาวะปกติ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีบญัชีลกูหนีส้ินเช่ือเช่าซือ้

มอเตอรไ์ซคร์วมทัง้สิน้จ านวน  77,142 สญัญา และมียอดลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้จ านวน  5,654  ลา้นบาท  

ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สิน  

กลุม่บรษัิท ใหบ้รกิารเรง่รดัติดตามหนีส้นิ โดย บรษัิทบรหิารสนิทรพัย ์เอสดบับลวิพี จ ากดั และบรษัิท ศรสีวสัดิ ์    

พาวเวอร ์2014 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  โดยมุ่งเนน้การติดตามหนีท้ี่มีหลกัประกัน ทัง้นีบ้ริษัทบริหารสินทรพัย ์เอสดบั  

บลิวพี จ ากดั จะรบัติดตามหนีข้องสถาบนัการเงิน สว่นบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร ์2014 จ ากดั จะรบัติดตามหนี ้ของกลุม่

บริษัทลิสซิ่งและบริษัทรถยนต ์กลุม่บริษัทมีความเช่ียวชาญและมีพนกังานที่มีประสบการณด์า้นการติดตาม เรง่รดัหนีส้นิ 

รวมทัง้กลุม่บริษัทมีสาขาใหบ้ริการครอบคลมุทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสาขา

ทัง้สิน้ 4,908 สาขา ท าใหม้ีเครอืขา่ยในการติดตามหนีท้ี่กวา้งขวางและครอบคลมุ  

 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 

กลุม่บริษัทเริ่มด าเนินธุรกิจบริหารสินทรพัยใ์นปี 2558 โดยเริ่มจากการชือ้หนีด้อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงิน             

ที่ขาย หนีด้อ้ยคุณภาพโดยวิธีการประมลู ซึ่งก่อนการประมลู บริษัทจะส่งทีมงานไปศึกษาขอ้มลูของหนีด้อ้ยคุณภาพที่             

จะท าการประมูล เพื่อวิเคราะหแ์ละประเมินราคาเพื่อการประมูลซือ้หนี ้ และเมื่อประมูลซือ้ไดแ้ลว้ ก็จะด าเนินการ

ตรวจสอบ  รายละเอียดลกูหนี,้ สวมสิทธิและรบัโอนหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นสินทรพัยข์องบริษัท รวมทัง้ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้

ทัง้นีใ้นการประมูลซือ้แต่ละครัง้ บริษัทจะค านึงถึงอตัราความส าเร็จในการติดตาม การจัดเก็บ และการขาย ค่าใชจ้่าย              
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ในการติดตามตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะติดตามได ้และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทตอ้งการในปี 2564 

บรษัิทไดม้ีการรว่มลงทนุในธุรกิจบรหิารสนิทรพัยก์บับรษัิท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อจะไดร้บัประโยชน์

จากความรูค้วามเช่ียวชาญดา้นอสงัหารมิทรพัย ์จากบรษัิท โนเบิล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อน ามาสง่เสรมิและ

ต่อยอดธุรกิจบริหารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยส์ินรอการขายของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษัทไดซ้ือ้หนี ้

มาบรหิารและมียอดคงเหลอืตามราคาทนุจ านวน 3,660 ลา้นบาท และมีทรพัยส์นิรอการขายจ านวน  469  ลา้นบาท 

 
ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 

ในปี 2559 กลุม่บรษัิท ไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ย คือ บรษัิทเอส ดบับลวิ พี เซอรว์ิสเซส จ ากดั (SWPS) ขึน้เพื่อประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการบริหารสินเช่ืออย่างครบวงจร โดยมุ่งเนน้ใหบ้ริการกับ
บริษัทในต่างประเทศ ซึ่งเนน้แถบประเทศในกลุม่ CLMV เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในนโยบายการส ารวจตลาด เพื่อเตรียมขยาย
ธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ ลกัษณะธุรกิจของ SWPS คือการใหบ้รกิารค าแนะน า และเป็นท่ีปรกึษาในการวางระบบการบรหิาร
สนิเช่ือแก่ลกูคา้กลุม่เปา้หมายที่ประกอบธุรกิจดา้นการใหส้นิเช่ือ เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงิน รวมถึงบรษัิทท่ีเป็นลกัษณะ
การขายแบบผอ่นช าระ โดยขอบเขตของการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย การใหค้  าปรกึษาดา้นกระบวนการปลอ่ยสนิเช่ือ ตัง้แต่
ขัน้ตอนการพิจารณาและจดัท าแนวทางการตรวจสอบและอนมุตัิสินเ ช่ือหรือความสามารถในการช าระ           ค่าสินคา้ 
การติดตามและเรยีกรบัช าระ และการใหค้  าปรกึษาดา้นการจดัท าการตลาด  
 
ธุรกิจรับฝากเงนิ 

กลุม่บริษัทใหบ้ริการรบัฝากเงินในรูปของใบรบัฝากเงินและตั๋วสญัญาใชเ้งิน โดย บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั 
(มหาชน) ใหบ้ริการแก่บุคคลทั่วไป นิติบคุคล มลูนิธิ สมาคม โดยมีก าหนดเวลาช าระคืนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ           
ผูฝ้ากเงิน ตัง้แตก่ารรบัฝากเงินที่มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามหรอืเมื่อสิน้ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว ้เช่น 1 เดือน 3 เดือน 5  
เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน เป็นตน้ ดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยดา้นสภาพคล่องของบริษัท อัตราผลตอบแทน และอัตราดอกเบีย้โดยรวมของตลาดเงิน 
เนื่องจากในปี 2564 บรษัิทมีนโยบายลดตน้ทนุทางการเงินประกอบกบัการลดเพดานการคุม้ครองเงินฝาก รวมทัง้กลุม่บรษัิท
มีสภาพคลอ่งเพียงพอ จึงไมเ่นน้การใหบ้รกิารรบัฝากเงิน 
 

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวิต 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันวินาศภยัและประกันชีวิต ที่ออกใหโ้ดย
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ท าใหบ้รษัิท สามารถเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์
และประกนัอืน่ๆ ได ้ซึง่รวมถึง ประกนัคุม้ครองวงเงินสนิเช่ือ ประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล และประกนัสขุภาพ โดยใหบ้รกิาร
ประกนัภยัแก่ลกูคา้สนิเช่ือของบรษัิทและบคุคลทั่วไป  

ในปี 2562 บริษัท ไดเ้ริ่มเสนอทางเลือกใหลู้กคา้ที่ซือ้ประกันภัยรถยนต ์โดยน าเสนอแผนการผ่อนช าระเบีย้
ประกนัภยัรถยนตด์ว้ยเงินสดโดยไม่มีดอกเบีย้นานสงูสดุ 8 เดือนและปรบัเพิ่มเป็น 12 งวดในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อลด
ภาระของลกูคา้ ในขณะที่ผูใ้หบ้ริการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน มกัจะเสนอแผนการผ่อนช าระใหแ้ก่ลกูคา้ที่ มีบตัรเครดิต
ภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนดหรือใหผ้่อนเงินสดสงูสดุ 10 งวด การใหท้างเลือกในการผ่อนช าระเช่นนีท้  าให้บริษัท ไดเ้ปรียบ
อยา่งมีนยัส าคญัในการไดล้กูคา้ใหม่ที่ไมม่ีก าลงัซือ้ประกนัภยัรถยนต ์ท าใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงผลติภณัฑป์ระกนัภยัของ
บรษัิท ไดม้ากกวา่ และลกูคา้สามารถบรหิารจดัการเงินหมนุเวียนของตนไดด้ีขึน้ 

นอกจากนีแ้พลตฟอรม์ของบริษัท ที่ไดเ้ตรียมพฒันาขึน้ในปี 2564 จะสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และเป็นปัจจยั
หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัท โดยแพลตฟอรม์ดังกล่าว สามารถใช้เพื่อ



 

รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 | 15  
 

เปรียบเทียบและก าหนดราคา การจ่ายค่าเบีย้ประกันภยั ทัง้แบบเต็มจ านวนและผ่อนช าระ และการต่ออายุ โดยระบบ
ดงักลา่วช่วยในการท างานของสาขา แพลตฟอรม์ของบริษัท นัน้มีการเช่ือมต่อกบัคู่คา้บริษัทประกนัภยั โดยมีคณุสมบตัิ
เด่นที่สามารถเสนอราคา รวมถึงใหค้วามคุม้ครองแก่ลกูคา้ไดท้นัที ซึ่งท าใหล้กูคา้สามารถเปรียบเทียบและซือ้กรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนตจ์ากบรษัิทประกนัชัน้น า 10 บรษัิทในประเทศไทยไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

บริษัท เช่ือว่า ความสามารถในการจัดจ าหน่ายผ่านทางระบบดิจิทัล (Digital Distribution) และความสามารถในการ
วิเคราะหข์อ้มลู (Data Analytics Capabilities) ของบริษัท จะท าใหใ้นอนาคต บริษัท สามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดด้ี ยิ่งขึน้ 
โดยใชร้ะบบการประมวลผล เพื่อก าหนดราคาที่ดขีึน้และเพิ่มโอกาสการขายขา้มผลติภณัฑท์างการเงินอื่น (Cross-selling) 
อีกทัง้ยงัเป็นการลดความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้แก่คูค่า้บรษัิทประกนัภยัของบรษัิท  

การใหบ้ริการของบริษัท ดงักลา่วนบัว่าเป็นสว่นส าคญัในการจดัจ าหน่ายประกนัภยั บริษัท เช่ือว่าคู่คา้บริษัทประกนัภยั
ของบริษัท จะไดร้บัประโยชนจ์ากการวิเคราะหข์อ้มูล (Data Analytics) ของบริษัทไดใ้นอนาคต และในขณะเดียวกัน 
ส าหรบัลกูคา้ บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรกึษาที่สามารถเขา้ถึงและไวว้างใจไดใ้นการตดัสินใจซือ้หรือต่อประกนัภยั เพื่อให้
บริษัท มีรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง ถึงแมว้่า บริษัท ไม่มีความเสี่ยงในการพิจารณารบัประกนัภยั (Underwriting Risk) แต่ดว้ย
ขอ้มูลของการขายประกันภยัและการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่บริษัท รวบรวมไว ้จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณารบั
ประกนัภยัและการบรหิารจดัการความเสีย่งไดใ้นอนาคต 
 
• ขอบเขตการรายงาน  

ครอบคลมุการด าเนินงานในสว่นส านกังานใหญ่ (1 แหง่) และสาขาจ านวน 50 สาขา (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 – 
31 ธนัวาคม 2565) ของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อรเ์รชั่น จ ากดั (มหาชน)  
 

• ห่วงโซ่คุณค่า  
บริษัทศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตามหลกัธรรมาภิบาล มีหลกั

บริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ที่จะช่วยขบัเคลื่อนองคก์รใหม้ีการพฒันาเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทัง้นีบ้รษัิท ยงัใสใ่จตัง้แตก่ารคิดคน้ผลติภณัฑต์า่งๆ ของบรษัิท รวมถึงการประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑผ์า่นทางช่องทางตา่งๆ 

เช่น ช่องทาง Online การใชส้ือ่บนกลุม่เปา้หมายที่มีการพดูคยุ น าเสนอผลติภณัฑไ์ดท้าง Social Media ไดแ้ก่ Facebook 

, Line ส่วนช่องทาง Offline เป็นการใชส้ื่อสิ่งพิมพ ์ติดป้ายโฆษณาตามพืน้ที่ต่างๆ รวมไปถึงการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อ

โฆษณาโทรทศัน ์(Vendor/Supplier)  
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นอกจากที่กล่าวมาขา้งตน้แลว้ บริษัท ยงัใหค้วามส าคญักบัการรกัษาฐานลกูคา้เดิม และดึงดดูลกูคา้รายใหม่ 

ทางบริษัท จึงใหค้วามส าคญั ใสใ่จ ต่อการเขา้บริการลกูคา้ การใหบ้ริการหลงัการขาย รวมไปถึงการรบัขอ้รอ้งเรียนจาก

ลกูคา้ เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุงใหด้ีขึน้เพื่อน าไปสูค่วามยั่งยืนตอ่ไป 
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แนวทางการด าเนินงานเพือ่ความยั่งยนื  
 

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยนื                  

กลุม่บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) มุง่มั่นในการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนครอบคลมุ
ทัง้มิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนวางแนวทาง และกระบวนการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนในระดบัสากล เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี  

โดยบริษัท ก าหนดกรอบและนโยบายการบริหารจดัการความยั่งยืนโดยใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจและ
ค านงึถึงการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืนใน 4 ดา้นดงันี ้

1. ด้านความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ  ด้วยการให้สินเชื่ออยา่งรับผิดชอบ  
บริษัท มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ยั่งยืน ยึดมั่นในความ
รบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ยึดลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง โดยสรา้งสรรคน์วตักรรมรวมถึงพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร
เพื่อตอบโจทยท์กุความตอ้งการของลกูคา้ ดว้ยแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพใน
ระดบัมาตรฐานสากล 

2. ด้านคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยการส่งเสริมการเป็นอยูท่ี่ดีสู่สังคม 
บรษัิท มุง่เนน้ในการสรา้งโอกาสแก่พนกังานและคนในสงัคม สนบัสนนุธุรกิจของชมุชนในการเขา้ถึงบรกิารตา่งๆของบรษัิท
อย่างทั่วถึง เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี   ส่งเสริมความรูก้ารบริหารจดัการดา้นการเงินที่ถกูตอ้งแก่คนใน
สงัคมทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียม  ใหค้วามส าคญัต่อพนกังานโดยมุง่มั่นในการพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยนื  ด้วยการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
บรษัิท มุง่มั่นและใหค้วามส าคญัในการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม รวมถึงการปอ้งกนัมลพิษดว้ยการสง่เสรมิการใชท้รพัยากรและ
พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  สง่เสรมิใหพ้นกังานทกุคนและทกุหนว่ยงานตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่
และความรบัผิดชอบดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่  

4. ด้านการขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม  ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ ์การก ากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

บรษัิท มุง่มั่นในการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี โดยสือ่สารจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทไปยงัผู้
มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีความ
รบัผิดชอบ และเคารพสทิธิมนษุยชน โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของภาครฐัอยา่งเครง่ครดั บรหิารจดัการความ
เสี่ยงและค านึงถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทโดยตรงและของคู่คา้ในห่วงโซ่
คณุคา่ของบรษัิทเพื่อสง่เสรมิความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม 

นโยบายการบรหิารจดัการความยั่งยืนฉบบันี ้ประยกุตใ์ชก้บัทกุหนว่ยงานตลอดสายโซอ่ปุทาน กลุม่ผูบ้รหิารและ
พนกังานทกุคนมีหนา้ที่สนบัสนนุ ผลกัดนั และปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกรอบการบริหารจดัการความยั่งยืนที่
ก าหนด เพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งแทจ้รงิ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

  คณุดวงใจ  แกว้บตุตา 

     กรรมการผูจ้ดัการ 
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กรอบการด าเนินงานการบริหารจัดการความยั่งยืน 
บรษัิทไดบ้รูณาการการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนตามเปา้หมายการพฒันาอยา่งยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) 

เขา้เป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ และไดก้ าหนดนโยบายที่สอดคลอ้งกบับรบิทภายในและบรบิทภายนอก ในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อก าหนดกลยทุธก์ารขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจอยา่งยั่งยืน บนพืน้ฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดงันี ้
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เป้าหมายด้านความยั่งยนื 
ด้าน / เชือ่มโยงเป้าหมาย 
ด้านความยั่งยนื (SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
 

1. สนับสนุนลูกค้ารายย่อยให้เข้า
สู่ระบบ ยกระดับการเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุนของกลุ่มลูกค้ารากหญ้า 

1. การเพิ่มโอกาสดา้นช่องทางการเขา้ถึงแหลง่สินเช่ือของลกูคา้ดว้ยการขยาย
สาขาใหม้ากขึน้ 

ลกูคา้ 

  2. พฒันาและออกแบบผลิตภณัฑท์างการเงินที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้แตล่ะกลุม่ที่รายไดน้อ้ยหรอืไมม่ีรายได ้

  3.การสนบัสนนุการจา้งงานผา่นการใหส้นิเช่ือแก่ธุรกิจ 

  4.การใหบ้ริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
อตุสาหกรรม 

  
2.  ให้สิน เชื่ ออย่าง รับผิดชอบ
พิจารณาความสามารถในการ
ช าระเงนิ 

ประเมินความสามารถในการช าระหนี ้ของลูกค้าอย่างละเอียดถ่ีถ้วน                      
โดยพิจารณาใหค้รอบคลมุภาระหนีส้นิทัง้หมด 

ลกูคา้ 

 
 

 
3. ส่งเสริมความรู้ในการบริหารใน
การลงทุน 
 
 

1.ยกระดบัความเป็นอยู่ ลดความเหลื่อมล า้ สรา้งการเติบโตไปพรอ้มๆกนั ดว้ย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี, ช่องทางการเขา้ถึง, เครือข่าย (Partner), 
ความรูท้างการเงิน เพื่อสนบัสนนุการเติบโตไปพรอ้มกนัทัง้ชมุชน และองคก์ร 

 
 
 

ลกูคา้ 
 
 
 
 

2.การมีผลประกอบการท่ีดีซึง่น าไปสูง่านท่ีมั่นคง 

3.การสรา้งนวตักรรมทางการเงินเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 
4.การขยายการเขา้ถึงบรกิารทางการเงินผา่นช่องทางดิจิทลั 
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ด้าน / เชือ่มโยงเป้าหมาย 
ด้านความยั่งยนื (SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

สร้างคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม 
 

1. การสร้างคุณค่าคน, การพัฒนา
บุคลากร 

1.พฒันาพนกังานเพื่อเสริมสรา้งคา่นิยม ดา้นการขบัเคลื่อนดว้ยคณุธรรม และ
ยินดีปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สรา้งการเติบโตที่ยั่งยืนใน
พนักงานทุกระดบั ผ่านโปรแกรมการพัฒนาในหมวดต่างๆ  โดยมีเป้าหมาย
ชั่วโมงการอบรมอยา่งนอ้ย 6 ชั่วโมงตอ่คนตอ่ปี ดงัตอ่ไปนี ้

พนกังาน 

  

 Onboarding Program 
หลกัสตูรอบรมความรูพ้ืน้ฐานในการท างานส าหรบัพนกังานใหม่ทกุคนที่มุ่งให้
สรา้งความรูใ้นดา้นผลิตภณัฑ,์ เง่ือนไขการพิจารณาสินเช่ือ, การบริหารความ
เสี่ยง และการท าความเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ (Customer Centricity) 
เพื่อใหพ้นกังานสาขา สามารถน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆ ของศรสีวสัดิ์

ใหก้ับลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาทางดา้นการเงินไดต้รงตาม
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการ
ใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง และเป็นธรรม ( Integrity) ใหก้ับพนกังาน
ใหมท่กุคนตัง้แต ่Day-1 ที่รว่มงานกบัศรสีวสัดิ ์

 
 
 
 
 
 

 Re-training/Knowledge Refreshment Program  
หลกัสตูรการพฒันาเพื่อทบทวนและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจในการท างาน
ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานสาขาของศรีสวัสดิ์ทั่ว
ประเทศทั้ง 5,000 สาขา จะมีการอัพเดทความรู้ต่างๆ ในการท างานอยู่
ตลอดเวลา, มีระดับความรูใ้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(Knowledge Quality) รวมทัง้มีมาตรฐาน
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ด้าน / เชือ่มโยงเป้าหมาย 
ด้านความยั่งยนื (SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ในการให้บริการที่ดีตามค่านิยม Always Customer First ของศรีสวัสดิ์  
(Service Quality)  
 

 Leadership Development Program  
หลกัสตูรพฒันาผูน้  ารุน่ใหม ่เพื่อสรา้ง Talent ภายในองคก์รไวร้องรบัการขยาย
ธุรกิจไดอ้ย่างทนัท่วงที ดว้ยการออกแบบเนือ้หาหลกัสตูรใหค้รอบคลมุทัง้ใน
สว่นของ Hard-Skills และ Soft-Skills เพื่อใหม้ั่นใจวา่ผูน้  ารุน่ใหม่ขององคก์รจะ
มีความพรอ้มในการรบัมอบหมายบทบาทหนา้ที่ที่มีความทา้ทายมากยิ่งขึน้ ซึ่ง
เป็นไปตามค่านิยมขององคก์ร ที่ตอ้งการปลกูฝังใหพ้นกังานมีความกลา้และ
พรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ อยูต่ลอดเวลา (Willing to Change) นอกจากนี ้
ยงัเป็นการตอกย า้ใหพ้นกังานตระหนกัวา่องคก์รใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งกบัการ
พัฒนาผูน้  าและโปรโมทพนักงานที่มีศักยภาพจากภายในองคก์ร (Promote 
from within) 
2.การจัดสวสัดิการดา้นสขุภาพ การอบรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพแก่พนกังาน 
การดแูลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในท่ีท างาน 
3.การจา้งงานท่ีเทา่เทียมและเป็นธรรม   

  
 
 
 
 

2. การรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 

1. การพฒันาเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู ้ ดว้ยโครงการสนบัสนุนการเรียนรูใ้น
เรือ่งการออมเงิน การจดัการทางการเงิน และอื่นๆ 
2. การพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชน การกระจายการจา้งงานไปยงัจังหวดัต่างๆ 
ทกุภมูิภาคของประเทศกวา่ 4,900 สาขา 
3.การด าเนินโครงการสนิเช่ือเพื่อผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

ลกูคา้ / ชมุชน 
 
 
 
 



 

รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 | 23  
 

ด้าน / เชือ่มโยงเป้าหมาย 
ด้านความยั่งยนื (SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

 
 

  
 

สร้างสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื 
 

1. การบริหารความเสี่ยงประเด็น
สภาพภมิูอากาศ 

การบรหิารและการจดัการความเสีย่งจากการประเมินผลกระทบในกระบวนการ
การด าเนินธุรกิจ 

ชมุชน / 
สิง่แวดลอ้ม 

  2. การบรรเทาผลกระทบ 

1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน น ้า , ไฟ, ขยะ/ของเสีย และการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์และการใชค้วามรูเ้รือ่งสิง่แวดลอ้ม 
2. สรา้งการมีสว่นรว่มในหว่งโซอ่ปุทาน 
3. ประเมินผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
4. การจดัซือ้จดัจา้งที่ค  านงึผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ชมุชน / 
สิง่แวดลอ้ม 

 
การขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ ์

การจัดการทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับกระบวนการในการ
ตดัสนิใจเชิงกลยทุธข์ององคก์าร โดยค านงึถึงประเด็นส าคญัดา้นความยั่งยืน 

พนกังาน 

  - โครงสรา้งองคก์รที่มีประสทิธิภาพ 

  - สรา้ง Leadership 
  - เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 
  - บรหิารผลตอบแทน (PMS) 
  - โครงการสง่เสรมิความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน 
  - ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  

2. การก ากับดูแลกิจการ 
1.ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรพัยส์นิของพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานในระดบัสากล 

ลกูคา้ / พนกังาน 
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ด้าน / เชือ่มโยงเป้าหมาย 
ด้านความยั่งยนื (SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

2.การคดักรองคู่คา้รายใหม่ โดยค านึงถึงประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงาน 

  
 

3. การบริหารความเสี่ยง 
 

การทบทวนประเด็นและแนวโนม้ที่อาจเป็นความเสีย่งตอ่การด าเนินธุรกิจ ลกูคา้ 

  
4.  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

1.สง่เสรมิการปฏิบตัิตามนโยบายตา่งๆ อยา่งเครง่ครดั 
- การจดัการขอ้รอ้งเรยีน 
- การตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 
- การปอ้งกนัการฟอกเงิน 
- การใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม 
2.การปฏิบัติตามมาตรฐานในการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล และการ
ลงทนุในเทคโนโลยีดา้นการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู 

ลกูคา้ / พนกังาน 
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ประเดน็ส าคัญด้านความย่ังยนื 
การระบุ และวเิคราะห ์ผู้มส่ีวนได้เสียเพือ่จัดล าดับความส าคัญ  
การบ่งชีผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. บรษัิทก าหนดผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งโดยพิจารณาจากขอบเขตของการมีสว่นรว่มและคณุลกัษณะของผูม้ีสว่น
ได ้เสียที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือบุคคล ที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจและ
กิจกรรมของบรษัิททัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. บริษัทได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบือ้งตน้ออกเป็น กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลกระทบหรือไดร้บั
ผลกระทบจากการด าเนินงานและกิจกรรมของบรษัิทไวต้ามล าดบั ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ 
2. ลกูคา้ 
3. พนกังาน 
4. คูค่า้และเจา้หนี ้
5. ชมุชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
6. คูแ่ขง่ 

แนวทางการจดัล าดบัความส าคญัของกลุม่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามความส าคญัของประเด็น โดยใหน้ า้หนกัจากอิทธิพล
และการพึง่พิงตอ่บรษัิท 

 อิทธิพล หมายถึง กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่มีอิทธิพลมาก คือ กลุ่มที่มีผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายดา้น       
กลยทุธข์องบรษัิท 

 พึ่งพิง หมายถึง กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่มีการพึ่งพิงบริษัทมาก คือ กลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบทัง้ทางบวกและ           
ทางลบจากการด าเนินงานและกิจกรรมของบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อิทธิพล คือ กลุ่มที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายด้านกลยุทธข์องบริษัท 

 

สร้างความพึงพอใจ 

อย่างต่อเน่ือง 

สร้างการมีส่วนร่วม 

อย่างใกล้ชิด 

 

สงู ต ่า 

สงู 

ต ่า 

ติดตาม ให้ข้อมูล 

อย่างต่อเน่ือง 

พึ่งพิง 

มีอิทธิพล 

ควรไดร้บัการติดตาม

จากบริษัทอยา่งต่อเน่ือง 

 
ารมีสว่นรว่มและไดร้บั

การตอบสนองความ

ตอ้งการ 

อยา่งเต็มท่ีรวมถึงมีการ

ติดตาม 

อยา่งใกลช้ 

 

พึ่งพิง  คือ กลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบ ทั้งทางบวกและ

ทางลบจากการด าเนินงาน

และกิจกรรมของบริษัท 

ควรไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสาร

อยา่งเพียงพอเพื่อสรา้ง

ความพงึพอใจต่อเน่ือง 

 
ารมีสว่นรว่มและไดร้บั

การตอบสนองความ

ตอ้งการ 

อยา่งเต็มท่ีรวมถึงมีการ

ติดตาม 

อยา่งใกลช้ 

ควรจะไดร้บัการตอบสนอง

ความตอ้งการและความ

คาดหวงัอยา่งเหมาะสม 

 
ารมีสว่นรว่มและไดร้บัการ

ตอบสนองความตอ้งการ 

อยา่งเต็มท่ีรวมถึงมีการ

ติดตาม 

อยา่งใกลช้ 

 
อย่างใกล้ชิด 

 

ควรไดร้บัการมีสว่นรว่มและ

ไดร้บัการตอบสนองความ

ตอ้งการอยา่งเต็มท่ีรวมถึงมี

การติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

 
ารมีสว่นรว่มและไดร้บัการ

ตอบสนองความตอ้งการ 

อยา่งเต็มท่ีรวมถึงมีการ

ติดตาม 

อยา่งใกลช้ 

 
อย่างใกล้ชิด 
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การวิเคราะหแ์ละระดับการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่มีอิทธิพลสงูและมีการพึง่พิงบรษัิทสงู ควรไดร้บัการมีสว่นรว่มและไดร้บัการตอบสนองความ
ตอ้งการอยา่งเต็มที่รวมถึงมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

 ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียที่มีอิทธิพลสงูแต่มีการพึ่งพิงบริษัทต ่า ควรไดร้บัรูข้อ้มลูข่าวสารอยา่งเพียงพอเพื่อสรา้งความ
พงึพอใจตอ่เนื่อง 

 ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่มีอิทธิพลต ่าแต่มีการพึ่งพิงบริษัทสงู ควรจะไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงัอยา่งเหมาะสม 

 ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่มีอิทธิพลต ่าและมีการพึง่พิงบรษัิทต ่า ควรไดร้บัการติดตามจากบรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง 
 

การจัดการความเส่ียงของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตอ้งระบุประเด็นความเสี่ยงและจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส  าคญั 
รวมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งนัน้จากการมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ดงันี  ้

 ความขดัแยง้ระหวา่งการมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
 การก่อกวนของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ความไมเ่ต็มใจในการมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
 ความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตอ่บรษัิทท่ีไมส่ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีได้ 
 ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจและไมท่ราบขอ้มลู 

 

การจัดการความเส่ียงของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ระบุประเดน็ส าคัญด้านความย่ังยนื  

ที่มาและวิธีการระบุประเด็นส าคญัดา้นความยั่งยืน : บริษัท พิจารณาจากประเด็นพืน้ฐานและประเด็นเฉพาะ

ธุรกิจ ในมิติดา้น ESG แต่ละดา้น (ดา้นละ 4 ประเด็น) และน ามาวิเคราะหใ์น 2 มิติหลกัๆคือ พิจารณาจากผลกระทบตอ่            

ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และ ผลกระทบตอ่ธุรกิจ จนไดป้ระเด็นที่ส  าคญัที่สดุ 3 เรือ่งคือ   

1. นโยบายและกลยทุธค์วามยั่งยืน 
2. การบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
3. ความปลอดภยัทางไซเบอร ์และการปอ้งกนัขอ้มลูสว่นบคุคล 
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ด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทีม่ีความส าคัญของบริษัท 3 อันดับแรก 

แนวทางการด าเนินงาน 
บริษัทมุ่งเนน้ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานในองคก์รสรา้งการมีส่วนร่วมกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านช่อง

ทางการสื่อสารและการจดักิจกรรมต่างๆ โดยใหค้วามส าคัญกบัสิทธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของบริษัท ทัง้ 6 กลุม่ ไดแ้ก่             
ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คู่ค  า้และเจา้หนี ้คู่แข่ง ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อรบัทราบขอ้คิดเห็น ความคาดหวงั และ
ขอ้เสนอแนะของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียต่อการด าเนินงานขององคก์ร รวมไปถึงโอกาสในการสื่อสารแนวทางการด าเนินงาน
ดา้นความยั่งยืนขององคก์รตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่  

 โครงการท่ีส าคญั ปี 2564 
โครงการ  สรา้งความผกูพนักบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อสรา้งความเช่ือมั่น และสรา้งความผกูพนักบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

บริษัทมีการสื่อสารกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ และมีช่องทางการมีสว่นรว่มกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย แต่ละกลุม่แตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะความสมัพนัธ ์เช่นเดียวกบัการตอบสนองความคาดหวงัและขอ้กงัวลที่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียมีตอ่บรษัิทท่ี
แตกตา่งกนัไปตามตารางที่น าเสนอดงันี ้

ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยนื 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การสานสัมพันธ ์และการตอบสนอง 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีสว่นร่วม ความคาดหวังและ

ประเด็นส าคัญ 
การตอบสนอง 

ผู้ถอืหุ้นและ 
นักลงทุน 

 ผา่นการประชมุผูถื้อหุน้
ประจ าปี หรอืเขา้รว่มกิจกรรม
บรษัิทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ 
(Opportunity Day) 

 เบอรโ์ทรของบรษัิทและสาขา 
 หนว่ยงานบรษัิทท่ีดแูลผูถื้อหุน้

และนกัลงทนุโดยตรง เช่น ฝ่าย
นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

 Website /FB/Page บรษัิท 

 ขอ้มลูผลการ
ด าเนินงานของบรษัิท 
หรอืขอ้มลูดา้นอื่นๆที่
ตอ้งการ 

 ติดตอ่เพื่อเขา้รว่มการ
ประชมุ หรอืสอบถาม
รายละเอียดเก่ียวกบั
การประชมุ 

 การดแูลรกัษา
ผลประโยชนแ์ละความ
พงึพอใจของผูม้ีสว่นได้
เสยี 

 ความโปรง่ใสในการ
ด าเนินธุรกิจ และการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบรษัิท 

 สรา้งโอกาสทางธุรกิจ
เพื่อการเติบโตอยา่ง
ยั่งยืน 

 การรกัษาผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุ 

 การรบัฟังปัญหา และ
การแกไ้ข 

 การใหบ้รกิารดา้นขอ้มลู
ที่ครบถว้น 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีสว่นร่วม ความคาดหวังและ
ประเด็นส าคัญ 

การตอบสนอง 

ลูกค้า สาขา (ทั่วประเทศ) 
 เบอรโ์ทรของบรษัิท และสาขา 
 หนว่ยงานศนูยบ์รกิารขอ้มลู 

Call Center  
 Website /FB/Page บรษัิท 
 พบปะลกูคา้ผา่นกิจกรรมตา่งๆ 

 

 ผลติภณัฑก์ารเงินท่ี
เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ 

 ขอรบับรกิารดา้น
การเงินหรอืประกนัภยั
ตา่งๆ 

 ขอ้มลูหรอืรายละเอยีด
ผลติภณัฑท์างการเงิน 

 ติดตามสถานะการ
อนมุตัิ และการ
พิจารณาสนิเช่ือ 

 รอ้งเรยีน หรอืใหข้อ้มลู
เพื่อปรบัปรุงสนิคา้และ
บรกิาร 

 พฒันาและน าเสนอ
ผลติภณัฑท์ี่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้แตล่ะ
กลุม่ 

 การใหบ้รกิารท่ีดีตอ่
ลกูคา้ และรกัษา
ผลประโยชนข์องลกูคา้ 

 การรบัฟังปัญหา และ
การแกไ้ข 

 ใหบ้รกิารลกูคา้ดว้ย
ความเต็มใจ และเปิด
โอกาสใหล้กูคา้ประเมิน
การบรกิารของพนกังาน 
 

พนักงาน  การสือ่สารผา่นช่องทางตา่งๆ 
เช่น เว็บไซตบ์รษัิท, Intranet, 
วารสารบรษัิท, Line Group 
และ E-mail 

 การส ารวจความผกูพนัของ
พนกังานท่ีมีตอ่องคก์ร ปีละ 1 
ครัง้ 

 หนว่ยงานฝ่าย HR หรอืหวัหนา้
งานโดยตรง 

 การรบัสทิธิประโยชน์
ตา่งๆของบรษัิท เช่น 
คา่ตอบแทน สวสัดกิาร 
หรอื การฝึกอบรม 

 การรบัทราบนโยบาย /
ประกาศตา่งๆ 

 การแจง้ขอ้รอ้งเรยีน / 
แกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน 

 การรกัษาผลประโยชน์
ของพนกังาน (อธิบาย
เป็นรูปธรรม)  

 การรบัฟังปัญหาความ
คิดเห็น และการแกไ้ข
ปัญหา 

ชุมชน สังคม 
สิ่งแวดลอ้ม 

 สาขา (ทั่วประเทศ) 
 เบอรโ์ทรของบรษัิทและสาขา 
 หนว่ยงานศนูยบ์รกิารขอ้มลู 

Call Center  

 การจดัท าโครงการ
ตา่งๆ เพื่อพฒันาสงัคม 

 การรว่มบรจิาค หรอื
การจดัท าโครงการ 
CSR 

 การแกไ้ขปัญหาตา่งๆ          
ที่เกียวขอ้งในสมัคม
ภาพรวม 

 

 การรว่มท าโครงการ
ตา่งๆดา้นการพฒันา
สงัคม 

 รเิริม่โครงการเพื่อสงัคม
หรอืจดัท าโครงการเพื่อ
ประโยชนส์ว่นรวม
สอดแทรกใน
กระบวนการท างาน 
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แนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยนื 4 ด้าน 
ด้านเศรษฐกิจ 

บริษัทสนับสนุนการให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการปฎิบัติงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงมี

เป้าหมาย นโยบายในการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

สนบัสนนุการเขา้ถึงการใชบ้ริการลกูคา้ทกุระดบั ภายใตก้ารก ากบัดแูล ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความความโปรง่ใส 

ตามหลกัธรรมภิบาลเพื่อประโยชนส์งูสดุทัง้ตอ่บรษัิทและผูม้ีสว่นไดเ้สยี  

แนวทางการบริหารจัดการ 

1.สนบัสนนุลกูคา้รายยอ่ยใหเ้ขา้สูร่ะบบยกระดบัการเขา้ถึงแหลง่เงินทนุของกลุม่ลกูคา้รากหญา้ 

2.ใหส้นิเช่ืออยา่งรบัผิดชอบพิจารณาความสามารถในการช าระเงิน 

3.สง่เสรมิความรูใ้นการบรหิารในการลงทนุ 

ด้านสังคม 
 บรษัิท สง่เสรมิความเป็นอยูท่ี่ดีสูส่งัคม โดยสนบัสนนุใหป้ระชาชนมีความรูท้างการเงินและสามารถเขา้ถึงบริการ

ทางการเงิน เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต ทัง้นีบ้ริษัทไดม้ีการก่อตัง้ มลูนิธิศรีสวสัดิ์-สมาน แกว้บตุตา มอบทนุการศึกษาแก่

เด็กดอ้ยโอกาสจนจบการศึกษาภาคบงัคบั นอกจากนีบ้ริษัทมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ จึงท าใหก้ารช่วยเหลือสงัคม ชุมชน 

สามารถเขา้ถึงไดง้่าย โดยการประสานงานกบัทางพนกังานตามพืน้ท่ีตา่งๆ เมื่อเกิดภยัธรรมชาติตา่งๆ เช่น น า้ทว่ม รวมทัง้

การมอบอปุกรณก์ารปอ้งกนัโควิด-19 ใหก้บัชมุชน อีกดว้ย 

แนวทางการบริหารจัดการ 

1.การสรา้งคณุคา่คน การพฒันาบคุลากร 

2.การรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษัท มีความตระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากขึน้เรื่อยๆ 

บรษัิท จึงมุง่มั่นสง่เสรมิการรกัษาสภาพสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้มที่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายใหส้อดคลอ้ง

กบัการด าเนินธุรกิจ มุง่เนน้ใหพ้นกังานในองคก์รสามารถน าไปปฎิบตัิไดจ้รงิ โดยพนกังานในองคก์รใหค้วามรว่มมือ รว่มใจ 

รกัษาสิ่งแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เช่น น า้ ไฟฟ้า การแยกขยะ การพกถุงผา้ลดการใชพ้ลาสติก โดยทางบริษัทไดเ้นน้ให้

พนกังานในองคก์รตระหนกัใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า และไดม้ีการประชาสมัพนัธ์ทางช่องทางต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานรบัรู ้

และรว่มปฏิบตัิ เช่น การติดปา้ยตามจดุตา่งๆ การแจง้ขา่วสารทางเมลข์องบรษัิท หรอื Intranet เป็นตน้ 
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แนวทางการบริหารจัดการ 

1. การบรหิารความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change)  

2. การบรรเทาผลกระทบ 

 

ด้านหลักธรรมาภบิาล 
 บริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เช่ือมั่นในนโยบายและปฏิบตัิตามแนวทาง

ตามหลกัธรรมาภิบาล  คณะผูบ้ริหาร พนักงาน ด าเนินงานตามแผนงานทุกขัน้ตอนอย่างเปิดเผย มีความรบัผิดชอบ 

ซื่อสตัยส์จุริต ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้พร้อมเปิดรบัขอ้รอ้งเรียนการคอรร์ปัชั่น โดยมีแนว

ทางการบริหารอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน รวมทัง้การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดบัใหเ้ป็นมาตรฐานตอ่ไป  
 

แนวทางบริหารจัดการ 

1.การบรหิารทรพัยากรบคุคลเชิงกลยทุธ ์ 

2.การก ากบัดแูลกิจการ 

 

การประเมินผลกระทบของประเดน็ด้านความยั่งยนืทีส่ าคัญ 

 กระบวนการระบปุระเด็นส าคญัที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัท ตระหนกัถึงความเสี่ยงและโอกาสการ

ด าเนินธุรกิจ จึงไดก้ าหนดผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยพิจารณาจากประเด็นพืน้ฐานและประเด็นเฉพาะธุรกิจในแต่ละดา้นพรอ้ม

พิจารณาถึงปัจจยัภายในและภายนอก และน าหลกัมาวิเคราะหพ์ิจารณาจากผลกระทบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียและผลกระทบ

ต่อธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ครอบคลมุผลกระทบดา้น เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเนน้ไปยงัเป้าหมายการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนของบรษัิท การพิจารณาบรบิทดา้นความยั่งยืนของธุรกิจ การประเมินประเด็นดา้นความยั่งยืนที่ส  าคญัและครบถว้น

ของขอ้มลู 3 เรื่อง คือ นโยบายและกลยทุธค์วามยั่ งยืน การบริหาความเสี่ยงองคก์ร ความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละการ

ปอ้งกนัขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

 

บรษัิทมีกระบวนการและขัน้ตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่ส  าคญั ดงันี ้

1. การระบุประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนและขอบข่ายรายงาน บริษัทรวบรวมประเด็นด้านความยั่งยืน                     

ที่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะธุรกิจ โดยการวิเคราะหแ์นวโนม้ทางธุรกิจ ระบปุระเด็นที่มีความส าคญัที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหค้รอบคลมุ

ทกุกลุม่ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี  
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2. การประเมินจัดล าดบัความส าคญัของประเด็น บริษัทน าประเด็นความยั่งยืนตามบริบทการด าเนินธุรกิจ 

ทบทวนการจดัล าดบัความส าคญัดา้นความยั่งยืนโดยวิเคราะหค์วามส าคญัตามเกณฑป์ระเมินความเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้มและความส าคญัตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

3. การรบัรองผลการประเมิน บริษัท ทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยส าคัญ และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาอนมุัติดา้นความยั่งยืนเพื่อน ามาวางกลยทุธ ์รวมถึงการเปิดเผยประเด็นส าคญั

ดา้นความยั่งยืน 

4. การพฒันาและติดตามประเด็นท่ีมีนยัส  าคญัอยา่งตอ่เนื่อง บรษัิทจะติดตามและพฒันาการผลการด าเนินงาน

ที่สอดคลอ้งกับประเด็นที่มีนัยส าคัญ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลและการจัดท ารายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง                  

โดยมีคณะกรรมการระดบับรหิารก ากบัดแูลและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

 

กระบวนการจัดล าดับความส าคัญด้านความย่ังยนื 

ล าดับ ตัวชีว้ัด ขอบเขตภายใน ขอบเขตภายนอก 

ความส าคัญสูง 
นโยบายและกลยทุธค์วาม
ยั่งยืน 

 
 
การบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
ความปลอดภยัทางไซเบอร ์
และการปอ้งกนัขอ้มลูสว่น
บคุคล 
 
 

 
- มีนโยบายและกลยทุธด์า้นความยั่งยืน

ที่ชัดเจนและครอบคลุม ทุกบริษัท           
ในขอบเขตที่ก าหนด 

 
- มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่

ชดัเจนครอบคลมุการด าเนินงานในทุก
สว่นงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พนกังานมีความเขา้ใจ และปฏิบตัิตาม
นโยบายความเสีย่ง 100% 

(วดัจากประวตัิการอบรมและรายงานความ
เสีย่ง) 
 
- ความปลอดภยัทางไซเบอร ์

(PDPA)ครอบคลมุทกุบรษัิท ภายใน
ขอบเขต 

- พนักงานผ่านการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับนโยบาย 80% ของพนักงาน
ทัง้หมด 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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ความส าคัญกลาง 
การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
 
 
 
การเคารพในความเสมอภาค
และความหลากหลาย 
 
 
 
ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ 

 

 
- มีกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ ต้นน า้    
ถึงปลายน า้ 

 
- เพิ่มช่องทางการเขา้ถึงผลิตภัณฑข์อง

ลกูคา้ อย่างนอ้ย 1 ช่องทางภายในสิน้
ปี 2565 

 
 
- ขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ลดลง 5% จากปี 

2564 
 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

ความส าคัญต ่า 
การจดัการพลงังานและ
ทรพัยากรน า้ 
 
การจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

 
 
 
 
การจดัการขยะ และของเสยี 

 
- ลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ และน า้ ลง 5% 

จากปี 2564 

 
- ตรวจสภาพรถยนตใ์ชง้านของบริษัท ปี

ละ 1 ครัง้ 

- ลดการใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงลง 5%จากปี 
2564 

 
- ปริมาณการใชก้ระดาษลดลง 5% จาก

ปี 2564 

 
X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
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เส้นทางสู่อนาคตทีย่ั่งยนื 
การก ากับดแูลกจิการทีด่ ี
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นกับทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใตก้าร
ด าเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง บริษัท จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
เพื่อยกระดบัการด าเนินการที่มีอยู่แลว้ ใหม้ีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน และกระจายการปฏิบตัิไปสูพ่นกังานของ
บริษัท ทุกระดบัชัน้ อนัเป็นการเสริมสรา้งใหเ้กิดวฒันธรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างแทจ้ริง โดยบริษัทไดร้บัเอาแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัท จดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตามที่ก าหนดโดย
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผูถื้อหุน้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและพัฒนาความยั่งยนื   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีจ านวน 3 ทา่นประกอบดว้ย 

1. นายสเุมธ  มณีวฒันา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 
2. นายพินิจ พวัพนัธ ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน  
3. นายกดุั่น  สขุมุานนท ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 
4. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ เลขานกุารกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 
 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและพัฒนาความยั่งยนื 

1. พิจารณาและก าหนดนโยบายและขอ้พึงปฏิบตัิที่ส  าคญัของกระบวนการก ากับดแูลกิจการที่มีประสิทธิผล 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษัิท ใหค้วามเห็นชอบ 

2. ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแผนการก ากับ ดูแลและติดตามใหป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่บริษัท
ประกาศก าหนด 

3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ใชป้ฏิบตัิใหม้ีความต่อเนื่องและเหมาะสมกบั
การด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
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4. ดแูลการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
5. ทบทวนและรายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการพฒันาอยา่งยั่งยืน พรอ้มทัง้ใหค้วามเห็นในแนวปฏิบตัิ

และเสนอแนะเพื่อปรบัปรุง ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
6. ดแูลใหม้ีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการพฒันาอยา่งยั่งยืน เป็นไปตามหลกัการท่ีก าหนด 

 

การพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัท ให้ความส าคัญในการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการเลือกมาท าหน้าที่ เป็น

คณะกรรมการของบริษัทจะตอ้งมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมและ บริษัท มีนโยบายสง่เสริมเพื่อพฒันาศกัยภาพบคุลากรอยา่ง

ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถให้ทันต่อธุรกิจในปัจจุบันที่ มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา โดยได้จัดให้

คณะกรรมการและผูบ้ริหารเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรหรือร่วมสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับการ

พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร และน ามาปรบัใช้ในการปฏิบัติงานไดอ้ย่าง

ตอ่เนื่อง  

ตัวอยา่งหลักสูตรฝึกอบรมของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 ช่ือ-สกลุ ช่ือต าแหนง่ หลกัสตูรอบรม 
1 นายประยงค ์แสนนวล ผูบ้รหิารสายงานบคุคลและพฒันาบคุคล  PDPA ( Personal Data Protection Act ) 
2 นายวศิษฐ์ กาญจนหตัถกิจ ผูบ้รหิารสายงานวางแผนและกลยทุธอ์งคก์ร PDPA ( Personal Data Protection Act ) 
3 นางสาวกนกนชุ ชลวานิช ผูบ้รหิารฝ่ายเงินฝาก  PDPA ( Personal Data Protection Act ) 
4 นายอคัรภพ ภกัดีจิตติ ผูบ้รหิารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ PDPA ( Personal Data Protection Act ) 
5 นางโฉมชบา สถาพรพงษ์ ผูบ้รหิารสายงานเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท Sustainability Disclosure ตาม One Report  
6 นางสาวศภุกาญจน ์จีโน ผูบ้รหิารสายงานพฒันาองคก์ร  Sustainability Disclosure ตาม One Report  
7 นางอุน่จิตต ์ศิรอิงัคาวธุ ผูบ้รหิารสายงานกิจการสาขาและทะเบียน Sustainability Disclosure ตาม One Report  
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การมุ่งเน้นความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของพนักงานทั่วทั้งองคก์ร 

บริษัทตระหนกั และใหค้วามส าคญัในเรื่องของจรรยาบรรณธุรกิจ  เริ่มตัง้แต่การปฐมนิเทศพนกังานใหม่เขา้มา

เริ่มงานกบับรษัิท โดยเนือ้หาจะมีการอบรมเก่ียวกบั ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอบเขตหนา้ที่ ค่านิยมองคก์ร และจรรยาบรรณ

ธุรกิจ  โดยหลงัการอบรมมีการทดสอบความรูใ้นหวัขอ้ตา่งๆ โดยเฉพาะดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ  รวมถึงการท ากิจกรรมเพื่อ

สง่เสรมิ ทบทวนความรูค้วามเขา้ผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจอยูเ่ป็นระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูการอบรมเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ปี 2564 ดงันี ้

รายละเอียด ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละ หมายเหตุ 
จ านวนพนกังานใหมข่องสาขา 
ที่ผา่นการอบรม 

783 คน คิดเป็น 100 % 
การอบรมโดย HR learning 

hub 
จ านวนพนกังานใหมข่อง
ส านกังานใหญ่ที่ผา่นการอบรม 

447 คน คิดเป็น 100 % 
การอบรมผา่นช่องทาง

ออนไลน ์
จ านวนพนกังานท่ีผา่น 
การอบรมเพิม่เติม 

1583 คน คิดเป็น 100 % 
การอบรม ณ หอ้งประชมุ On 

the job class room 
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การบริหารความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

กระบวนการจัดการความเสี่ยง 

การที่บริษัท ตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิดขึน้ ท าใหก้ารก าหนดปัจจยัความเสี่ยง (Risk Factors) เป็นสิ่งที่

ส  าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยทัง้นีส้ามารถแบ่งปัจจัยความเสี่ยงออกเป็น 2 ส่วนคือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  

เพื่อใชใ้นการระบสุาเหตทุี่แทจ้รงิ เพื่อน ามาสูก่ารวิเคราะห ์ก าหนดกลยทุธแ์นวทางในการลดความเสีย่งไดอ้ยา่งเหมาะสม

ตามสถานการณแ์ละวฒันธรรมองคก์ร เพื่อบรรลเุปา้หมายในการด าเนินธุรกิจคือการเพิ่มมลูคา่ตอ่ผูถื้อหุน้   

ปัจจัยภายใน  

 ความเสี่ยงดา้นทรพัยากรบคุคล  เช่น พนกังานไมเ่พียงพอ  คณุภาพการใหบ้รกิารหรอืขาดความรูค้วามสามารถ
ที่เพียงพอ 

 ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี เช่น ความขดัขอ้งหรอืความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม ่การเลอืกใชเ้ทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสม   

 ความเสีย่งดา้นสภาพแวดลอ้ม สาขาไมเ่หมาะสม การด าเนินการเตรยีมสาขาใหมท่ี่ชา้ไมพ่รอ้มในการใหบ้รกิาร 
 ความเสี่ยงดา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น หรือประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงการใหส้ินบนทกุรูปแบบไม่ว่าทางตรงทางออ้ม 

ของพนกังาน  
ปัจจัยภายนอก  

 ความเสี่ยงทางดา้นกฎหมาย เช่น ความไม่ทนัการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตา่งๆ ขอ้บงัคบัที่ลา้หลงั หรือมีความ
คลมุเครอืของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

 ความเสีย่งทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจ เช่น ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
ความผนัผวนของอตัราเงินเฟอ้ ความผนัผวนของอตัราการแลกเปลีย่น  

 ปัจจัยทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและภยัธรรมชาติ เช่น โรคระบาด การก่อความไม่สงบ สงคราม น า้ท่วม พายใุตฝุ้่ น 
แผน่ดินไหว ภยัแลง้  

การระบุประเด็นความเสี่ยง 

จ าแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งในระดบักลยทุธ ์หมายถึง ความเสีย่งที่เกิดจากการวางแผนกลยทุธ ์รวมถึงการน าไปปฏิบตัิ
ที่ไมเ่หมาะสม การเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคม หรือไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณท์ัง้ปัจจยัภายในและ
ภายนอกบรษัิท ซึง่สิง่ผลกระทบโดยตรงตอ่เปา้หมายของบรษัิท  

2. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในกระบวนการท างาน เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากร หากมีความผิดพลาด หรือการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อ
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการหรอืแผนกลยทุธข์องบรษัิท  

3. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งในดา้นกฎหมาย และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่
สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรอืขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรอืปฏิบตัิไดไ้มท่นัตามเวลาที่ก าหนด หรอืแนวปฏิบตัิ
นัน้ๆ เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิงาน  
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4. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารทางด้านการเงินที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ความไม่พรอ้มในเรื่องงบประมาณและการควบคุมรายจ่ายต่างๆ ที่เกินความจ าเป็น รวมถึงการ           
ละเวน้ในการใหข้อ้มลูหรอืเจตนาใหข้อ้มลูเท็จในการายงานสถานะการเงินของบรษัิท 

 
การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง คือการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของเหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้ต่อวตัถปุระสงค ์เช่น 
เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดบัสงูต่อวตัถปุระสงค ์โดยการประเมินความเสี่ยงประกอบดว้ย 2 
มิติ ดงันี ้

1. โอกาสที่อาจเกิดขึน้ (Likelihood) เหตกุารณม์ีโอกาสเกิดขึน้มาก นอ้ยเพียงใด 
2. ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตกุารณเ์กิดขึน้องคก์รจะไดร้บัผละกระทบมากนอ้ยเพียงใด 

การก าหนดความเสี่ยงที่บริษัทยอมรบัได ้(Risk Appetite)  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและกลยทุธ ์ โดย
บริษัทมีแนวทางพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรบั ตามลกัษณะของความเสี่ยงทัง้ 4 ดา้น คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งในระดบั          
กลยทุธ ์ ความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน ความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งในดา้นกฎหมาย และความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบัดา้น
การเงิน  โดยมีแนวทางการพิจารณาคือ ดงันี ้

 ความเสีย่งอะไรบา้งที่บรษัิทสามารถยอมรบัได ้ความเสีย่งอะไรบา้งที่บรษัิทไมส่ามารถยอมรบัได ้

 ความเสีย่งที่จ าเป็นตอ้งยอมรบัเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการและระดบัเงินทนุท่ีเหมาะสมนัน้

อยูท่ี่ระดบัใด 

 บรษัิทสามารถยอมรบัความเสีย่งมากกวา่ที่ยอมรบัไดใ้นปัจจบุนัหรอืไม่  

 มีความเสี่ยงใดที่บริษัทไม่สามารถยอมรบัได ้เช่น ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งในดา้นกฎหมายกฎหมาย

แรงงาน และกฎหมายที่เก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานประกอบการ เป็นตน้ 

 มีความเสีย่งใดบา้งที่บรษัิทพรอ้มที่จะยอมรบัเพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์

ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) และการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

ระดบัความเสี่ยง (Level of Risk) คือ ตวัชีว้ดัที่ใชใ้นการก าหนดความส าคญัของความเสี่ยงในแต่ขอ้ โดยระดบั
ความเสี่ยงได ้เกิดจากการน าโอกาสที่จะเกิดความ (ตอ้งมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ) เทียบกบั ผลกระทบ/ความรุนแรง
ต่อองคก์ร ท าใหส้ามารถก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Tolerance) น ามาก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานให้
อยูภ่ายใตก้รอบระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได ้ก่อใหเ้กิดความมั่นใจไดว้า่บรษัิทไดด้  าเนินการอยูภ่ายในความเสีย่งที่ยอมรบั
ได ้(Risk Appetite) 
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ตารางการประเมินความเสี่ยงขององคก์ร (Risk Assessment Matrix) สามารถแจกแจงได้ ดังนี ้
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ตารางการประเมินความเส่ียงขององคก์ร (Risk Assessment Matrix)   

ปัจจัยความเสี่ยง ESG ประเด็นความเสี่ยง กลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การแขง่ขนัในอตุสาหกรรม
สนิเช่ือทะเบียนรถ 

G การแขง่ขนัท่ีรุนแรง
และการเขา้มาของ
คูแ่ขง่รายใหม ่

- แผนกลยทุธก์ารขยายธุรกิจ
ครอบคลมุทั่วทกุพืน้ท่ี 

- นโยบายการปรบัอตัราดอกเบีย้ 
และคา่ธรรมเนียมทีเ่หมาะสม 

ลกูคา้, ผูถื้อหุน้และ 
นกัลงทนุ 

ปรมิาณหนีเ้สยี 
เกินระดบัท่ียอมรบัได ้

G การเพิ่มปรมิาณหนีท้ี่
สงูขึน้และไมก่่อใหเ้กิด
รายได ้

- นโยบายการควบคมุความเสีย่งจาก
ปรมิาณหนีเ้สยีทีเ่พิ่มขึน้ 

ลกูคา้, ผูถื้อหุน้และ
นกัลงทนุ 

การเขา้มาควบคมุธุรกิจ
สนิเช่ือทะเบียนรถโดย
ภาครฐั 

G การเขา้มาควบคมุ
ดอกเบีย้สนิเช่ือ
สญัญาเชา่ซือ้ 

- นโยบายการก ากบัดแูลอตัรา
ดอกเบีย้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุ 

การค านงึถงึผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม (ESG) 

S โรคระบาดไวรสัโควิด- 
19 ที่แพรเ่ชือ้และ
สามารถติดตอ่กนัได้
ง่าย 

- นโยบายและมาตรการปอ้งกนัการ
แพรร่ะบาดของโรคโควิด- 19 
- ระเบียบแนวทางปฏิบตัิ เรือ่ง การ
แยกพืน้ท่ีท างาน (Split Site) และการ
ท างานจากที่บา้น (Work from 
home) 
- ระเบียบแนวทางปฏิบตัิ เรือ่ง ขอ้
ควรปฏิบตัิ  ส  าหรบัพนกังานท่ีมา
ท างานส านกังานใหญ่ 

พนกังาน, ลกูคา้ 

ระบบไอทีมีการขดัขอ้ง 
หรอืไมป่ลอดภยั 

S ระบบรกัษาความ
ปลอดภยัมีความ 
ไมเ่สถียร 

-  นโยบายความปลอดภยัการจดัท า
ระบบปอ้งกนัการใชง้านเครอืขา่ย
ภายใน และระบบอินเทอรเ์นต็  

สงัคม, พนกังาน, 
ลกูคา้ 
 

การทจุรติโดยพนกังาน S การทจุรติจาก
พนกังาน 
ที่เป็นเจา้หนา้ที่
การเงินประจ าแตล่ะ
สาขาที่รบัเงินสดจาก
ลกูคา้ 

- นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 
- ระเบียบการปฏิบตัิการปอ้งกนัการ
ทจุรติในบรษัิท 

สงัคม, พนกังาน, 
ลกูคา้ 
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การบรหิารจดัการเลม่
ทะเบียน 

S การสง่เลม่ทะเบียนคืน
ลกูคา้เกินระยะเวลาที่
บรษัิทก าหนด  

-  นโยบายการบรหิารจดัการดา้น
ระยะเวลาในการสง่มอบเลม่ทะเบียน
คืนลกูคา้ 

พนกังาน, ลกูคา้ 
 

บคุลากรไมเ่พยีงพอ S พนกังานไมเ่พียงพอใน
แตล่ะหนว่ยงานและ
ทกัษะความรู้
ความสามารถไมต่รง
กบัลกัษณะของ
ต าแหนง่งาน 

-  นโยบายการสรรหาและคดัเลอืก
พนกังานและนโยบายการสง่เสรมิ
ทกัษะความรูค้วามสามารถของ
พนกังาน 

พนกังาน, ลกูคา้ 
 

คณุภาพการบรกิารและ
ทกัษะของพนกังานสาขา
ไมไ่ดม้าตรฐาน 

S การใหบ้รกิารไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่บรษัิทก าหนดและ
พนกังานขาดทกัษะใน
การใหบ้รกิารสนิเช่ือ 
  

- นโยบายการใหบ้รกิารและ
มาตรฐานดา้นบรกิาร 

พนกังาน,ลกูคา้ 

การกระท าผิดกฎหมาย
ขอ้บงัคบัอื่น ตาม
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ  

G การท าผิดกฎหมาย
ขอ้บงัคบัของธุรกิจ 

- นโยบายการปอ้งกนัการกระท าผิด
กฎหมายขอ้บงัคบั 

ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุ 
  

การยื่นรายงานทางการเงิน
ลา่ชา้  

G การผิดพลาดของ
ระบบงาน  
มีความลา่ชา้, Error 
และ โปรแกรมมีความ
ซบัซอ้น 

- นโยบายการจดัการและแกไ้ข
ระบบงานทางการเงิน 

พนกังาน, ลกูคา้, 
ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุ 
 

การก าหนดกลยทุธธ์ุรกิจไม่
มีประสทิธิผล 

G 
 

การวางแผนกลยทุธไ์ม่
เป็นตามแผนท่ีวางไว ้

- นโยบายการก าหนดกลยทุธใ์นการ
ด าเนินธุรกิจ 

พนกังาน, ลกูคา้, 
ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุ 
 

การก าหนดกลยทุธล์งทนุ
ไมเ่หมาะสม 

G เศรษฐกิจไม่
เอือ้อ านวยในการ
วางแผนกลยทุธก์าร
ลงทนุ 

-  นโยบายการก าหนดกลยทุธก์าร
วางแผนการลงทนุ 

ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุ 
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แผนบริหารความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้ใหม่ เพือ่ลดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

ต่อการด าเนินธุรกจิ 

ในการจัดท ามาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสี่ยงล่วงหนา้ บริษัทใหค้วามส าคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ 

(Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ช่วยใหบ้ริษัทสามารถบรรลุ

เป้าหมายตามกลยทุธแ์ละนโยบายตามที่ก าหนดไว้ แนวโนม้ในปัจจุบนัดว้ยวิกฤติการณแ์พร่ระบาดของโควิด-19  และ

ความส าคญัของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีบทบาทในทุกกลุ่ม ธุรกิจในโลกปัจจุบนั ส่งผลต่ออนาคตในการด าเนินธุรกิจของ

บรษัิทใน 3-5 ปี ไดแ้ก่  

1. ดา้นความยั่งยืน (Sustainability)  

2. ดา้นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformations)  

โดยได้ก าหนดมาตรการรองรับความเสี่ยง ดังนี้  

1.สรา้งความยืดหยุ่นและสรา้งทางเลือก (Flexibility and Optionality) ในดา้นตลาดและผลิตภณัฑ ์ให ้การด าเนิน

ธุรกิจมีความคลอ่งตวัในสถานการณท์ี่ไมแ่นน่อน เพื่อสรา้งความมั่นคงทางดา้นยอดขาย และก าไร 

2. ติดตามประกาศ ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกบัทางกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  รวมถึง เพื่อให้

สามารถก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานที่สอดรบักบัหนว่ยงานภาครฐัและหนว่ยงาน ที่เก่ียวขอ้ง 

3.มุ่งเนน้การน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มการบริการที่ดีเยี่ยม เพิ่มช่องทางการเขา้ถึงสินคา้ และบริการของ

ลกูคา้   

4.เพิ่มศกัยภาพและการสรา้งความรูใ้นดา้นเทคโนโลยีที่ส  าคญั ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให ้สามารถปรบัตวั

ไดเ้รว็และเพื่อสรา้งความยืดหยุน่ใหก้บัองคก์ร (Organization Transformation)    

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   

เพื่อเป็นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมถึงการปอ้งกนัมลพิษและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานของ บรษัิท 

ใหม้ีสิ่งแวดลอ้มที่ดี โดยการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุทัง้จากการ อุปโภค 

บริโภค, การควบคุมปริมาณของเสียและการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse)  รวมถึงการวางแผนภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ    ดว้ย

วิธีการท่ีเหมาะสม เลอืกผลติภณัฑท์ี่ไมก่่อใหเ้กิดผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น กระดาษ และ ผา้  ลดละเลกิการใชผ้ลิตภณัฑ์

ที่มีพิษต่อสิ่งแวดลอ้มในบริเวณสถานที่ท  างาน และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและประหยดั น า้   

ใหท้กุหนว่ยงานในองคก์ร ปฏิบตัิในแนวทางเดียวกนัโดยรณรงค ์ใหใ้ช ้อยา่งประหยดัและมีประสทิธิภาพสงูสดุ คุม้คา่ ที่สดุ 

โดยมีการให้ข้อมูลและความรูเ้ก่ียวกับ การรักษาสิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษ์พลังงาน และประกาศนโยบายด้าน 
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สิ่งแวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้บัทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองคก์ร เช่น วารสารบริษัท “SAWAD-DEE”  

และผา่นช่องทาง Intranet ของบรษัิท  

นโยบายการให้สินเชื่ออยา่งมีความรับผิดชอบ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการภายใตห้ลกัการด าเนินกิจการอย่างยั่งยืน โดยน าปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

สงัคม และธรรมาภิบาล มารว่มพิจารณาในการก าหนดนโยบายและกลยทุธส์  าหรบัการใหส้ินเช่ืออย่างมีความรบัผิดชอบ 

ตลอดจนมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการใหส้ินเช่ือของบริษัท โดยบริษัทไดน้ าธุรกิจ

ดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า ผ่านทางนโยบายการใหส้ินเช่ืออย่างรบัผิดชอบ 

(Responsible Lending) ซึ่งนโยบายดงักล่าวไดม้ีการค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ซึ่งประกอบดว้ย 3 เรื่อง

ส าคญั ไดแ้ก่  

1. การใหแ้หลง่เงินทนุในระบบแก่ลกูคา้กลุม่รากหญา้ โดยการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่เหมาะสมแต่ละกลุม่ลกูคา้ทัง้รอบ

การช าระคืน และความสามารถในการช าระคืน ทัง้นีเ้มื่อหกัภาระหนีแ้ละคา่ใชจ้่ายอื่นๆของลกูคา้แลว้ ลกูคา้ตอ้งเหลอืเงิน

เพียงพอตอ่การด ารงชีพ รวมถึงศรีสวสัดิไ์ดข้ยายสาขาเป็นจ านวนมากเพ่ือใหล้กูคา้ง่ายตอ่การเขา้ถึงเพ่ือผลกัดนัใหล้กูคา้

เป็นหนีใ้นระบบมากขึน้ 

2. การช่วยเหลอืลกูคา้ท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน โดยศรสีวสัดิจ์ะพิจารณาช่วยเหลอืลกูคา้เป็นรายกรณี 

3. การน าเสนอผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจนและโปรง่ใสพ่รอ้มทัง้ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัวินยัทางการเงินใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถึงเนน้

ถึงผลกระทบหากลกูคา้ไมส่ามารถช าระคืนไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  

บรษัิท มีความตระหนกัวา่การด าเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน สิง่ส  าคญัคือการเคารพสทิธิมนษุยชน ซึง่มีความเก่ียวขอ้ง

กบับคุลากร, องคก์ร,ลกูคา้,ชมุชน, สงัคม และคู่คา้ทางธุรกิจ เราจึงไดก้ าหนดนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน เพื่อใหม้ั่นใจได้

วา่บรษัิทด าเนินกิจการ ตามหลกักฎหมายและมาตรฐานสากลท่ีส าคญั                                                       

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหค้วามเคารพสทิธิมนษุยชนทกุดา้น สง่เสรมิใหม้ีความเคารพในสทิธิ การ

ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตัิ หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการมีสว่นร่วมในการละเมิด

สิทธิมนษุยชนที่กระท าโดยบคุคลอื่น และปฏิบตัิตามกฎหมายประเทศไทยและตา่งประเทศที่บรษัิทด าเนินธุรกิจ ตลอดจน

มีการสื่อสารเผยแพร ่แนวทางปฏิบตัิดา้นสิทธิมนุษยชนต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท เพื่อใหม้ีส่วนร่วมตามนโยบายดา้น

สทิธิมนษุยชน 
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นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชั่น 

 บริษัท ไดม้ีการก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการจดัแบ่งภาระหนา้ที่ตามโครงสรา้งบงัคบับญัชาและมี

การอนุมตัิด  าเนินการอย่างมีขัน้ตอนโดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคุมภายในกระบวนการสอบทานและ

ควบคมุใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และไดร้บัการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนกังานทกุ

คนตอ้งด าเนินงานตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานและขอ้ก าหนดของบรษัิท 

 
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง   
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกนัมิใหบ้ริษัทเป็นแหลง่ฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการ  
รา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู และใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนั  
และปราบปรามการฟอกเงิน การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้ง 
สงู ดงันัน้ บริษัทไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ คู่มือการปฏิบตัิงาน เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของบริษัทด าเนินไปอย่าง  
ถกูตอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
นโยบายด้านภาษี 
          บริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิตามหลกัขอ้กฎหมายดา้นภาษีและการบริหารจัดการความเสี่ยงเก่ียวกบัภาษี 
โดยตระหนกัถึงความส าคญัของการเป็นผูเ้สียภาษีที่ดี มีความรบัผิดชอบและโปรง่ใสในการช าระภาษีอยา่งถกูตอ้งตามที่
กฎหมายก าหนด  เพื่อแสดงถึงการมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมซึง่เป็นสว่นส าคญัที่ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษัิทสามารถ
เติบโตไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน และสง่เสรมิการสรา้งมลูคา่และคณุคา่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ตลอดจนมีแนวทางการ
วางแผนและการปฏิบัติงานด้านภาษีที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดนโยบายด้านภาษีของ บริษัท 
ประกอบดว้ย 3 สว่นท่ีส าคญั ดงันี ้
1. การก ากบัดแูลดา้นภาษี 
2. การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นภาษี 
3. ความโปรง่ใสดา้นภาษี 
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การพฒันาและเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองในปี 2564 

การพฒันาผลติภณัฑ ์บริการ และนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการวิเคราะหแ์ละพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกทางธุรกิจ
ใหม่ๆ 

บริษัท มุ่งสรา้งขีดความสามารถใหม่ๆ ผ่านการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการวิเคราะหแ์ละพฒันาธุรกิจ รวมถึง
การใชข้อ้มลูที่ไดม้าท าความเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อน าไปสูก่ารน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการที่เขา้ถึงความ
ตอ้งการเฉพาะบุคคลและเฉพาะกลุ่มไดด้ียิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัท ยงัใหค้วามส าคญักับการสรา้งรากฐานและส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสรา้งความส าเร็จร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริม
ภาพลกัษณท์ี่ดีของบรษัิท เพื่อดงึดดูผูท้ี่มีความสามารถ (Talents) เขา้มารว่มงานกนัตอ่ไป 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีน ามาซึง่โอกาสและความทา้ทายตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  เทคโนโลยีช่วยให้
บริษัทสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึน้ การปรับตัวต่อ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและการแขง่ขนัจึงเป็นความทา้ทายส าคญัของบรษัิท ในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและพฒันา
บุคคลากรใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการคิดอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อตอบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้ ซึ่งเป็น
จุดส าคญัที่จะท าใหบ้ริษัท ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในระยะยาว รวมถึงการปรบัปรุงโครงสรา้งการท างานสว่นงานพฒันา
เพื่อเสรมิสรา้งขีดความสามารถใหแ้ก่บรษัิท 

โดยในปัจจุบันบริษัท ไดจ้ัดตัง้ทีมพัฒนาโปรแกรมอยู่ภายใต้ กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อศึกษา
เทคโนโลยีสมยัใหม่และจัดท าโครงการดา้นนวตักรรม สนับสนุนและผลกัดนั  การด าเนินงานดา้นนวตักรรมอย่างเต็ม
รูปแบบรว่มกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกบรษัิท  สรา้งความรว่มมือกบัพนัธมิตรในรูปแบบตา่ง ๆ รวมถึง
การพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้ีทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการปรบัตวัเขา้กบัสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   เช่น 
โครงการ Tablet  

บริษัท มุ่งส่งเสริมการเรียนรู ้คิดคน้ และพฒันานวตักรรม ผ่านการใชก้ระบวนการทางนวตักรรมสมัยใหม่เป็น
กลไกขบัเคลื่อนกิจกรรม ดา้นนวตักรรมเพื่อสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่หนว่ยธุรกิจและหนว่ยสนบัสนนุของบริษัท บริษัทในเครอื 
พนัธมิตร ลกูคา้ ตลอดจนสงัคม โดยการด าเนินงานดา้นนวตักรรมของบรษัิท จะมุง่เนน้ไปใน 2 ทิศทางหลกั คือ  

• พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารโดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการและสรา้งความพงึ
พอใจสงูสดุในการใชบ้รกิารของลกูคา้  

• เพิ่มช่องทางการใหบ้รกิารเพื่อใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงบรกิารไดง้่าย ครอบคลมุ สะดวกรวดเรว็ขึน้กวา่เดิม  
 

การสร้างวัฒนธรรมองคก์รทีเ่ป็นรากฐานร่วมกัน 

วัฒนธรรมองคก์รเป็นสิ่งที่ช่วยน าทางความคิดและเป็นกรอบในการท างาน เพื่อพาทุกคนในองคก์รมุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกนั ส าหรบั บริษัท ไดก้ าหนดค่านิยม (Core Value) ขององคก์ร เพื่อเป็นแนวทางหรือรากฐานใหทุ้กคนมี
แนวความคิด ความเช่ือ และสรา้งพฤติกรรมการท างานที่ดีของบคุลากรทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั  ผ่านกระ
บวนการเสรมิสรา้งการรบัรู ้เขา้ใจ ยอมรบั และยดึถือปฏิบตัิตามอยา่งตอ่เน่ืองจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รของศรีสวสัดิ์
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ในที่สดุ โดยเริ่มจากการปลกูฝังคณุค่าหลกั 5 ประการใหก้บัพนกังานตัง้แต่วนัแรก ของการท างาน ตลอดจนสื่อสารและ
สอดแทรกผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ  Speed รวดเรว็ ทนัใจ  Always Customer First เขา้ใจลกูคา้ 
Willing to Change ยินดีปรับเปลี่ยน   Aim for Cost Efficiency มุ่งความคุ้มค่า  Drive with Integrity ขับเคลื่อนด้วย
คณุธรรม 

การมุ่งสร้างความพงึพอใจของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท ที่ให้ความส าคัญกับลูกค้ามาเป็นอันดับ1  เพื่อการติดตามและตอบสนอง  ต่อ
ขอ้คิดเห็นของลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและทนัทว่งทีนัน้ บรษัิทไดด้  าเนินการส ารวจความพงึพอใจของ กลุม่ลกูคา้ที่ใช้
บริการอย่างสม ่าเสมอ โดยไดก้ าหนดหวัขอ้การสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ บริษัท ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกั 4 P’s 
ผลิตภณัฑ ์Product, สาขา Place, ช่องทางข่าวสารPlatform/Press, พนกังาน People ภายใตม้าตรฐานการใหบ้ริการ 
(Service Level Agreement: SLA)  ที่ทางบริษัท ก าหนดไว ้ทัง้นีค้วามคิดเห็นของลูกคา้ต่อบริการจะถูกน ามาใช้เป็น
ตวัก าหนดแนวทางการท างานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

 

นโยบายการใหส้ินเช่ือ 

กลุม่บรษัิท มีนโยบายปลอ่ยสนิเช่ือใหก้บัลกูคา้รายยอ่ยที่มีหลกัประกนั โดยลกูคา้เปา้หมาย ไดแ้ก่ บคุคลธรรมดา
ระดบั B- เป็นตน้ไป เช่น ลกูจา้งโรงงาน ลกูจา้งทั่วไป พนกังานขา้ราชการ เป็นตน้ที่มีหลกัประกนัเป็นของตนเอง และมี
แหลง่ที่มาของเงินไดท้ี่ชดัเจน มีหลกัฐานทางการเงินเพื่อใชใ้นการอา้งอิง โดยลกูคา้และ/หรอืผูค้  า้ประกนัจะตอ้งมีเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือคือ ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาหลกัฐานแสดงเงินเดือน 
ส าหรบัธุรกิจสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกัน  เราเช่ือว่าการสนบัสนนุใหล้กูคา้ สามารถประกอบ
อาชีพเป็นการสรา้งความยั่งยืนใหแ้ก่ระบบ เศรษฐกิจรากฐานของประเทศ ของชมุชน ของลกูคา้เอง และรวมถึงความยั่งยนื
ทางดา้นการเงินของบริษัท  ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษัท ใหบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถ บา้นและโฉนดที่ดิน 
โดยมียอดลกูหนีส้ทุธิตามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมรวมทัง้สิน้ 36,509 ลา้นบาท 

นโยบายการใหส้ินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ 

 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการภายใตห้ลกัการด าเนินกิจการอย่างยั่งยืน โดยน าปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

สงัคม และธรรมาภิบาล มารว่มพิจารณาในการก าหนดนโยบายและกลยทุธส์  าหรบัการใหส้ินเช่ืออย่างมีความรบัผิดชอบ 

ตลอดจนมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการใหส้ินเช่ือของบริษัท โดยบริษัทไดน้ าธุรกิจ

ดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกคา้ ผ่านทางนโยบายการใหส้ินเช่ืออย่างรบัผิดชอบ 

(Responsible Lending) ซึ่งนโยบายดงักล่าวไดม้ีการค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ซึ่งประกอบดว้ย 3 เรื่อง

ส าคญั ไดแ้ก่ 
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1.การใหแ้หลง่เงินทนุในระบบแก่ลกูคา้กลุม่รากหญา้ โดยการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่เหมาะสม แต่ละกลุม่ลกูคา้ทัง้รอบ

การช าระคืน และความสามารถในการช าระคืน ทัง้นีเ้มื่อหกัภาระหนี ้และคา่ใชจ้่ายอื่นๆของลกูคา้แลว้ ลกูคา้ตอ้งเหลอืเงิน

เพียงพอตอ่การด ารงชีพ รวมถึงศรสีวสัดิ ์ไดข้ยายสาขาเป็นจ านวนมากเพื่อใหล้กูคา้ง่ายตอ่การเขา้ถงึ เพื่อผลกัดนัใหล้กูคา้

เป็นหนี ้ในระบบมากขึน้ 

2.การช่วยเหลอืลกูคา้ท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน โดยศรสีวสัดิจ์ะพิจารณาช่วยเหลอืลกูคา้เป็นรายกรณี 

3.การน าเสนอผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจนและโปรง่ใสพรอ้มทัง้ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัวินยัทางการเงินใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถึงเนน้

ถึงผลกระทบหากลกูคา้ไมส่ามารถช าระคืนไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทให้ความส าคัญ 4 องคป์ระกอบหลัก ดังนี้ 

1.การแสดงเจตนารมณใ์นการปลอ่ยสนิเช่ืออยา่งมีความรบัผิดชอบ และการสนบัสนนุของผูบ้รหิารระดบัสงู 

2.การค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ในการปรบัปรุงการด าเนินงานของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับหลกัการ

ดา้น ESG และประเมินผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการใหส้นิเช่ือของบรษัิท 

3.การก าหนดนโยบายและกระบวนการท างานภายใน โดยครอบคลมุตัง้แต่การก าหนดนโยบาย กระบวนการให้

สนิเช่ือ และการบรหิารจดัการความเสีย่ง ตลอดจนการมีบคุลากรท่ีมีศกัยภาพและความพรอ้มในการผลกัดนัใหม้ีการน าไป

ปฏิบตัิใชภ้ายในองคก์ร 

4.การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส โดยเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินการตามหลกัการใหส้นิเช่ืออยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่

สาธารณชน เพื่อสือ่ถึงความมุง่มั่นของบรษัิท และเพิ่มกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงานของบรษัิท 

ส่งผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปยังทกุการด าเนินงาน  

บริษัท เช่ือว่าทกุการด าเนินงานของบรษัิท จะสามารถเติบโตไปไดอ้ย่างยั่งยืน ตอ้งพฒันาและด ารงอยูบ่นสงัคม

และสิ่งแวดลอ้มที่ยั่งยืนดว้ยเช่นกนั บริษัท จึงใหมุ้่งเนน้การส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตส านึกต่อการส่งมอบบริการที่สรา้ง

คณุคา่ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มรอบตวั รวมถึงการสรา้งการมีสว่นรว่มของบรษัิท ในการบรหิารจดัการผลกระทบทางสงัคม 

และสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยการน าเสนอทางเลือกทางการเงิน ที่ยั่งยืน การใหส้ินเช่ือและการลงทนุอยา่งรบัผิดชอบ การสง่เสรมิ

การเขา้ถึงบริการและความรูท้างการเงิน การสนบัสนนุการสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหก้บัลกูคา้ที่สนบัสนนุการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศไปสูเ่ศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อนต ่าอีกดว้ย 
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ก้าวต่อไปส าหรับปี 2565  
บรษัิท มีเปา้หมายที่จะสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืนไปพรอ้มๆกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุสว่น โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤต

ทางเศรษฐกิจ สงัคม สขุภาวะอนามยัในปัจจบุนัดว้ยการท างานรว่มกบัทกุภาคสว่น ดว้ยโครงการตา่งๆ ที่ถกูสรา้งสรรคข์ึน้
จากการวิเคราะหค์วามเสี่ยงและผลกระทบที่ครอบคลมุทัง้ในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มท าให้บริษัท พรอ้มที่จะ
กา้วตอ่ไปดว้ยความมุง่มั่นท่ีจะเป็น บรษัิท ที่ใหบ้รกิารทางการเงินท่ีใกลชิ้ด รวดเรว็ ครอบคลมุ ทั่วถึง ลกูคา้ทกุกลุม่   

 
ในปี 2565  เราจึงมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังาน ซึ่งบริษัท ถือว่าเป็นทรพัยากรที่ส  าคญัที่สดุ 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี  ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการท างานใหร้วดเร็ว ไม่ซบัซอ้นแต่รดักุม 
ทัง้หมดนีบ้นเปา้หมายที่จะสง่มอบประโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
 

บริษัท ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ ลกูคา้ มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ที่ใหค้วามเช่ือมั่นและสนบัสนุนบริษัท ดว้ยดี
เสมอมา บริษัท เช่ือมั่นว่าการท างานอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทเต็มความสามารถของผูบ้ริหารและพนกังานในการรว่มสรา้ง
และสง่ตอ่คณุคา่ จะเขม้แข็งเพียงพอตอ่การขบัเคลือ่นบรษัิท ใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนไปพรอ้มๆ กบัการยกระดบัคณุภาพชีวิต
ของผูค้นในสงัคมไทย การส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่กับรกัษาสมดลุสิ่งแวดลอ้ม 
ทัง้หมดนีเ้พื่อเปา้หมายการด าเนินงานท่ีเติบโตอยา่งยั่งยืนไปพรอ้มๆ กนั   
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การด าเนินธุรกจิอย่างย่ังยนื 
 

เศรษฐกจิ : สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกจิ 
การบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ- 19  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19  ไดส้่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอย่างมากเพราะ
เก่ียวพนักับเรื่องสขุภาวะอนามยัของผูค้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยงัดา้นอื่นๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อเป็นการ
สนบัสนนุใหเ้ศรษฐกิจของประเทศและประชาชนสามารถอยูร่อดและกลบัสูภ่าวะปกติโดยเร็วที่สดุนัน้จึงเกิดความรว่มมือ
กนัในหลายภาคสว่นในการสนบัสนุนใหภ้าคประชาชนสามารถกลบัมาเป็นปกติ  ในปี 2564 บริษัท ไดม้ีโอกาสใหค้วาม
ช่วยเหลือผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  โดยการบรรเทาผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มใหก้บั
ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ และสงัคม ผ่านมาตรการพิเศษซึ่งเป็นโครงการความริเริ่มโดยบริษัท รวมถึงการสนับสนุนตาม
มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนีใ้นปี 2565 บริษัท จะยงัคงใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้ พนกังานและผูม้ีสว่นได้
เสยีที่ไดร้บัผลกระทบอยา่งตอ่เนื่องเพื่อใหส้ามารถผา่นพน้ช่วงเวลาแหง่ความยากล าบากนีไ้ปไดพ้รอ้มๆ กนั 
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โครงการต่างๆ 
 

 กิจกรรมไม่ว่าไกลแค่ไหน น ้าใจจากพวกเราชาวศรีสวัสดิ์ ก็ไปถึงช่วยสนับสนุนแจกน ้าดื่ม สเปร์ยการด์
แอลกอฮอล ์พิมเสนน า้ ยาหมอ่ง พดั ใหก้บัประชาชนที่เขา้รบับรกิารฉีดวคัซีน ณ ที่วา่การอ าเภอจะนะ  
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 กิจกรรมน า้ใจคนไทยไมทิ่ง้กนั ศรีสวสัดิ ์เงินสดทนัใจ ขอเป็นตวัแทนในการขอบคณุและใหก้ าลงัใจบคุลากรดา่น
หน้า ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ชุด PPE จ านวน 1,000 ชุด และน า้ดื่มให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณะสขุ จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก่ 

1. รพ.อดุรธานี จ.อดุรธานี 
2. รพ.หนองฮี จ.รอ้ยเอ็ด 
3. รพ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
4. รพ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี
5. รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

 

            
 

            
 

 รว่มบริจาค น า้ อาหาร ขา้วของเครื่องใช ้ช่วยเหลือครอบครวัผูป่้วยติดเชือ้โควิด-19 ในพืน้ที่ จงัหวดัสงขลา ศรี
สวสัดิ ์เงินสดทนัใจ เป็นสว่นหนึง่ในการใหก้ าลงัใจบคุคลากรและครอบครวัผูป่้วย 
 

            



 

รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 | 54  
 

 

            
 
 

 ศรสีวสัดิ ์เงินสดทนัใจ มอบความหว่งใยและขอเป็นตวัแทนใหก้ าลงัใจบคุลากรทางการแพทย ์
รว่มบรจิาคเครือ่งช่วยหายใจสนบัสนนุโรงพยาบาลเพชรบรูณ ์เพื่อผูป่้วยโควิด -19 เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท 

               
 

 ศรสีวสัดิ ์มอบความหว่งใยในสถานการณ ์โควิด-19 รว่มติดปา้ยรณรงค ์5 ขอ้ปอ้งกนั 
1. สวมหนา้กากอนามยั 
2. งดเดินทางไปสถานท่ีเสีย่ง 
3. ทานอาหารปรุงสด 
4. ใชช้อ้นกลางทกุครัง้ 
5. หมั่นลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยน า้หรอืเจลแอลกอฮอล ์
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อีกทั้งบริษัทสนันสนุนนโยบายและกฎเกณฑภ์าครัฐ โดยไม่ให้การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อแก่ 

1. ธุรกิจหรอืธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของประเทศที่ด  าเนินธุรกิจ 

2. ธุรกิจหรือบคุคลที่ถกูก าหนดวา่เก่ียวขอ้งกบัการก่อการรา้ยหรอืการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้ง

สงู ไดแ้ก่ อาวุธนิวเคลียร ์อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ

ชีวิตมนุษย ์สตัว ์พืช จ านวนมากหรือต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างรา้ยแรงท านองเดียวกับอาวุธดงักล่าว เช่น ทุ่น

ระเบิดสงัหารบคุคล และระเบิดลกูปราย รวมทัง้ระบบการสง่อาวธุ สว่นประกอบหรืออปุกรณข์องอาวธุนัน้

ดว้ย 

3. กิจกรรมที่มีการคา้มนษุย ์บงัคบัใชแ้รงงาน หรอืใชแ้รงงานเด็กโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 

เสริมสร้างความพงึพอใจของลูกค้าอยา่งตอ่เน่ือง 
ความท้าทาย 
 จากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนัมีการด าเนินการแข่งขนัทางธุรกิจที่สงู “โดยบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั มหาชน” เลง็เห็นช่องทางของด าเนินธุรกิจที่ตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงลกูคา้มากยิ่งขึน้ โดยการมุง่เนน้การท าธุรกิจ
ใหเ้ขา้ถึงชมุชนและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องลกูคา้ เพื่อเขา้ใจและรบัรูปั้ญหาของสงัคมและชมุชน และบรษัิท พรอ้มที่จะเขา้
ไปเป็นสว่นนงึในการแกปั้ญหา และพรอ้มที่จะผลกัดนั เศรษฐกิจและสงัคมใหค้วบคูก่นัไปกบัธุรกิจที่เติบโตขึน้ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 บริษัท ด าเนินธุรกิจประเภทไฟแนนซ ์เราจึงมุ่งมั่นใสใ่จลกูคา้มาเป็นอนัดบั 1 เพราะเรารูว้่าการเติบโตของธุรกิจ
นัน้มาจากลกูคา้ชัน้ดีของเราและเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหธุ้รกิจกา้วไปขา้งหนา้ ดงันัน้การน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่
เหมาะสมส าหรบัลกูคา้ การสรา้งทางเลือกใหล้กูคา้ไดเ้ลือกอย่างหลากหลาย โดยการใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรกึษาที่มี
คณุภาพของพนกังานจึงเป็นสิ่งที่บริษัท ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ การเขา้ใจลกูคา้ดว้ยความใสใ่จในการใหบ้ริการ
และคิดเสมอว่าลกูคา้ตอ้งไดร้บัสิ่งที่ดีที่สดุทัง้ในแง่ผลิตภณัฑแ์ละการบริการที่มีความรวดเร็วทนัใจและมีคณุภาพ จึงถกู
ก าหนดไวเ้ป็นค่านิยมองคก์รใน 2 ตวัแรกคือรวดเร็ว ทนัใจ  เขา้ใจลกูคา้ นอกจากนี ้บริษัท ยงัมีนโยบายมุ่งเนน้พฒันา
ขยายธุรกิจใหเ้ติบโตขึน้เสมอตามสภาพการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงในปัจจุบนั ไม่หยุดพฒันาธุรกิจเพื่อต่อยอด
ความส าเรจ็ตอ่ไปยิ่งขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคต  

แนวทางการเสรมิสรา้งความพงึพอใจในการบรกิาร 

1. การส ารวจหาความคาดหวงัพฤติกรรมและความพงึพอใจของลกูคา้ที่มีตอ่สนิคา้และการบรกิารของบรษัิท 

2. การก าหนดเปา้หมายและทิศทางขององคก์รในแง่ของพฤติกรรมและความพงึใจของลกูคา้ 

3. การก าหนดกลยทุธใ์นการสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ที่มีตอ่สนิคา้และการบรกิาร 

4. การพฒันาคณุภาพและความสมัพนัธข์องพนกังานท่ีมีตอ่ลกูคา้ 

5. การน ากลยุทธ์การส ารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อสินคา้และบริการของบริษัทไป

ปฏิบตัิและประเมินผล 
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สร้างความพงึพอใจให้ลูกค้าด้วย 4 P (Product, Place,Platform/Press,People) 
 การสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลกูคา้ บริษัท ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกั 4 P’s Product, Place, Platform/Press, 
People  เพื่อสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้และเป็นการรบัประกันว่าลกูคา้จะไดร้บัผลิตภณัฑท์ี่ตรงตามความตอ้งการ
พรอ้มทัง้การใหบ้รกิารท่ีรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
 

ค าถามเกี่ยวกับระดับความพงึพอใจของลูกค้า 

1. บริษัทมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เหมาะสมกบัความตอ้งการ (Product) 
2. ท าเลท่ีตัง้ของสาขาเขา้ถงึไดง้่าย หาไดง้่าย และสะดวกตอ่การเดินทาง (Place) 
3. บริษัทใหข้อ้มลูข่าวสาร โปรโมชั่น รวมถงึขอ้เสนอสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ไดอ้ย่างชดัเจน ครบถว้นและทั่วถงึทกุช่องทาง 

(Platform/ Press) 
4. พนกังานใหบ้ริการไดอ้ย่างรวดเรว็ ถกูตอ้ง และมีความเอาใจใสเ่ป็นอย่างดี (People) 
5. ความพงึพอใจในการใชบ้ริการโดยรวม (Service) 
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เป้าหมาย วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการวัดผล 

ก าหนดเปา้หมายปี 2564  
  การศกึษาและประเมินผลความพงึพอใจของลกูคา้ที่มผีลตอ่สนิคา้/บรกิารของบรษัิทนัน้ใชว้ธีิการสุม่ตวัอยา่ง โดย

ด าเนินการคือ การโทรสอบถามโดยการสุม่กลุม่ตวัอย่างลกูคา้ของบริษัท จ านวน 10,706 คน จากหน่วยงาน Call center 

เพื่อท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของลกูคา้ที่มีต่อสินคา้/บริการของบริษัท เมื่อกรอกผลการประเมินของลกูคา้แลว้ 

ทางฝ่ายการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืนน ามาประเมินผลในขัน้ตอนถดัไป  

                
 

การด าเนินงานและกจิกรรมทีส่ าคัญ 
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความพงึพอใจของลูกค้า  
ก าหนดแนวทางการท างาน  บริษัทไดจ้ดัตัง้ทีมการพฒันาที่ยั่งยืน โดยสว่นหนึ่งของขอบเขตหนา้ที่คือการพฒันาคณุภาพ
การบริการ โดยท างานรว่มกบัหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท โดยมีวตัถปุระสงคค์ือการยกระดบัคณุภาพการใหบ้ริการของ
พนกังานใหม้ีคณุภาพ มาตรฐาน ตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้  ซึง่มีหนา้ที่ใน 3 ดา้น
คือ 

 วิเคราะหข์อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการบริการของพนกังาน เปรียบเทียบภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อใหท้ราบว่า
สถานะ จดุออ่น และจดุแข็งของบรษัิท ซึง่เป็นประโยชนอ์ยา่งมากตอ่การวางกลยทุธก์ารใหบ้รกิารท่ีดียิ่งขึน้  

 ดแูลการใหบ้รกิารของพนกังานทกุสาขาทั่วประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ โดย
มาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วจะไดร้บัการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายขอ้บงัคบั
และความคาดหวงัของลกูคา้ปัจจุบนั ผ่านกิจกรรมสื่อสารแบบสองทาง มีการรบัฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อสรา้งทศันคติเชิงบวก การพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงที่รวดเรว็ ซึง่เป็นหวัใจในการใหบ้รกิาร 
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 ประเมินผลความพงึพอใจของลกูคา้ที่เขา้ไปใชบ้ริการในสาขาของบริษัท (Voice of Customer) เพื่อรบัฟังความ
คิดเห็นและขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรุงแกไ้ขงานบรกิารใหด้ียิ่งขึน้  

 

การบริหารจัดการด้านความพงึพอใจของลูกค้า  
การบรหิารจดัการดา้นความพงึใจของลกูคา้ของบรษัิทประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั  

 การรับฟังความคิดเห็นและการส ารวจตรวจสอบการให้บริการของพนักงาน  
บริษัทจัดใหม้ีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของลกูคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท, ศูนยบ์ริการลกูคา้ Call 
center, การส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ที่ใชบ้ริการในสาขา, การส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ที่ใชบ้ริการผ่านการ
โทรศพัทส์อบถามลกูคา้ที่ใชบ้ริการว่าใหม้ั่นใจว่าลกูคา้ไดร้บับริการที่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด มาตรฐาน  การส ารวจใน
รูปแบบที่หลากหลายนีเ้พื่อใหป้ระเมินความพึงพอใจของลกูคา้ไดค้รอบคลมุทกุมิติ สามารถวดัระดบัความพึงพอใจและ
ความผกูพนัระยะยาวที่ลกูคา้มีต่อบริษัท การรบัฟังความคิดเห็นและการส ารวจตรวจสอบดงักลา่วเป็นช่องทาง ส าคญัที่
ช่วยใหบ้รษัิทไดร้บัทราบและเขา้ใจสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ ท าใหส้ามารถปรบัปรุงการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งตรงจดุ ทนัเวลาเพื่อ
สรา้งความพึงพอใจและประทบัใจแก่ลกูคา้อย่างสงูสดุ และถือเป็นหนึ่งในวิธีการสรา้งการมีสว่นรว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีอีก
ดว้ย 

 การจัดการบริหารข้อร้องเรียน  
ตามแนวปฏิบตัิเมื่อไดร้บัการรอ้งเรียนจากลกูคา้ที่ใชบ้ริการสาขาของ บริษัท ผูจ้ดัการสาขาตอ้งติดต่อลกูคา้เพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้โดยเร็ว รวมถึงตอ้งน าขอ้รอ้งเรียนที่ไดร้บัไปวางแผน ปรบัปรุงการด าเนินงานในสาขา
เพื่อไม่ใหเ้กิดเหตกุารณน์ัน้ๆ ซ า้ขึน้อีก นอกจากนี ้บริษัทจดัใหม้ีทีมงาน after call service สว่นกลางท าหนา้ที่โทรศพัทห์า
ลกูคา้เพื่อสอบถามความคิดเห็นหลงัจากไดร้บัการช่วยเหลือเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้พึงพอใจกบัการช่วยเหลอื
ดงักล่าว ทัง้นีล้กูคา้สามารถแจง้ เรื่องรอ้งเรียนผ่านช่องทางติดต่อสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์บริษัท, ศูนยบ์ริการลกูคา้ Call 
center เป็นตน้  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการของพนักงานและยกระดับมาตรฐานการบริการ  
บริษัท มีการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการของพนกังานและยกระดบั มาตรฐานการบริการ ผ่านหลากหลายโครงการที่
ส  าคญั เช่น  

การจัดตั้ง HR Learning Hub – ศูนยก์ารเรียนรู้และวิทยากรประจ าภมิูภาค 
การจดัตัง้ HR Learning Hub มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหก้ารพฒันาพนกังานเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว และทั่วถึงโดยด าเนินการ
พฒันาและฝึกอบรมพนกังานสาขาผ่านวิทยากรประจ าศูนยก์ารเรียนรูข้องแต่ละภูมิภาคซึ่งจะช่วยใหพ้นกังานสาขามี
ความรูใ้นการท างานอย่างรวดเรว็ตัง้ช่วงเริม่ตน้การท างาน นอกจากนีว้ิทยากรประจ าศนูยก์ารเรยีนรูป้ระจ าภมูิภาค ยงัท า
หนา้ที่เป็น Sales Coaching เพื่อติดตามผลการท างาน, ทดสอบความรู,้ และประเมินคณุภาพการใหบ้รกิารของพนกังาน
สาขาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหม้ั่นใจวา่คณุภาพการใหบ้รกิารของพนกังานสาขาศรสีวสัดิท์ั่วประเทศจะมีมาตรฐานเดียวกนั 
 
การปฏิบตัิหนา้ที่ของวิทยากรประจ าศูนยก์ารเรียนรูข้องแต่ละภูมิภาคจะมุ่งเน้นไปที่การพฒันา functional skills ใหก้ับ
พนกังานสาขาไม่ว่าจะเป็น การพฒันาดา้นความรูใ้นงาน  เทคนิคการครองใจลกูคา้ ความรูด้า้นผลิตภณัฑต์่างๆ  ซึ่งจะ
ควบคู่ไปกับการพฒันา management skill และ leadership skills โดยทีมฝึกพฒันาบุคลากรส่วนกลาง ที่จะมีการเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้ับพนกังานในระดบับริหาร และหวัหนา้งาน โดยในแต่ละปีมี
พนกังานเขา้รว่มกิจกรรมโดยรวมกวา่ 4,800 คน   
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การส ารวจและประเมินความรู้พนักงานในเร่ืองการจัดสินเชื่อและประกันภัย  
 
เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อเพิ่มความรูใ้หก้บัพนกังานใน เรื่องสินเช่ือและประกนัภยั โดยทีมประกันภยัและทีมฝึกอบรมจะ
จดัสง่ขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที่บริษัทขาย และก าลงัไดร้บัความสนใจในขณะนัน้ (Hot Product) ใหพ้นกังาน
สาขาไดศ้ึกษาผ่านสื่อการเรียนรูรู้ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Zoom, Podcast, Hand out  หลงัจากนัน้จะส่ง Link ค าถาม
เพื่อใหพ้นกังานตอบค าถามในระยะที่ก าหนด  หากพนกังานมีความเขา้ใจที่คลาดเคลือ่น ทีมประกนัภยัและทีมฝึกอบรมจะ
โทรติดต่อพนกังานนัน้ๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจกบัพนกังานทนัที เพื่อใหม้ั่นใจวา่พนกังานจะสามารถให ้ขอ้มลูที่ถกูตอ้งกบั
ลกูคา้ต่อไป โดยทีมประกนัภยัและทีมฝึกอบรมจะท าการสรุปประเมินผลคะแนนและรายงานผลกิจกรรมต่อผูบ้ริหารสาย
งานฯ ผูจ้ดัการภาค และผูจ้ดัการสาขาใหร้บัทราบ และมีการมอบรางวลัใหแ้ก่พนกังานที่ไดร้บัผลคะแนนดีมาก เพื่อเป็น
ก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานในสาขานัน้ตอ่ไป  
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ผลการส ารวจประเมินผลความพงึพอใจของลูกค้า 
ผลการส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของลกูคา้ที่มีต่อสินคา้/บริการของบริษัทนัน้จะถูกใชเ้ป็นส่วนในการพิจารณา
ก าหนดตัวชีว้ัดในการวางแผนงานขององคก์ร รวมถึงการก าหนดแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดส้งูสดุ โดยรวมแลว้ลกูคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการของบริษัทในระดบัสงู 
รวมทัง้มีการแนะน าบอกตอ่บรษัิทใหก้บับคุคลใกลชิ้ด มีผลการประเมนิเทา่กบั รอ้ยละ 91.89  โดยในปี 2565 ทางบรษัิทได้
ก าหนดเปา้หมายการสรา้งความพึงพอใจของลกูคา้เพิ่มขึน้เป็น 92.50 โดยไดท้ าการสื่อสารไปยงัทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยเฉพาะกลุม่งานบรหิารสาขา  
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โดยในปี 2565 อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน ใชก้ารประเมินคณุภาพบรกิารโดยลกูคา้จ าลอง (Mystery Shopping)  
บรษัิทไดม้ีหนว่ยงานตรวจสอบสาขาใชรู้ปแบบลกูคา้จ าลอง  โดยจะเขา้สงัเกตการณก์ารใหบ้รกิารของพนกังานในทกุสาขา 
เพื่อประเมินการใหบ้ริการของพนกังานใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การเตรียมความพรอ้มของสถานที่ การใหบ้ริการของพนกังานที่
หนา้สาขา  การใหบ้ริการของพนกังานผา่นการโทรศพัท ์เพื่อน าผลมาวิเคราะหแ์ละก าหนดเป็นแนวทางใหส้าขาถือปฏิบตัิ  
โดยยงัใหค้วามส าคญักบัการใหบ้ริการตามมาตรการการป้องการการแพรร่ะบาดโควิด-19 รวมถึงการใหบ้ริการที่รวดเรว็
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็เช่นกนั  
 

เสริมสร้างความสัมพันธกั์บลูกค้า จริงจังและต่อเน่ือง 
 บรษัิท เลง็เห็นถึงความส าคญัของการใหบ้รกิารลกูคา้และสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้ ดงันัน้จึงมีฐานลกูคา้ที่
ไวใ้จและมาใชบ้ริการกับบริษัท เป็นประจ า (Brand Loyalty) นอกจากนัน้ยงัเล็งเห็นถึงรากฐานความส าคญัของชุมชน 
(Local point) ที่จะตอ้งเติบโตไปพรอ้มกนัอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งเนน้การท าการตลาดเพื่อชุมชนและสงัคม (Corporate 
Social Responsibility) โดยมีการจดักิจกรรมเดินตลาด จดับธู แจกสิง่ของเครือ่งใชแ้ละอปุกรณท์างการตลาดใหก้บัพ่อคา้
แม่คา้ตามชุมชนและบริเวณตลาดนดั มีการประชาสมัพนัธ์และแนะน าใหค้  าปรึกษาทางการเงินแก่ประชาชนทัง้พ่อคา้
แม่คา้และคนที่สญัจรผ่านมาในตลาด ช่วยเสริมสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจที่ถกูตอ้งแก่ชมุชนในแนวคิดธุรกิจไฟแนนซ ์
พรอ้มทัง้เป็นการสรา้งฐานลกูคา้ที่มั่นคงและเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีใหก้บัลกูคา้โดยเริม่ตน้จากชมุชน สงัคม รอบตวั  

   
 

บริษัท มุ่งสรา้งประสบการณท์ี่ดีใหแ้ก่ลกูคา้ ทัง้นีเ้พื่อปรบัปรุงกระบวนการใหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่างต่อเนื่องการ
รบัฟังเสยีง ของลกูคา้เพื่อติดตามความสนใจและความคิดเห็นที่มีตอ่การใหบ้รกิารจึงเป็นเรือ่งส  าคญั ทัง้นีใ้นแตล่ะไตรมาส
จะมีการสื่อสาร ความคิดเห็นที่มีต่อการบริการจากลกูคา้ผ่านช่องทางภายในไปยงัทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นผูจ้ัดการภาค 
ผูจ้ดัการเขต เพื่อใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูดงักลา่วจะไปถึงพนกังานในทกุสาขา และก าหนดใหเ้สียงสะทอ้นจากลกูคา้เป็นตวัชีว้ดั
ผลการด าเนินงานหลกัของสาขารวมถึงส านกังานใหญ่อีกดว้ย 
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มุ่งเน้นความโปร่งใสในการให้ข้อมูลทีถู่กต้อง ชัดเจนและครบถ้วน 
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัในการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งโปรง่ใส ชดัเจนและถกูตอ้ง โดยวางแผน

และก าหนดกลยุทธก์ารสื่อสารใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ที่อย่างครบถว้น เขา้ใจไดง้่าย และเขา้ถึงไดทุ้กช่องทาง เช่น สื่อป้าย
ประชาสมัพนัธ ์โบรชวัร ์ไวนิล ที่อยู่บริเวณหน้าสาขาหรือพืน้ที่ใหบ้ริการทั่วประเทศ   อีกทัง้ยงัเนน้ย า้พนกังานใหอ้ธิบาย
ขอ้มลูและเง่ือนไขของผลติภณัฑอ์ยา่งละเอียดถ่ีถว้น เพื่อเป็นขอ้มลูในการท าธุรกรรมตา่งๆ กบัทางบรษัิท  

 

  
 

รวมถงึใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นช่องทางดจิิทลั เช่น เว็บไซต ์www.sawad.co.th และช่องทางโซเซยีลมีเดีย อาทิเช่น 
Facebook , LINE@srisawad ,Youtube เป็นตน้ เพื่อสามารถเขา้ถึงลกูคา้เขา้ถึงขอ้มลูผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการใหข้อ้มลูผลติภณัฑอ์ยา่งตรงไปตรงมา ครบถ้วน ถกูตอ้งและโปรง่ใสมีแหลง่ที่มาชดัเจน อปัเดท
ขา่วสาร โปรโมชั่น และสทิธิพิเศษ เป็นตน้ พรอ้มทัง้มีทีมลกูคา้สมัพนัธอ์อนไลน ์(Online Call center) ที่คอยใหบ้รกิาร
ตอบขอ้ซกัถามและใหข้อ้มลุเก่ียวกบัผลติภณัฑ ์เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ลกูคา้ของเราจะไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 
  
 

http://www.sawad.co.th/


 

รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 | 63  
 

 
 

   
 

พรอ้มใชร้ะบบฟังเสยีงผูบ้รโิภคและภาพลกัษณข์องแบรนด ์(Social listening) ใชเ้ครือ่งมือที่รบัฟังตรวจสอบการ

พดูถึงแบรนด ์ประเด็นขอ้สงสยัเก่ียวกบัผลติภณัฑแ์ละขอ้เสนอแนะ บนโลกออนไลนต์ลอด 24 ชั่วโมง เพื่อน าความพงึ

พอใจของผูบ้รโิภคมาปรบัปรุงและพฒันาเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหเ้กิดขึน้กบักลุม่ลกูคา้ 

 
การส่งมอบสินค้าและบริการผ่านดจิิทัล 
 ในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจปัจจุบนัซึ่งก าลงัเปลี่ยนถ่ายเขา้สู่ยคุของดิจิตอลและการพฒันาของเทคโนโลยีที่มี
รูปแบบใหม่ๆ ใหล้  า้สมยัยิ่งขึน้ ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจจะตอ้งมีการปรบัตวัและเปลีย่นแปลงไปตามยคุที่ทกุอยา่งนัน้จะตอ้งมี
ความรวดเรว็ ทนัเวลา มีประสทิธิภาพ และตรงตามความพงึพอใจของลกูคา้ใหม้ากที่สดุ โดยบรษัิท เลง็และใหค้วามส าคญั
ใส่ใจในลกูคา้และตอ้งการใหล้กูคา้ของเรานัน้มีช่องทางการใชบ้ริการและเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกสบาย เราจึงมีช่องทาง
เลอืกในการช าระคา่งวดส าหรบัลกูคา้หลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่  
 1. ศรสีวสัดิ ์เงินสดทนัใจ ทกุสาขา 
 2. 7-11 และ เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส  
 3. ไปรษณียไ์ทย  
 4. เทสโก ้โลตสั  
 5. Application Mobile Banking สแกนจ่ายสะดวก รวดเรว็ 
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
 ดว้ยวิวฒันาการของเทคโนโลยีในทางธุรกิจในปัจจุบนัเราจะพบว่า รูปแบบการพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่นัน้
สง่ผลกระทบโดยตรงถึงภาคธุรกิจเป็นอยา่งมากในปัจจบุนั โดยเฉพาะในกลุม่ธุรกิจ (Financial Business) โดยมนัเป็นทัง้
โอกาสและอปุสรรคภายในตวั ท าใหภ้าคธุรกิจการเงินและไฟแนนซ์ในปัจจุบนันัน้หนัมาใสใ่จในรายละเอียดในเรื่องของ
ฐานข้อมูลลูกค้ามากขึน้ เพราะรูปแบบการท าธุรกรรมในปัจจุบันนั้นเป็นรูปแบบระบบดิจิตอลออนไลน์ที่ให้ความ
สะดวกสบายแก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย บริษัทเล็งเห็นถึงจุดส าคญัดงักล่าวในเรื่องของความปลอดภยัของขอ้มูลการท า
ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า เรามีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ (Customer Efficiency 
System) ท าใหเ้ราสรา้งความมั่นใจกบัลกูคา้ไดว้า่ขอ้มลูการท าธุรกรรมตา่งๆ นัน้จะปลอดภยัจากภยัทางไซเบอร ์ 
 

ข้อมูลการร้องเรียน 2562 2563 2564 เป้าหมาย 2565 
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนที่ไดร้บัการรบัรอง 
จากหนว่ยงานภายนอก 

0 0 0 0 

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนจากหนว่ยงาน 
ก ากบัดแูล 

0 0 0 0 

 
บรษัิทมีไดม้ีการตรวจสอบ การน าขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคห์รอืเปา้หมายอื่นพบวา่ ภายในปี 2564 
นัน้ไมพ่บการน าขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังานไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น 
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การบริหารจัดการหว่งโซ่อุปทาน 
แนวทางการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

กลุ่มบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ  ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนครอบคลมุทัง้มิติเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนวางแนวทาง และกระบวนการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานดา้นความ
ยั่งยืนในระดบัสากล เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียในทกุฝ่าย 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกผูข้ายผลิตภัณฑห์รือผูใ้หบ้ริการรายใหม่ที่น  ามาใชใ้นบริษัท ไดมี้การคัดเลือกอย่างมี
ประสิทธิภาพและค านึงถึงผลกระทบทางดา้นสงัและสิ่งแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย จงึจดัท  าแนว
ทางการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน  เพ่ือประกาศใหท้กุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งรบัทราบและปฎิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั 
 

คู่ค้ารายส าคัญ 
บริษัทพิจารณาคู่ค้ารายส าคัญโดยใช้หลักเกณฑก์ารประเมินในการระบุคู่ค้ารายส าคัญ  4  ส่วนดังนี้ 

 ระดบัการพึง่พาคูค่า้ 
 ความสามารถในการทดแทน 
 การใหบ้รกิารและการสง่มอบ 
 ผลกระทบตอ่ตน้ทนุ 

 

การแบ่งประเภทของคูค่้า 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 จ านวนคู่ค้ารายส าคัญ 3 ราย 

 4% ของจ านวนคู่ค้าทั้งหมดเป็นคู่ค้ารายส าคัญ 

 

 

 

 

ประเภท รายละเอียด จ านวนคูค่้า 

Supplier 

จดัจา้งบรกิาร เช่น ดแูลรกัษาความปลอดภยั การท า
ความสะอาด ตกแตง่ซอ่มแซมอาคาร ท าปา้ยสาขา 

36 

จดัซือ้ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครอืขา่ย
เน็ตเวิรค์ และ ระบบเครอืขา่ยโทรคมนาคม 

8 

คูค่า้ทางธุรกิจ
พนัธมิตร 

การประกนัภยั, การขายประมลูรถ, การติดตามหนี ้ 
เป็นตน้ 

 
16 

60 

คะแนน 

คูค่า้ทีม่ีคะแนนมากกวา่หรอืเทา่กบั 

60 จากหลกัเกณฑก์ารประเมินใน

การระบคุูค่า้รายส าคญั 
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ความเสี่ยงด้านความยั่งยนื 

บริษัทฯ มีมาตรการในการตรวจสอบความเสี่ยงดา้นความยั่งยืนตัง้แต่กระบวนการจดัซือ้จดัหา โดยเริ่มตัง้แต่ 

การลงทะเบียนคูค่า้รายใหม ่การคดักรองและคดัเลอืกคูค่า้ การตรวจประเมินคูค่า้ ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงาน

ของคูค่า้อยา่งตอ่เนื่อง โดยจ าแนกความเสีย่งดา้นความยั่งยืนเป็น 3 มิติหลกั ไดแ้ก่ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการก ากบัดแูล 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นดา้นความยั่งยืนหลากหลายมิติ  เช่น การจัดการทรพัยากรน า้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สิทธิ

มนษุยชน จรยิธรรมทางธุรกิจ เป็นตน้ 

โดยแบง่เป็น 6  หวัขอ้ใน 3 มิติหลกัดงันี ้

1. ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

2. ดา้นการด าเนินธุรกิจ 

3. ดา้นสงัคม 

4. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

5. ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

6. ดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติ 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติสังคม 

o นโยบายดา้นสทิธิมนษุยชน 

o ระบบการบรหิารจดัการดา้น
สทิธิมนษุยชน 

o การติดตามผลกระทบดา้น
สทิธิมนษุยชน 

 

         ความเทา่เทยีม 

         แรงงานเด็กและการบงัคบั 

ใชแ้รงงาน 

        แนวทางปฏิบตัิในการจา้งงาน 

        อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 

       การพฒันาบคุลากร 

        

 

มิติสิ่งแวดล้อม            

o การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มที่
สอดคลอ้งกบักฎหมาย 

o นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

o การติดตามผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

 
           พลงังาน 

           การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

           ทรพัยากรน า้ 

            ของเสยี 

        

 

มิติการก ากับดูแล        

o หลกัจรยิธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ 

o แนวทางปฏิบตัิส  าหรบัคูค่า้ 

o มาตรการรบัมือความไม่
สอดคลอ้ง 

 
        การตอ่ตา้นการทจุรติ 

          ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

          การปฏิบตัิตามกฎหมาย              

และขอ้บงัคบั 
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กระบวนการจัดซือ้จัดหาเพือ่ความย่ังยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจประเมินคู่ค้า 

บรษัิทจดัระบบการประเมินผลคณุภาพผูข้ายอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เกณฑก์ารประเมินจะพจิารณา เรือ่งคณุภาพ

และการสง่มอบงาน และบรกิารอื่นๆ ในช่วงรอบปีที่ผา่นมา เพื่อใหม้ั่นใจวา่ผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิารรายนัน้ๆ ยงัมีคณุสมบตัิที่

สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนด โดยผูข้ายที่ผา่นการประเมินผลประจ าปีตอ้งไดค้ะแนนตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไปจาก

คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

หลงัจากเสร็จสิน้การประเมินผลประจ าปี แผนกจัดซือ้จะเรียงล าดบัคะแนน และ จัดเกรดของ Supplier แต่ละ

ประเภท โดยแบง่ตามคะแนนที่ได ้ดงันี ้

คะแนน                 80  ขึน้ไป  =  เกรด A   ถือวา่ผา่นเกณฑ ์

คะแนน                 70-79       =  เกรด B 

คะแนน                 60-69       =  เกรด C 

คะแนนต ่ากวา่         59          =  เกรด D   ตอ้งปรบัปรุง 

 

 

 

3.การพิจารณาซือ้สินค้า 

o พิจารณาดา้นความ
ยั่งยืนในกระบวนการ
พิจารณาซือ้สนิคา้ 

o มีเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้ง 

กบัความยั่งยืนลงใน
สญัญาซือ้ขาย 

4.การประเมินผลงานคู่ค้า 

o มีการตรวจประเมินคู่
คา้รายส าคญั และคู่
คา้ที่มคีวามเสีย่งดา้น
ความยั่งยืน  

5.การพัฒนาศักยภาพคูค่้า 

o การจดัประชมุ
รว่มกบัคูค่า้ 

 

1.การลงทะเบียนคูค่้ารายใหม่ 

o แนวทางปฏิบตัิส  าหรบัคูค่า้ 

o แบบประเมินคูค่า้ 

2.การคัดกรองคู่ค้ารายใหม่ 

o แบบประเมินคูค่า้ 
o การตรวจประเมินคูค่า้ 

คู่ค้ารายใหม่ 

คู่ค้ารายปัจจุบนั 



 

รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 | 68  
 

วิธีการตรวจประเมินคูค่้า 

ประเภทคู่ค้า 
การตรวจสอบเอกสารและการ
ประเมินผ่านระบบออนไลน ์

การตรวจประเมิน  
ณ สถานประกอบการ 

คูค่า้ทีม่ีการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารอยา่ง
สม ่าเสมอ   

คูค่า้รายส าคญั  
 

คูค่า้ผูไ้ดร้บัการประเมินวา่มีความเสีย่งดา้น
ความยั่งยืนสงู 

 
 

 

การก าหนดแผนการด าเนินการแก้ไข 

ในกรณีที่ตรวจพบความไม่สอดคลอ้งในระหว่างการตรวจประเมินคู่คา้ บริษัทฯ ก าหนดใหคู้่คา้สง่มอบแผนการ

ด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ก าหนด อีกทัง้ยงัมีมาตรการในการติดตามการด าเนินการแกไ้ขจนสิน้สดุกระบวนการ 

ส าหรบัคู่คา้รายที่ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขตามแผนไดใ้นระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะระงบัการซือ้ขายจนกว่าคู่คา้

รายดงักลา่วจะสามารถแกไ้ขประเด็นปัญหาและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดไดค้รบถว้น 

ตัวอยา่งการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงคู่ค้า 

ปัจจัยความเสี่ยง                       การบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง 

ด้านเศรษฐกิจ  
การพึง่พาคูค่า้นอ้ยราย   สรรหา Supplier รายอื่นส ารองทีส่ามารถใชบ้รกิารได ้เมื่อ

Supplier รายหลกัไมส่ามารถจดัหาหรอืใหบ้รกิารได้
ทนัเวลา 

สนิคา้หรอืบรกิารไมไ่ดค้ณุภาพ  มีระบบการคดัเลอืกและประเมินผลคณุภาพของผูข้าย 
ขอ้มลูผิดพลาดไมส่อดคลอ้งตาม
ขอ้ตกลง 

 มีระบบการยืนยนัค าสั่งซือ้และความถกูตอ้งของสญัญา
ก่อนการจดัซือ้จดัจา้ง 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
จรรยาบรรณธุรกิจการปฏิบตัติาม
กฎหมาย 

 สือ่สารนโยบาย จรรยาบรรณ ขอ้ควรปฏิบตัิ รวมถึง
กฎระเบียบการจดัซือ้จดัจา้งเง่ือนไขตา่งๆ ให ้Supplier และ
คูค่า้รบัทราบ 

ด้านการเปิดเผยข้อมูล  
ขอ้มลูถกูเปิดเผยไปยงัผูไ้มม่ีสว่น
เก่ียวขอ้ง 

 ระบุเง่ือนไขการท าสัญญาเก่ียวกับการดูแลรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูก่อนลงนาม 
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การด าเนินงานทีส่ าคัญปี 2564  
• จดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน รวมถึงคณะท างานดา้นความยั่งยืน เพื่อก าหนดกรอบ

การด าเนินงาน เปา้หมายและแผนงานระยะยาว    
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน  มีจ านวน 3 ทา่นประกอบดว้ย 

 1. นายสเุมธ      มณีวฒันา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 
 2. นายพินิจ       พวัพนัธ ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน  
 3. นายกดุั่น       สขุมุานนท ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 

 นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ เลขานกุารกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 

• ประกาศนโยบายการบริหารจดัการความยั่งยืน เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยบริษัท ก าหนด
กรอบและนโยบายการบริหารจดัการความยั่งยืนโดยใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจและค านึงถึงการด าเนินงานเพื่อ
ความยั่งยืนใน 4 ดา้นคือ 

1. ดา้นความมั่นคงทางดา้นเศรษฐกิจ  ดว้ยการใหส้นิเช่ืออยา่งรบัผิดชอบ  
2. ดา้นคณุคา่และรบัผิดชอบตอ่สงัคม  ดว้ยการสง่เสรมิการเป็นอยูท่ี่ดีสูส่งัคม 
3. ดา้นสิง่แวดลอ้มที่ยั่งยืน  ดว้ยการด าเนินธุรกิจที่รบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
4. ดา้นการขบัเคลือ่นดว้ยคณุธรรม  ดว้ยการบรหิารทรพัยากรบคุคลเชิงกลยทุธ ์การก ากบัดแูล การบรหิารความ

เสีย่ง และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
• 100% ของสนิเช่ือโครงการผา่นการพิจารณาประเด็นความเสีย่งดา้น ESG 
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สิง่แวดล้อม: การสร้างสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยนื 
 

การใหค้วามส าคัญเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองคก์ร 
การสรา้งการรบัรูเ้พื่อใหพ้นกังานทกุคนเล็งเห็นถึงความส าคญัเรื่องการจดัการสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายในองคก์ร และ

การมีสว่นรว่มของพนกังานทกุระดบัในกิจกรรมตา่งๆ รว่มกบัชมุชน  สง่เสรมิใหค้วามรูแ้ก่พนกังานการในเรือ่งใชท้รพัยากร

อยา่งมีประสทิธิภาพและยั่งยืน เพื่อสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

- การเลอืกใชส้นิคา้และผลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม เช่น การเลอืกใชเ้ครือ่งถ่ายเอกสารที่ใชเ้ทคโนโลยีที่เป็น
มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม การเขา้รว่มกิจกรรม HP Planet Partners2 เพื่อน าตลบัหมกึกลบัไป Recycle  

                     
 

- การส่งเสริมกิจกรรม และรูปแบบการท างานที่สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  เช่น การปรบัรูปแบบการท างานมาใช ้Google Workspace เพื่อลดการใชเ้อกสารในการ
ท างาน,  การสง่เสรมิกิจกรรมปิดไฟ Earth Hour เพื่อช่วยลดโลกรอ้น  เป็นตน้ 

                  



 

รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 | 72  
 

การจัดการความเสี่ยงทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ (Climate Change) 

ความมุ่งม่ัน 

 บริษัทมีแนวทางการด าเนินการวิเคราะหส์ถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่อาจ

เกิดขึน้ต่อองคก์รในภาคธุรกิจ ดว้ยการเช่ือมโยงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเขา้ในระบบการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงขององคก์ร โดยด าเนินการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มาใชใ้นการน าเสนอ

ผลติภณัฑ ์(Product) และการบรกิารทางการเงิน (Financial Service) ที่มีสว่นช่วยบรรเทาหรอืปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศ  รวมถึงสนบัสนนุการเปลีย่นผา่นน าไปสูเ่ศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อนต ่า (Low Carbon) 

ความท้าทาย 

 นบัตัง้แตก่ารเริม่เก็บสถิติส  าหรบัประเทศไทย สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั พบวา่พืน้ท่ี

รอ้ยละ 23 ของประเทศไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในหลากหลายรูปแบบ เช่น น า้ท่วมฉบัพลนั

อนัเนื่องมาจากปริมาณน า้ฝนที่ตกเพิ่มมากขึน้ การเกิดภยัแลง้ และระดบัน า้ทะเลที่สงูขึน้ ปรากฎการณท์างธรรมชาติ

เหลา่นีล้ว้นสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินกิจกรรมของทกุภาคสว่น ซึ่งหากภาคธุรกิจหรือในองคก์รไมต่ระหนกัในการก าหนด

มาตรการหรือแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างเหมาะสมและทนัท่วงที 

อาจสง่ผลกระทบตอ่เนื่องมายงัภาคธุรกิจการเงินในฐานะผูส้นบัสนนุทางการเงิน 

แนวทางการบริหารจัดการ 

 บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยก าหนด

ความมุ่งมั่นและแนวทางการบริหารจดัการ ไวภ้ายใตน้โยบายความยั่งยืนของกลุม่ธุรกิจ “ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น” ซึ่งอยู่

ภายใตก้ารดแูลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน โดยมีผูบ้ริหารสงูสดุของกลุม่งานที่เก่ียวขอ้งรว่ม

เป็นคณะท างาน ผลกัดนัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกรอบการด าเนินงานและแผนงานท่ีก าหนดไว ้และน าประเด็นความ

เสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศเขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาของกระบวนการการบรหิารความเสีย่งของ

องคก์ร 

 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและพัฒนาความย่ังยืน 
 มีบทบาทรบัผิดชอบภาพรวมในการน าองคก์รใหด้  าเนินงานบนแนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยืน ท าหนา้ที่พิจารณา

อนมุตัิ นโยบายและทิศทางแผนงานดา้นความยั่งยืน และก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานแตล่ะฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปตาม

เป้าหมายและนโยบายของการพฒันาอย่างยั่งยืน  ท าหนา้ที่สนบัสนนุการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ รวมถึงใหค้  าแนะน า 

ตลอดจนติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานเปรยีบเทียบกบัเปา้หมาย  
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ความเส่ียงทีเ่กิดจากผลกระทบของการเปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคารบ์อนต ่า (Transition Risk) 

 บรษัิทศกึษาแนวทางและประเมินความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่อาจสง่ผลกระทบตอ่องคก์ร 

ตลอดจนเช่ือมโยงประเด็นความเสี่ยงดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ

ความเสีย่งของบรษัิท 

 ในบทบาทผูส้นบัสนนุทางการเงินเพื่อก่อใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ บรษัิทจึงเลง็เห็นถึงความส าคญัของการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกนัละบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็น

ปัญหาส าคญัระดบัโลก ผา่นการใหก้ารสบัสนนุทางการเงินดว้ยเครือ่งมือทางการเงินในรูปแบบตา่งๆ แก่ธุรกิจและกิจการที่

มีสว่นช่วยในการบรรเทาผลกระทบหรอืเตรยีมความพรอ้มตอ่การรบัมือของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ  

 การบริหารความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ บริษัทมีแนวทางสรา้งความเขา้ใจและบรหิารความ

เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศใน 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนผ่าน

ไปสูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนต ่า และความเสีย่งทางกายภาพ  

การผลักดันระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจคารบ์อนต ่าน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของภาครัฐ 

ขอ้ก าหนดกฎหมาย เทคโนโลยี หรอืสภาพการตลาด ซึง่ปัจจยัเหลา่นีต้า่งสง่ผลกระทบทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบตอ่ธุรกิจใน

ดา้นตา่งๆ เช่น แผนงานธุรกิจรวมทัง้แนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนภาพลกัษณข์ององคก์รและผลประกอบการ  

ประเภทของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ความเสีย่งที่เกิดจากผลกระทบจากการเปลีย่นผา่นสูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนต ่า (Transition Risk) 

ด้านกฎหมาย  

- ภาษีคารบ์อน 

- การจ ากดัการปลอ่ยคารบ์อน 

- การรายงานปรมิาณคารบ์อน 

ด้านเทคโนโลยแีละการตลาด  

- ประสทิธิภาพของพลงังานท่ีสงูขึน้ 

- การพฒันาเทคโนโลยีแบตเตอรีท่ี่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

- ราคาพลงังานหมนุเวียนที่ถกูลง 

ด้านภาพลักษณ ์ 

- ทศันคติ และแนวคิดของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นไป 

- ความเสีย่งจากการสนบัสนนุธุรกิจอตุสาหกรรมส าหรบับางประเภท 

- ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการอา้งความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มที่อาจไมเ่ป็นไปตามแนวทาง 
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ความเสี่ยงทางกายภาพ  

 ความเสีย่งประเภทนีค้ือผลกระทบที่มาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศแบบเฉียบพลนั ซึง่อาจเป็น อทุกภยั 

หรือภยัธรรมชาติต่างๆ ที่อาจยาวนาน เช่น ความรุนแรงที่เกิดจากภยัแลง้ในระยะยเวลาที่ยาวนาน ซึ่งความเสี่ยงทาง

กายภาพจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและหว่งโซค่ณุคา่ ซึง่แนวโนม้เช่นนีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมของธุรกิจ 

 

โดยความเสี่ยงทัง้ 2 ประเภทมีความสมัพนัธก์นั หากความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนต ่าและมีความ

เขม้ขน้ที่จริงจงั จะสง่ผลกระทบต่อความเสี่ยงของธุรกิจ เนื่องจากมีการประกาศใช ้กฎระเบียบและขอ้บงัคบัใหม่ๆ ที่เพิ่ม

มากขึน้ ในขณะที่ความเสี่ยงทางกายภาพมี ดงัเช่น ภาวะภยัแลง้ภาวะน า้ทว่ม ความรุนแรงลดลง ในอีกแนวทาง หากไมม่ี

การขับเคลื่อนในแนวทางสู่เศรษฐกิจคารบ์อนต ่าแบบจริงจัง จะท าใหค้วามเสี่ยงทางกายภาพจะสูงขึน้ สืบเนื่องจาก

อุณหภูมิของโลกเรานัน้จะสงูขึน้เกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงภยัธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึน้ 

หากแตค่วามเสีย่งตอ่ธุรกิจที่เกิดจากผลกระทบของการเปลีย่นระเบียบและขอ้บงัคบัเพื่อน าไปสูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนต ่า 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 เพื่อยกระดบัแผนการด าเนินงานประเด็นความเสี่ยงดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเพื่อเขา้มาเป็นส่วน

หนึ่งของแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2564 ทางบริษัทไดม้ีศึกษาเพื่อท าการประเมินความเสี่ยงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทัง้ดา้นกายภาพ (Physical Risk) และดา้นผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ

คารบ์อนต ่า (Transition Risk) โดยเริ่มจากการคาดการณป์ริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจ ภายในสิน้ปี 2564 

บริษัทมีแนวทางการด าเนินงานอยูใ่นขัน้ประมวลผลการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยจะ

น าผลการศึกษามาปรบัใชแ้ละน าเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์และ

แผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

                                        
 

ด้านความเฉียบพลัน  

- วาตภยั  

- อทุกภยั  

- ไฟป่า  

ด้านความเรือ้รังต่อเน่ือง  

- ภยัแลง้ 

- การเพิ่มขึน้ของระดบัน า้ทะเล  

- การเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิ  
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แนวทางในการประเมินผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 

การบรรเทาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ความมุ่งม่ัน 

 บรษัิทมีความมุง่มั่นท่ีจะสง่เสรมิคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม โดยเลง็เห็นถึงความส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใชพ้ลงังาน การใชท้รพัยากรธรรมชาติและการจดัการของเสยีในองคก์ร โดยมุง่เนน้ใหค้วบคูไ่ปกบัการพิจารณาในแนว

ทางการลดการใชพ้ลงังานและมลภาวะที่เกิดจากการขนสง่และการเดินทาง รวมทัง้มีแนวทางการด าเนินการรว่มกบัคูค่า้

ในการพฒันาผลการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มและสง่เสริมการจดัซือ้จดัจา้งที่มีรูปแบบการด าเนินควบคู่ไปกบัการเป็น

มิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ความท้าทาย 

 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมที่รวดเร็วและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้ม โดยที่

ประเทศประสบปัญหาภาวะภยัแลง้ที่มีระยะเวลาที่ยาวนานขึน้ อทุกภยัที่เพิ่มมากขึน้ในทกุปี รวมทัง้ภยัธรรมชาติอื่นๆ ซึ่ง

สว่นหนึง่เกิดจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูิอากาศ ซึง่นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่

มีปรมิาณขยะทางทะเลท่ีสงูของโลก ซึง่ขยะพลาสติกยงัคงเป็นปัญหาที่ส  าคญั ขณะที่ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ

ฝุ่ น PM 2.5 ที่ยงัครอบคลมุประเทศไทยช่วงฤดหูนาว ซึง่สาเหตหุลกัที่มาจากยานพาหนะและอตุสาหกรรมการเผาของภาค

เกษตรกรรม 

 

การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ความเสีย่งและโอกาส 1.มีกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
2.มีการน าผลการวิเคราะหม์าเพิม่แนวทางโอกาสทางธุรกิจ 
3.มีแผนรองรบัผลกระทบทางธุรกิจทัง้ดา้นบวกและดา้นลบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

การก ากบัดแูลกิจการ 1.มีโครงสรา้งบรหิารจดัการ และมีหนว่ยงานดแูลดา้นความเสีย่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
2.มีแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เป็นรูปธรรม 
3.มีกรอบก าหนดการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบัแนวทางความยั่งยืนของคก์ร 
4.แนวทางการบรหิารงานนัน้ สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั ทางกฎหมาย และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

การเปิดเผย 1.มีการสือ่สารกบัผูไ้ดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
2.มีสว่นรว่มในการวางนโยบายปอ้งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

การบรหิารก๊าซเรอืน
กระจก 

1.มีแผนงานบรหิารรถใชง้านภายในองคก์รอยา่งเหมาะสม ช่วยลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซคารบ์อน 
2.มีโครงการรณรงคล์ดการใชก้ระดาษ 
3.มีโครงการรณรงคก์ารหนัมาใชถ้งุผา้แทนการใชถ้งุพลาสติก 
4.การจดัตัง้ชดุถงัแยกประเภทขยะ 
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แนวทางการบริหารจัดการ 

 เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าบริษัทนัน้มีแผนการด าเนินงานที่มีสว่นช่วยในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและ

บุคลากรรูจ้ักใช้ทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับด้าน

สิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั หากยงัส่งเสริมในส่วนของกระบวนการท างานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของการบริหารจดัการ

สิ่งแวดลอ้มขององคก์ร ซึ่งครอบคลมุทัง้การด าเนินงานขององคก์ร ลกูคา้ และคู่คา้ธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน   

 บริษัทจึงมุ่งเนน้ที่จะยกระดบัการบริหารจัดการแบบต่อเนื่องในปี 2564 ไดเ้พิ่มหลกัเกณฑผ์ลกระทบทางดา้น

สิ่งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามระเบียบการประเมินและการควบคมุความเสี่ยงการด าเนินการดา้นสิ่งแวดลอ้มและผลวิเคราะห์

แสดงวา่มีกิจกรรมที่สามารถท าใหเ้กิดความเสีย่งตอ่องคก์รในระดบัที่มีนยัส  าคญัจะตอ้งระบมุาตรการป้องกนัและบรรเทา

ผลกระทบที่เหมาะสม และใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิการฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทั่วทัง้องคก์ร 

และเสริมสรา้งการมีสว่นรว่มของพนกังานและคู่คา้ทางธุรกิจผ่านแนวทางการสง่เสริมการปฏิบตัิตามนโยบาย โครงการ 

และกิจกรรมรณรงค ์รวมถึงมีการสือ่สารแบบตอ่เนื่อง 

1.การปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรฐานการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

2.การก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 

3.การก าหนดใหป้ระเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินความเสีย่ง 

4.สรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บัพนกังานผา่นการฝึกอบรมกิจกรรมและการสือ่สาร 

5. สรา้งการมีสว่นรว่มตลอดหว่งโซค่ณุคา่ 

 

เป้าหมายและผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

 บรษัิทก าหนดเปา้หมายดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยลดการใชพ้ลงังาน การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก รณรงคเ์รือ่งการใชถ้งุ

ผา้แทนถงุพลาสติก การก าจดัของเสยีและการใชน้ า้ การเดินทางภายในประเทศ รอ้ยละ 5 ภายในปี 2566 

การด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2564 

1. การใชพ้ลงังานที่ลดนอ้ยลงจากการใชไ้ฟฟ้าและการรณรงคใ์หพ้นกังานที่ขึน้ลงชัน้เดียวหนัมาใชบ้นัใดแทน

การใชล้ิฟตเ์ป็นการออกก าลงักายภายในตวั เพื่อสขุภาพที่แข็งแรงดว้ยมีสว่นช่วยลดการใชพ้ลงังานได้ โดยมีพนกังานเขา้

รว่มกิจกรรมประมาณรอ้ยละ 20% 

2. การลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิของน า้มนัรถใชง้าน โดยมีรถของบรษัิทเขา้รว่มการ

บ ารุงรกัษาตามรอบการรกัษาคิดเป็น 100%   

3. การรณรงคใ์ห้พนักงานใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกช่วยลดโลกรอ้น โดยมีพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรม

ประมาณรอ้ยละ 50% 
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4. การรณรงคก์ าจดัของเสียดว้ยการแยกขยะและทิง้ใหถ้กูประเภท ช่วยลดปัญหามลพิษได้ โดยมีพนกังานเขา้

รว่มกิจกรรมประมาณรอ้ยละ 50% 

5. การรณรงคก์ารใช้น า้อย่างประหยัดและคุม้ค่า ไม่เปิดน า้ทิง้ไว ้ช่วยลดอัตราการสิน้เปลืองของน า้ โดยมี

พนกังานเขา้รว่มกิจกรรมประมาณรอ้ยละ 50% 

6. มาตรการการปอ้งกนัโควิด-19 ที่ผ่านมามีการใหพ้นกังาน WFH จ ากดัการเดินทางมีสว่นช่วยลดสภาพมลพิษ

ทางอากาศโดยมีพนกังานเขา้รว่มกิจกรรมประมาณรอ้ยละ 50% 

 ตลอดปี 2564 บริษัทไดด้  าเนินการทบทวนนโยบาย และปรบัปรุงกระบวนการท างาน ตลอดจนพฒันาโครงการ

และความคิดริเริ่มในหลากหลายรูปแบบที่ส่งเสริมใหพ้นกังานไดร้่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยบรรเทาผลกระทบดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

 

การใช้ทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธิภาพ  
(น า้ ไฟฟ้า และการจดัการของเสยี) 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยนื 
กิจกรรมสวัสดิ์ประหยดัพลังงาน 

ในปี 2564 บริษัทด าเนินสานตอ่ใหพ้นกังานไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของการลดการใชพ้ลงังาน ซึ่งมีการสื่อสารมาตรการ

ของการรณรงคก์ารมีสว่นรว่มตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง 

- การปรบัปรุงเวลาเวลาเปิดและปิดเครือ่งปรบัอากาศใหเ้หมาะสมในส านกังาน 

- ปิดไฟภายในอาคารและลานจอดรถตามเวลาที่ก าหนด และเปิดเทา่ที่จ าเป็น 

- รณรงคก์ารถอดปลัก๊ไฟและอปุกรณไ์ฟฟา้ที่ไมใ่ชเ้มื่อไมใ่ชห้ลงัเลกิงาน 

- การรณรงค ์“ขึน้ลง บนัได แทนการใชล้ฟิต”์ 

 

ตัวอยา่งสื่อรณรงค ์
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การจัดการของเสีย จาก 5 Rs สู่การคัดแยกขยะ 
 ในปี 2564 บรษัิทไดต้อ่ยอดแผนการลดปรมิาณขยะโดยยดึหลกั 5Rs (Reduce Reuse Recycle Reject Repair) 

ผ่านกระบวนการสง่เสริมการบริหารขยะ 5 ประเภท ซึ่งไดแ้ก่ ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะอนัตราย, รวมถึงผา้อนามยัและ

หนา้กากที่ใชแ้ลว้ ดว้ยการน าชดุถงัแยกประเภทขยะมาติดตัง้ที่ส  านงังานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ 

                               

แผนการด าเนินงาน      

บรษัิทมีแผนการด าเนินงานเพื่อลดปรมิาณขยะประเภทตา่งๆ ดว้ยการคดัแยกและจดัการขยะแตล่ะประเภท ดงันี ้     
1. ขยะไม่อันตรายทั่วไปประเภท “สีน ้าเงนิ” ที่น าไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบ หรือการเผาด้วยเตาเผาขยะ      

ไดแ้ก่ เศษกระดาษ ซองพลาสติก เปลอืกลกูอม หรอืของที่ไมส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม ่ไมคุ่ม้คา่กบัการน าไปรไีซเคิล    

2. ขยะไม่อันตรายประเภท “สีเขียว” ที่น าไปก าจัดได้โดยวิธีการน าไปท าปุ๋ยอินทรีย ์       

ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษผกัผลไม ้ใบไม ้ก่ิงไม ้  ขยะเหลา่นีส้ามารถน าไปใชป้ระโยชนอ์ื่นได ้      

3. ขยะไม่อันตรายประเภท “สีเหลือง” น าเข้าสู่ขบวนการรีไซเคิลน ากลับมาใช้ใหม่หรือขายให้กับคนที่รับซือ้ 

ของเก่า     

ไดแ้ก่  แก้วพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องน า้อัดลม และกระดาษ เช่น ลงักระดาษ ถุงกระดาษ กระดาษ    

หนงัสอืพิมพ ์ ที่สามารถน าไปหลอมเพื่อแปรรูปส าหรบัใชป้ระโยชนไ์ดต้อ่ไป  

4. ขยะอันตรายประเภท “สีแดง” ที่น าไปก าจัดอยา่งถกูวิธี    

ไดแ้ก่  กระป๋องสเปรย ์ขวดน า้ยาลา้งหอ้งน า้ ขวดน า้ยาถพูืน้ และผลิตภณัฑท์ี่เสื่อมสภาพแลว้ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย  
บรษัิทท าการคดัแยกในถงัขยะถงัสแีดงแยกขยะจากถงัประเภทอื่นเพื่อใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งมารบัไปก าจดัไดอ้ยา่งถกูวิธี 
                                          

                                                                           1. การติดตัง้ชดุถงัขยะ ณ. อาคารศรสีวสัดิส์  านกังานใหญ่ 

                                                                           2. การติดตัง้ชดุถงัขยะ ณ. สาขาทั่วประเทศ 

                                                                           3. รณรงคก์ารลดการใชถ้งุพลาสติกและหนัมาใชถ้งุผา้แทน 

                                                                           4. สามารถน าขยะรไีซเคิลมาจ าหนา่ยได ้

                                                                           5. สามารถน าเศษอาหารท่ีเหลอืไปท าเป็นปุ๋ ยทางการเกษตร

ตัวอยา่งการวางชุดถงัขยะแยกประเภท 

                        

 

 

 

 

 

        ที่ตัง้: ศรสีวสัดิส์  านกังานใหญ่ (HO)       ท่ีตัง้: ศรสีวสัดิ ์(สาขารงัสติ) 
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   ที่ตัง้: ศรสีวสัดิ ์(สาขาปากช่อง)    ที่ตัง้: ศรสีวสัดิ ์(สาขาพทัยา) 

 

 

 

 

ที่ตัง้: ศรสีวสัดิ ์(สาขาสพุรรณบรุ)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขอ้มลูชดุแผนภมูิการด าเนินงานติดตัง้ชดุถงัขยะแยกประเภท ณ ปัจจุบนั บริษัทมีการติดตัง้ชดุถงัขยะแยกประเภทไป

แลว้ 51 สาขาทั่วประเทศ และครอบคลมุทั่วทกุภาคของประเทศไทย ตามสดัสว่นดงันี ้

ภาคอีสานมีการติดตัง้ไปแลว้ทัง้หมด 18 สาขา คิดเป็น 35.3%  

สว่นกรุงเทพและปรมิณฑลมีการติดตัง้ไปแลว้ทัง้หมด 9 สาขา คิดเป็น 17.6% 

ภาคใตม้ีการติดตัง้ไปแลว้ 8 สาขา คิดเป็น 15.7% 

ภาคตะวนัตกมีการติดตัง้ไปแลว้ 6 สาขา คิดเป็น 11.8% 

ภาคกลางมีการติดตัง้ไปแลว้ 6 สาขา คิดเป็น 11.8% 
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ภาคเหนือมีการติดตัง้ไปแลว้ 2 สาขา คิดเป็น 3.9% 

ภาคตะวนัออกมีการติดตัง้ไปแลว้ 2 สาขา คิดเป็น 3.9% 

รวมทั้งหมดทั้งสิน้ 51 สาขา ทั่วประเทศไทย 

 

ทรัพยากรน า้ 

บริษัทด าเนินกิจกรรมเพื่อรณรงคใ์หพ้นกังานใชน้ า้อย่างประหยดั มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 อยู่ระหว่าง

การเก็บขอ้มลูเพื่อเปรยีบเทียบผลการด าเนินงาน 

ตวัอยา่งสือ่กิจกรรม   

      
 

แนวทางปฏิบัตกิารลดปริมาณการใช้น า้ 

1. ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน า้จากก๊อกน า้และทอ่น า้ภายในบรษัิท โดยการจดเลขมาตรวดัน า้ไวห้ลกัการปิดก๊อก   

น า้ทกุตวั 

2. มีการตรวจสอบการรั่วซมึของชกัโครกอยา่งสม ่าเสมอ 

3. การปรบัเปลีย่นก๊อกน า้อา่งลา้งมือเป็นแบบประหยดัน า้ หรอืไหลเอื่อย (Low-flow) เพื่อลดปรมิาณการไหลของน า้ให้

นอ้ยลง 

4. ไมท่ิง้เศษอาหาร กระดาษ หรอืสารเคมีทกุชนิด ลงในชกัโครกเด็ดขาด 

5. เลอืกใชส้บูเ่หลวแทนสบูก่อ้นเพื่อไมใ่หส้ิน้เปลอืงน า้ในการใชส้บูก่อ้นลา้งมือ 

6. การรดน า้ตน้ไมใ้ช ้Sprinkler แทนการฉีดน า้ดว้ยสายยาง ซึง่ชว่ยประหยดัน า้ไดม้ากกวา่ 

7. การปรบัแรงดนัน า้สายฉีดช าระหอ้งน า้ทกุหอ้งใหพ้อดีกบัการใชง้าน

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า 

 ในปี 2564 บริษัทไดม้ีแนวทางริเริ่มโครงการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานใหม่ ซึ่งสามารถลดการใช้

พลงังานและมลภาวะที่เกิดจากการขนสง่และการเดินทางไดอ้ยา่งมีประสทิธิผล 
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 ลดคารบ์อนจาก Work From Anywhere 

 การประกาศใชน้โยบายการท างานแบบ Work From Anywhere ซึ่งมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่

เกิดจากการเดินทางเมื่อเทียบกบัการท างานในรูปแบบปกติไดม้ากกวา่ 

 การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน 

  บริษัทมีแนวส าหรบัพนักงานที่ร่วมปลูกฝังจิตส านึกและสรา้งการมีส่วนร่วมของพนักงานในการช่วยบรรเทา

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรและการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทั่วไปส าหรบัพนกังานทกุคนของศรี

สวสัดิ ์ตลอดจนมีการด าเนินโครงการหลากหลายรูปแบบ และการสือ่สารขอ้มลูความรูท้างดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจของลูกค้า 

 บริษัทมีความมุง่มั่นที่จะมีสว่นช่วยลดผลกระทบในเชิงลบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมจากการใหส้ินเช่ือและ

โอกาสทางการเงิน การลงทุน ผ่านการด าเนินการตามกรอบนโยบายการพิจารณาในการใหส้ินเช่ืออย่างรบัผิดชอบ 

(Responsible Lending) รวมถึงสรา้งเสริมผลกระทบเชิงบวกตอ่สิ่งแวดลอ้มดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ในทกุ

กลุม่ เพื่อแนวทางการเติบไปพรอ้มกนัแบบยั่งยืน 

 การสร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน 

 บริษัทมีแนวทางการทบทวนและปรบัปรุงระเบียบการปฏิบตัิงานส าหรบัคูค่า้ธุรกิจ เพื่อสง่เสริมการด าเนินงานท่ี

รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทคู่คา้ที่ส่งเสริมการเป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้มดว้ยเช่นกนั 

 การจัดซือ้จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ในปี 2564 บริษัทก าหนดให้มีมาตรการจัดการทัง้ในดา้นสิ่ งแวดลอ้มและค านึงถึงความปลอดภัยของการ

ปฏิบตัิงานส าหรบัพนกังานภายใน รวมถึงผูร้บัเหมาภายนอก เช่นการเลือกใชว้สัดแุละอปุกรณท์ี่มีมาตรฐานและเป็นมิตร

กบัสิ่งแวดลอ้มโดยที่ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะ การคดัแยกขยะทกุประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย ์ก่อนที่จะ

น าไปทิง้ในจดุวางถงัที่ก าหนด เป็นตน้ 

 บริษัทมีแผนด าเนินงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจในการร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานด้าน

สิ่งแวดลอ้มมาโดยตลอดโดยการก าหนดนโยบายการจัดซือ้จดัจา้งที่มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินงานจัดซือ้จัดจา้งที่

ค  านึงถึงผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบ พรอ้มทัง้ก าหนดเง่ือนไขใหคู้่คา้ทางธุรกิจทุกรายรบัทราบถึง

ระเบียบก่อนเริม่ด  าเนินงานกบับรษัิท ซึง่ระบแุนวปฏิบตัิที่ชดัเจนและสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย อยูบ่นพืน้ฐาน

ของความเคารพในดา้นสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ค านงึถึงการบรหิารจดัการผลกระทบในดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

 เพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ไดจ้ากการด าเนินงานกับคู่คา้ทางธุรกิจ 

บริษัทจึงแบ่งประเภทของคู่คา้ทางธุรกิจใหเ้ป็นไปตามมูลค่าของการจัดซือ้จัดจา้ง ตามลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการ และตามระดบัความส าคญัของการด าเนินธุรกิจต่อองคก์ร ซึ่งการแบ่งประเภทดงักล่าวมีส่วนช่วยใหท้ิศทางการ

ด าเนินงานขององคก์รมีรูปแบบของการบรหิารจดัการคูค่า้ธุรกิจที่เหมาะสมตลอดจนมีแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง

กบัระเบียบและกฎเกณฑข์องหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. คูค่า้ธุรกิจทกุรายรบัทราบแนวทางการปฏิบตัิตามจรรณยาบรรณคูธุ่รกิจขององคก์ร 

2. การแบง่ประเภทคูค่า้ทางธุรกิจตามความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจขององคก์ร 

3. การคดัเลอืกคูค่า้ธุรกิจตามหลกัเกณฑด์า้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล 

4. การตรวจสอบและการติดตามแนวทางการปฏิบัติของคู่คา้ธุรกิจ ในดา้นสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานตลอดจนการปฏิบตัิดา้นแรงงานตามที่กฎหมายก าหนด 

5. การประเมินประสทิธิภาพการด าเนินงานคูค่า้ธุรกิจ 

 

ปรับปรุงกระบวนการและสื่อสารอยา่งต่อเน่ือง 

 ในปี 2564 บริษัทเรามีการปรับปรุงกระบวนการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของคู่ค้าทางด้าน

สิ่งแวดลอ้มใหม้ีความเขม้ขน้ยิ่งขึน้ โดยก าหนดใหม้ีขัน้ตอนการพิจารณาแนวปฏิบตัิดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั

ส าหรบัการคดัเลือกคู่คา้ธุรกิจรายใหม่ ซึ่งผลของการประเมินจะน ามาใชใ้นการประกอบการพิจารณาส าหรบัการด าเนิน

ธุรกิจรว่มกนัในอนาคต โดยทัง้นี ้บรษัิทไดม้ีการสือ่สารแนวปฏิบตัิดงักลา่วเพื่อใหคู้ค่า้ธุรกิจนัน้รบัทราบ 

คู่ค้าธุรกิจรายใหม่ 

 ผา่นการประเมินดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัตามเง่ือนไขขององคก์รที่ใช้ในการพิจารณา 

คู่ค้าทางธุรกิจ 

 มีบทบาทส าคญัในการรบัฟังนโยบายและแนวทางการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 

 

การด าเนินงานทีส่ าคัญในปี 2564 
บรษัิทก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มลูควบคูไ่ปกบัการท ากิจกรรมเพื่อสรา้งการรบัรูใ้หพ้นกังานทกุคนเลง็เห็นถึง

ความส าคญัเรื่องการจดัการสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายในองคก์ร และการมีสว่นรว่มผลกัดนัโครงการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มรว่มกบั

ชมุชน โดยในปี 2564 อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน ซึง่ก าหนดเปา้หมายไวใ้นปี 2565 แยกตามประเภทของกิจกรรมดงันี ้

 

การจัดการด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

เป้าหมาย (เร่ิมกิจกรรม ปี 2564) เป้าหมาย (ปี 
2565) 

แผนการด าเนินการ 
ระยะสั้น (3ปี) ระยะยาว (5 ปี) 

การใชพ้ลงังาน
ไฟฟา้ 

ลดปรมิาณการใช้
พลงังานไฟฟา้ 3 % 

ลดปรมิาณการใช้
พลงังานไฟฟา้ 5 % 

ลดปรมิาณการใช้
พลงังานไฟฟา้  2 
% 

1.รณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หพ้นกังาน
รว่มกนัใชไ้ฟอยา่งประหยดั เช่น เปิดไฟ
ดวงทีใ่ชแ้ละปิดไฟดวงที่ไมจ่ าเป็น 

การใชน้ า้ประปา ลดปรมิาณการใช้
ทรพัยากรน า้ 3 % 

ลดปรมิาณการใช้
ทรพัยากรน า้ 5 % 

ลดปรมิาณการใช้
ทรพัยากรน า้ 2 % 

1.สรา้งการมีสว่นรว่มรณรงคใ์ห้
พนกังานใชน้ า้อยา่งประหยดั เชน่ เปิด
ปิดก๊อกน า้ใหส้นิท  
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การจัดการด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

เป้าหมาย (เร่ิมกิจกรรม ปี 2564) เป้าหมาย (ปี 
2565) 

แผนการด าเนินการ 
ระยะสั้น (3ปี) ระยะยาว (5 ปี) 

การจดัการขยะ 
ปรมิาณของเสยี 
และมลพิษ 

ลดปรมิาณของขยะ
และของเสยี 3 % 

ลดปรมิาณของขยะ
และของเสยี 5 % 

ลดปรมิาณของ
ขยะและของเสยี 
2 % 

1.มีการด าเนินการติดตัง้ชดุถงัแยกขยะ
ในส านกังาน 
2.มีการกระจายการติดตัง้ชดุถงัแยก
ขยะไปยงัสาขาตา่งๆทั่วประเทศ 

ลดการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจก 
(ทางตรง) 

ลดปรมิาณการปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจก 
(ทางตรง) 3 % 

ลดปรมิาณการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจก (ทางตรง) 5 
% 

ลดปรมิาณการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจก (ทางตรง) 
2 % 

1.การลดปรมิาณการใชก้ระดาษ
ภายในองคก์ร 
2.การรณรงคก์ารใชถ้งุผา้แทน
ถงุพลาสตกิ 
3.การจดัซือ้วสัดหุรอือปุกรณส์ านกังาน
ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
4.ประหยดัคา่น า้มนั โดยการควบคมุ
และบรหิารจดัการรถใชง้านภายใน
องคก์ร 

ลดการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจก 
(ทางออ้ม) 

ลดปรมิาณการปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจก 
(ทางออ้ม) 3 % 

ลดปรมิาณการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจก (ทางออ้ม) 3 
% 

ลดปรมิาณการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจก (ทางออ้ม) 
2 % 

1.การรณรงคก์ารจ ากดัการเดินทาง
พนกังานทางเดียวกนัมาดว้ยกนั  

 

การวัดผลเปรียบเทียบผลลัพธท์ี่ได้ก่อน – ด าเนินการ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา

ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อสาขา  
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สังคม : สร้างคุณค่าคน และรับผิดชอบต่อสังคม 

การพฒันาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน 

การด าเนินงานทีส่ าคัญในปี 2564 

จ านวนพนกังาน   6,806 คน 

       เพศชาย  2,709 คน 

       เพศหญิง 4,099 คน 

จ านวนพนกังานผูพ้ิการ 100 คน 
อตัราผลตอบแทนตอ่พนกังาน (HC ROI)* 3.08 
จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมตอ่พนกังานทัง้หมด  3.36  ชั่วโมง 
คา่ใชจ้่ายในการอบรมตอ่พนกังานทัง้หมด  108.48  บาท 
ผลการประเมินความพงึพอใจของพนกังาน  3.80 
อตัราการลาออกของพนกังาน (Employee Turnover Rate) 3.42 
คา่ใชจ้่ายส าหรบัการช่วยเหลอืสงัคมในช่วงการแพรก่ระจายของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด- 19 1,200,000  บาท 

 

บริษัทตระหนกัถึงคณุค่าของพนกังานทุกคน, ทกุระดบั ในฐานะที่เป็นทรพัยากรที่ส  าคญัที่สดุในการขบัเคลื่อน

องคก์รใหป้ระสบความส าเร็จและเติบโตกา้วหนา้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเพื่อยกระดบัความรู ้

ความสามารถ และสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัผา่น “ทนุมนษุย”์ Human Capital ของบรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง  

ทัง้นีบ้ริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัการก าหนดแผนการพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหม้ีความรู,้ ความเขา้ใจ และ

ทกัษะในการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ โดยก าหนดใหพ้นกังานทกุระดบัไดร้บัการอบรมอยา่ง

ต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นกังานมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา และเป็นการรกัษาพนกังานที่มีความรู ้ความสามารถใหค้งอยู่

กบับริษัท ไดอ้ย่างยาวนานยิ่งขึน้ เพื่อลดอตัราการลาออกของพนกังาน (Employee Turnover Rate) โดยเฉพาะพนกังาน

ที่เป็นกลุม่ talent ขององคก์ร 

โดยไดม้ีการออกแบบหลกัสูตรการอบรมที่สอดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบของพนักงานแต่ละต าแหน่ง 

(Related functional skills) และมีการบริหารจัดการความรู ้(Knowledge Management) ผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยน

เรียนรูภ้ายในองคก์ร เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มในการสรา้งศรีสวัสดิ์ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้

(Learning Organization) รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถเติบโตได้ตามแผนพัฒนา

ความกา้วหนา้ทางอาชีพ (Career Path) โดยจดัหมวดหมูใ่นการพฒันาความรู,้ ทกัษะของพนกังานออกเป็น  3 หมวด คือ  
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 Onboarding Program : หลกัสตูรอบรมความรูพ้ืน้ฐานในการท างานส าหรบัพนกังานใหม่ทุกคนที่มุ่งใหส้รา้ง

ความรูใ้นดา้นผลิตภณัฑ์, เง่ือนไขการพิจารณาสินเช่ือ, การบริหารความเสี่ยง และ การท าความเขา้ใจความ

ตอ้งการของลกูคา้ (Customer Centricity) เพื่อใหพ้นกังานทุกคน โดยเฉพาะพนกังานสาขา สามารถน าเสนอ

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆ ของศรสีวสัดิใ์หก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาทางดา้นการเงินไดต้รง

ตามความตอ้งการของลกูคา้ทกุกลุม่ รวมทัง้เป็นปลกูฝังจิตส านกึในการใหบ้รกิารดว้ยความโปรง่ใส ถกูตอ้ง และ

เป็นธรรม (Integrity) ใหก้บัพนกังานใหมท่กุคนตัง้แต ่Day-1 ท่ีรว่มงานกบัศรสีวสัดิ ์

 Re-training/Knowledge Refreshment Program : หลกัสตูรการพฒันาเพื่อทบทวนและทดสอบความรู ้ความ

เขา้ใจในการท างานของพนกังานอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าพนกังานสาขาของศรีสวสัดิท์ั่วประเทศทัง้ 5,000 

สาขา จะมีการอพัเดทความรูต้่างๆ ในการท างานอยูต่ลอดเวลา , มีระดบัความรูใ้นการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หก้บั

ลกูคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้งตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(Knowledge Quality) รวมทัง้มีมาตรฐานในการใหบ้ริการท่ีดี

ตามคา่นิยม Always customer first ของศรสีวสัดิ ์(Service Quality) โดยทีม HR Learning Hub ประจ าภมูิภาค

ต่างๆ ทั่วประเทศจะด าเนินการจดัอบรมหลกัสตูรการทบทวนความรู ้ทกัษะที่จ าเป็นกบัการปฏิบตัิงานของสาขา

อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในสว่นของความรูท้างดา้นผลิตภัณฑแ์ละเกณฑก์ารพิจารณาสินเช่ือ (Product Knowledge), 

ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบตัิตามขัน้ปฏิบตัิงานตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง (Process & Work Instruction), รวมไปถึง

การทดสอบความรูแ้ละทบทวนขอ้ผิดพลาดตา่งๆ ที่เกิดขึน้บอ่ยครัง้ เพื่อเป็นการปรบัปรุงประสทิธิภาพการท างาน

และการใหบ้รกิารของพนกังานสาขาอยูต่ลอดเวลา 

 Leadership Development Program : หลกัสตูรพฒันาผูน้  ารุ่นใหม่ เพื่อสรา้ง Talent ภายในองคก์รไวร้องรบั

การขยายธุรกิจไดอ้ยา่งทนัทว่งที ดว้ยการออกแบบเนือ้หาหลกัสตูรใหค้รอบคลมุทัง้ในสว่นของ Hard-Skills และ 

Soft-Skills เพื่อใหม้ั่นใจวา่ผูน้  ารุน่ใหมข่ององคก์รจะมีความพรอ้มในการรบัมอบหมายบทบาทหนา้ที่ท่ีมีความทา้

ทายมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมขององคก์ร ที่ตอ้งการปลกูฝังใหพ้นกังานมีความกลา้และพรอ้มต่อการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่ตลอดเวลา (Willing to Change) นอกจากนีย้งัเป็นการตอกย า้ใหพ้นกังานตระหนกัว่า

องคก์รใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งกบัการพฒันาผูน้  าและโปรโมท 
 

3 หลักสูตรส าคัญเพือ่พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน  
3.1 Starter Program: หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

ซึ่งออกแบบการอบรมใหค้รอบคลมุตัง้แตก่ารท าความเขา้ใจลกูคา้ – ท าความเขา้ใจผลิตภณัฑ ์– การบริหารความเสี่ยง – 

การใหบ้ริการที่ดี รวมไปถึงกระบวนการภายในตา่งๆ เพื่อใหม้ั่นใจวา่พนกังานสาขาจะสามารถใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง, รวดเร็ว และมีมาตรฐานเดียวกนัทกุสาขา นอกนีย้งัมีการออกแบบกระบวนการในการพฒันาพนกังานใหมใ่นช่วง

ทดลองงานในครอบคลมุทัง้ในสว่นของ Self-Learning – On The Job Training – Onsite Coaching โดยเป็นการท างาน

รว่มกนัระหวา่งผูจ้ดัการเขต, และ HR Learning Hub ที่ดแูลพืน้ที่ตา่งๆ ที่ส  าคญัก่อนครบก าหนดทดลองงานของพนกังาน

ใหม่สาขาทกุคน จะมีการทดสอบความรูข้องพนกังาน เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาการผ่านทดลองงานรว่มกบัเกณฑก์าร
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พิจารณาอื่นๆ เช่น ผลงาน, ระเบียบวินยั, ทศันคติในการท างาน เปน้ตน้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่พนกังานจะมีความรูค้วามสามารถ

และทศัคติที่ดีในการสง่มอบผลติภฑัณแ์ละบริการใหแ้ก่ลกูคา้ตอ่ไป 

 

 
 

ขอ้มลูการอบรมหลกัสตูร Starter Program ส าหรบัพนกังานใหมส่าขาในปี 2564  

 

รายละเอียด ขอ้มลูเชิงปรมิาณ หมายเหต ุ

จ านวนชั่วโมงการสอนหลกัสตูร Starter 
Program รวม 

1,007 ชั่วโมง 
ระยะเวลาการอบรมปฐมนเิทศ 30 ชั่วโมง 
ตอ่ 1 หลกัสตูร (โปรแกรมรวม 5 วนั) 

จ านวนพนกังานใหมท่ี่ผา่นการอบรม 783 คน 
ด าเนินการอบรมโดย HR learning hub 
จ านวน 15 คน ระหวา่งเดือน กมุภาภนัธ ์– 
ธนัวาคม 2564 

จ านวนชั่วโมงการสอนหลกัสตูร Re-training / 
Refreshment knowledge Program รวม 

1,065 ชั่วโมง 
หลกัสตูรการทบทวนความรูต้า่งๆ ท่ี
เก่ียวกบัการท างานของสาขา 

จ านวนพนกังานสาขาที่ผา่นการอบรมหลกัสตูร 
Re-training / Refreshment knowledge 
Program รวม 

13,194 คน* 
จ านวนสะสม พนกังาน 1 คนจะผา่นการ
อบรมในหมวดนีม้ากกวา่ 1 ครัง้ 
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3.2 หลักสูตรพัฒนาความพร้อมของผู้น าสาขารุ่นใหม่ Leadership Readiness Program 

ในปี 2564 ทีมพฒันาบคุลากรไดจ้ดัการอบรมหลกัสตูร “เตรียมความพร้อมผู้น าสาขา รุ่นใหม่” (Leadership 

Readiness Program) ขึน้จ านวน 4 รุน่ เพื่อสรา้ง Talent Pool ภายในองคก์รไวร้องรบัการขยายพืน้ท่ีสาขาและรองรบัการ

แต่งตัง้ต  าแหน่งผูจ้ดัการเขต ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองส าคญัในการขบัเคลื่อนเป้าหมายขององคร์กใหบรรลผุล โดยในหลกัสตูรนี ้

จะมุ่งพฒันา “ภาวะความเป็นผูน้  า” ของกลุม่พนกังานที่มศักัยภาพ ใหม้ีความพรอ้มที่จะขึน้รบัต าแหน่งผู้จดัการเขตไดใ้น

อนาคต โดยมีการออกแบบหลกัสตูรใหค้รอบคลมุทัง้ในแง่ของ “การบริหารงาน” และ “การบริหารคน” 

 

 
 

 

รายละเอียด ขอ้มลูเชิงปรมิาณ หมายเหต ุ
จ านวนพนกังานท่ีผา่นการอบรมหลกัสตูร
เตรยีมความพรอ้มผูน้  าสาขา รุน่ใหมแ่ละ
อยูใ่น Talent Pool ขององคก์ร 

98 คน 
โดยการเสนอช่ือผูเ้ขา้อบรมที่เป็นกลุม่
ผูจ้ดัการสาขาที่มศีกัยภาพจากผูจ้ดัการ
ภาคทั่วประเทศ 

จ านวนผูจ้ดัการเขตรบัต าแหนง่ใหม ่
ในช่วงไตรมาส 4/2564 ท่ีไดร้บัการโป
รโมทจากกลุม่ Talent Pool 

20 คน 
คิดเป็น success rate 20% 

 

Return on Investment  
50,000* x 20 คน  
= 1,000,000 บาท 

ประมาณการคา่เฉลีย่ของอตัราคา่จา้ง
ผูจ้ดัการเขตจากภายนอกองคก์ร 1 คนและ
ตน้ทนุท่ีใชใ้นกระบวนการสรรหา 
(ไมม่ีคา่ใชใ้นการอบรมเพราะเป็นการอบรม
ผา่น online) 

 

3.3 หลักสูตร “ปลุกพลังสมองสู่ความส าเร็จ” ส าหรับผู้จัดการภาคและผู้จัดการเขต โดย ทีมวิทยากรและที่ปรกึษา

จากภายนอก 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงตา่งๆ เกิดขึน้มากมาย โดยเฉพาะในดา้นของการท างาน

บนวิถีความปรกติใหม่ (New Normal) ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องปรับตัวให้สามารถเอาตัวรอดได้ในภาวะความ

เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว และยงัคงสามารถสรา้งผลงานของตนเองไดต้ามที่องคก์รคาดหวงั โดยไม่ยอมใหภ้าวะการณต์า่งๆ 
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มาเป็นอปุสรรค ไมว่า่จะเป็นสานการณโ์ควิด-19, ภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้เรือ่ยๆ ในตลาดสนิเช่ือจ าน าเลม่ทะเบียนรถ หรอื

อื่นๆ  

ซึ่งกลุ่มบคุลากรที่มีความส าคญัอย่างยิ่งในการน าทีมงานใหส้ามารถกา้วผ่านภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร ก็คือ กลุม่ผูน้  าสาขา หรอืระดบัผูจ้ดัการภาคและผูจ้ดัการเขต เพราะบคุลากรในสองต าแหนง่นี ้

เป็นฟันเฟืองส าคญัที่จะเช่ือมโยง ผลกัดนัเป้าหมายในระดบัองคก์รลงไปสู่ระดบัปฏิบตัิการใหส้อดคลอ้งกนั รวมทัง้เป็น

บคุลากรในต าแหนง่ “ผู้น าภาคสนาม” (Front-line leader) ที่จะช่วยสรา้งความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของพนกังานสาขา

ทั่วประเทศ 

ดว้ยความส าคญัของบุคลการในกลุ่มนี ้บริษัทจึงไดจ้ัดสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพและภาวะผูน้  า

ใหก้บัทัง้ผูจ้ดัการภาคและผูจ้ดัการเขตอย่างต่อเนื่องทกุปี โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ผูจ้ดัการภาคและผูจ้ดัการเขตของศรี

สวสัดิ์ทั่วประเทศ รวม 161 คน (*ขอ้มลู ณ เดือน พฤศจิกายน 2564) ไดเ้ขา้รว่มการอบรมในหลกัสตูร “ปลุกพลังสมองสู่

ความส าเร็จ” โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศาสตรข์องสมอง (ดร.วีรพงศ ์ศรทัธาผล) มาเป็นผูถ้่ายทอด และออกแบบ

มาเพื่อใหผู้น้  าตระหนกัถึงกระบวนการท่ีน าไปสูค่วามส าเรจ็โดยใชก้ารโคช้สมองปลดลอ๊คความเช่ือที่คอยฉดุรัง้ความส าเรจ็

และสรา้งกระบวนการทางความคิดแบบใหม่ที่สรา้งความภาคภูมิใจในงาน การเห็นคุณค่าตวัเองและทีมงาน และเกิด

ความมั่นใจในการท างานใหบ้รรลเุปา้หมายไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

โดยวตัถปุระสงคก์ารอบรมในหลกัสตูร 

 เพื่อใหผู้น้  าสาขามีความเขา้ใจที่มาของความส าเร็จและอปุสรรคที่ฉดุรัง้ความส าเร็จและสามารถสรา้งวิธีคิดเพื่อ

กา้วขา้มอปุสรรคได ้

 เพื่อใหผู้น้  าสาขามีความเขา้ใจและสามารถใชก้ระบวนการเพิ่มศกัยภาพของตัวเองและของทีมงานในเวลา

อนัรวดเรว็ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เพื่อใหผู้น้  าสาขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาชีวิตตวัเองผ่านงานที่ท  าใหไ้ปสู่ความสุขความส าเร็จที่ตวัเอง

ตอ้งการผา่นกระบวนการลอ๊คเปา้หมายในสมอง 

 เพื่อใหผู้น้  าสาขาสามารถคน้หาความเช่ือที่ฉดุรัง้และสามารถท าลายและกา้วขา้มความเช่ือนัน้เพื่อท าเปา้หมาย

ใหเ้ป็นจรงิไดร้วมถึงการสรา้งตวัตนใหมแ่ละสามารถพาตวัเองทีมงานและองคก์รไปสูเ่ปา้หมายไดอ้ยา่งมั่นใจ 

 

รายละเอียด ขอ้มลูเชิงปรมิาณ หมายเหต ุ

จ านวนพนกังานท่ีผา่นการอบรม 
161 คน  
(100% ของกลุม่เปา้หมาย) 

ระดบัผูจ้ดัการภาคและผูจ้ดัการเขตทกุคน
ทั่วประเทศ 

จ านวนชั่วโมงการอบรม 16 ชั่วโมง การอบรม 2 วนั 

Investment Budget 
585,500 บาท คิดเป็น 6% 
ของงบประมาณการอบรม
ในปี 2564 ทัง้หมด 

ส าหรบัการอบรม 2 วนัท่ีส  านกังานใหญ่ 
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การพัฒนาคนบนพืน้ฐานของ SAWAD “คุณค่าหลัก 5 ประการ” 

SAWAD “คณุค่าหลกั5 ประการ” ถกูก าหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทางหรือรากฐานใหท้กุคนมีแนวความคิด ความเช่ือ 

และสรา้งพฤติกรรมการท างานที่ดีของบุคลากรทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั สนบัสนุนการด าเนินงานภายใต้

วิสยัทศัน ์“เป็นผูน้  าแห่งรา้นสะดวกซือ้ทางการเงินของประเทศ” และพนัธกิจ “การใหบ้ริการสินเช่ือที่รวดเร็วและทั่วถึงใน

พืน้ที่ที่มีความตอ้งการ โดยมีการบริหารความเสี่ยงของสินเช่ือใหเ้หมาะสม และมีการพฒันาคณุภาพของพนกังานอย่าง

ตอ่เนื่องเพื่อการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน” ใหบ้รรลผุลส าเรจ็  

ความหมายของ SAWAD “คุณค่าหลัก5 ประการ” คือ 

 

วัฒนธรรมองคก์รที่เข้มแขง็เพื่อการเติบโตอยา่งยั่งยนื  
ในปี 2564 บริษัทใหค้วามส าคญักบัการปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมองคก์ร แมอ้ยู่ในสถานการณ ์แพรร่ะบาด

ของโควิด- 19  โดยเฉพาะผูบ้รหิารที่เป็นตน้แบบและเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหบ้คุลากรเกิดพฤติกรรมรว่มกนัทั่วทัง้

องคก์ร  ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น  การสื่อผ่านคา่นิยมจากหวัใจ ของกลุม่ผูบ้ริหารตลอดทัง้ปี การเดินสายของกลุม่ผูบ้รหิาร

ในการสือ่สารแนวทางการท างานบนพืน้ฐานของ  SAWAD “คณุคา่หลกั 5 ประการ” 

 

Speed 
รวดเร็ว ทันใจ 

- ความขยันขันแข็งของเราทุกคนบนความเข้าใจลูกค้า ช่องทางการขายที่เข้าถึงง่าย 
ผลติภณัฑท์ี่ครอบคลมุทกุความตอ้งการ สูก่ารใหบ้รกิารท่ีรวดเรว็ ทนัใจลกูคา้ 

Always customer first  
เข้าใจลูกค้า 

- ลกูคา้มาเป็นอนัดบัหนึง่ ความเช่ือถือ ไวว้างใจจากลกูคา้ คือที่มาของทกุสิง่ที่เราท า 

Willing to Change 
กล้าที่จะเปลี่ยน 

- พรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงดว้ยความเช่ือวา่คนและองคก์รที่พรอ้มตอ่การเปลี่ยนแปลง ไม่
ยอมหยดุนิ่งเทา่นัน้ท่ีเจรญิเติบโต 

Aim for cost efficiency  
มุ่งความคุ้มค่า 

- ลงมือท าอย่างมุ่งมั่น เพื่อประสิทธิภาพสงูสดุในการด าเนินงาน ใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่ 
และสง่มอบประโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

Drive with Integrity 
ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม 

- ขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนดว้ย ความซื่อสตัย ์ โปรง่ใส พรอ้มสรา้งคณุคา่และ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม  
การขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมประกอบด้วย 3 รากฐาน คือ 
ซ่ือสัตย ์ คือ ความจรงิใจ ความตรงไปตรงมา ความนา่ไวว้างใจทัง้ตอ่ลกูคา้ ตอ่องคก์ร ตอ่
สงัคม และตอ่ตนเอง 
โปร่งใส คือ การด าเนินงานทางธุรกิจทัง้ในระดบัองคก์รและบคุคลที่ผูอ้ื่นสามารถมองเห็น
ได ้และเขา้ใจได ้มีระบบการท างานและขัน้ตอนอยา่งชดัเจน ตรวจสอบได ้
สร้างคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม  คือ การด าเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรม ธรรม
ภิบาล และการจัดการที่ดีโดยรบัผิดชอบสงัคมและสิ่งเเวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร น าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยั่งยืน 
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นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 

          บรษัิท เช่ือวา่การเติบโตของบรษัิทนัน้ เกิดจากพนกังานท่ีมีความซื่อสตัยแ์ละเช่ือมั่นตอ่องคก์ร บรษัิท จึงมุง่มั่นสรา้ง
พนกังานที่มีความจงรกัภกัดี มีความสขุ มีความรูค้วามสามารถ และความสามารถในการรกัษาบุคคลากรใหค้งอยู่กบั
บริษัท อย่างยืนยาวได ้ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัที่จะน าพาองคก์รไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนได ้ดงันัน้ บริษัท จึงไดก้ าหนด
นโยบายคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานโดยค านงึถึงความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัผลประกอบการ
ของบริษัท เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถและมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ 
          ทัง้นี ้บรษัิท จึงจดัท าระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานอยา่งชดัเจนในรูปแบบตวัชีว้ดัผลงาน  (KPIs) 
และมีการจัดท าระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) อย่างเต็มรูปแบบ  โดยการ
ประเมินผลงานดงักลา่ว หวัหนา้งานและผูบ้ริหาร ด าเนินการรว่มกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคล และเปิดโอกาสใหพ้นกังานได้
ประเมินผลงานตนเอง และแลกเปลีย่นความคิดเห็นดา้นการปรบัปรุงผลงานรว่มกบัผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 
          ตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร (Corporate KPI) ของบริษัท ไดร้บัการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง จนครอบคลมุเกือบทกุมิติของการ
ด าเนินงานในภาคสว่นท่ีมีผลต่อผลประกอบการของบรษัิท โดยตวัชีว้ดัจะไดร้บัการถ่ายทอดจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
หรือ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ไปจนถึงระดบัพนกังานผูป้ฏิบตัิการ ตามล าดบั ดงันัน้ พนกังานแต่ละคนจะมีตวัชีว้ดัของ
ตนเอง ที่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายของบรษัิท ในแตล่ะปี ตวัชีว้ดันี ้นอกจากใชเ้ป็นเครือ่งมือประเมินผลงานและคา่ตอบแทน
ของพนกังานแลว้ ยงัประเมินทกัษะความรูค้วามสามารถของบุคลากรเพื่อปรบัเลื่อนต าแหน่ง และวางแผนการพฒันา
ทกัษะความรูส้  าหรบัพนกังานเป็นรายบคุคล เพื่อการฝึกอบรมที่เหมาะสมทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวอีกดว้ย 
 
นโยบายการบริหารจัดการคนเก่ง 

          เพื่อใหก้ารบริการจัดการก าลงัคนคุณภาพสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ในการ

บริหารงานบคุคล ตลอดจนสรา้งก าลงัคนคณุภาพรุน่ใหมใ่หส้ามารถขบัเคลื่อนใหก้ารบรหิารงานของบริษัทใหม้ีรากฐานท่ี

มั่นคงและเขม้แข็ง จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑรู์ปแบบแนวทางกระบวนการบริหารจดัการก าลงัคนคณุภาพพฒันาบคุลากร

อยา่งตอ่เนื่อง เป็นการสรา้งทรพัยากรบคุคลในอนาคตใหม้คีวามรูค้วามสามารถมีศกัยภาพเพียงพอในการ สานตอ่พนัธกิจ

ขององคก์รอย่างต่อเนื่อง ไปพรอ้มๆ กับการสรา้งคลงัขอ้มูลพนกังานที่มีศกัยภาพที่ ไดผ้่านการกลั่นกรองมาขัน้หนึ่งแลว้ 

และมีความพรอ้มที่จะไดร้บัการเลื่อนขัน้เลื่อนต ่าแหน่ง หรือเติบโตตามสายอาชีพต่อไปโดยพิจารณาตามคณุสมบตัิของ

พนกังานท่ีมีศกัยภาพสงู (Talent) จากปัจจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

          1. คณุสมบตัิเชิงบคุคล (Personal Characteristic) ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัคา่นิยมหรอืวฒันธรรมขององคก์ร 

          2. คณุสมบตัิในการบรหิาร (Business Capability) ทัง้ในเรือ่งของงาน คน และระบบ 

          3. คณุสมบตัิในการท่ีสามารถเป็นผูน้  าที่องคก์รอยากได ้(Leadership Capability) 
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นโยบายการบริหารการสืบทอดต าแหน่ง  

          เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัท มีนโยบายการวางแผน สืบทอด
ต าแหน่งส าคญัของบริษัท ไม่เจาะจงเฉพาะต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูเท่านัน้ แต่รวมถึงพนกังานที่อยู่ในสายงานหลกัที่มี
ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องดว้ย ซึ่งการสรรหาผูท้ี่จะสามารถปฏิบตัิงาน ทดแทนในต าแหน่งส าคัญ
เป็นไปตามขัน้ตอน โดยต าแหน่งในสายงานหลกัพิจารณาจากทกัษะ ความรูค้วาม สามารถ ผลการปฏิบตัิงาน และความ
พรอ้มของแต่ละบคุคล โดยบริษัทจดัใหม้ีการเตรียมความพรอ้มส าหรบับคุคลที่  เป็นผูส้ืบทอดต าแหน่ง (Successor) ใน
การพฒันาความรู ้ความสามารถ ความพรอ้ม รวมถึงการจดัท าแผนพฒันาราย บคุคล (Individual Development Plan) 
ตามแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่ผูอ้ยู่ในต าแหน่งนัน้ๆ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้  ผูส้ืบทอดต าแหน่ง
(Successor) ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการถ่ายทอดความรูแ้ละ ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียน ปฏิบัติงานใน
หนว่ยงานอื่นที่ เก่ียวขอ้ง (Job Rotation) และเขา้รบัอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมที่จ าเป็นเพิ่มเติม เพื่อใหม้ั่นใจวา่การ
สง่มอบงานจะเป็นไปอยา่งราบรืน่ และตอ่เนื่องไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 

นโยบายการสรรหา และจัดสรรทรัพยากรบุคคล  

          บริษัท มุ่งเนน้การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในแต่ละหนา้ที่โดยยึดมั่นต่อนโยบายดา้นสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซตข์องบริษัท ในส่วน “นักลงทุนสมัพันธ์” และยอมรบัความหลากหลายในการคดัเลือก
บคุลากร ดว้ยความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทัง้ความแตกตา่งทางกายภาพ เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สถานะทางสงัคม หรอื
ทศันคติดา้นการเมือง โดยพิจารณาควบคู่ไปกับความสามารถ ขีดจ ากัด และความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานดว้ย  ดงันัน้ 
บคุลากรในบรษัิท            จึงประกอบดว้ยพนกังานท่ีมาจากตา่งถ่ินฐาน              มีวฒันธรรมที่หลากหลาย พืน้ฐานความรู ้
ความสามารถ และประสบการณก์ารท างานที่แตกต่างกนั ดงันัน้ พนกังานในระดบัปฏิบตัิงาน ซึ่งสว่นมากเป็นพนกังาน            
ที่ประจ าอยู่ที่สาขา มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกั           ในการ วิเคราะห ์อนมุตัิสินเช่ือ และติดตามทวงถามสินเช่ือ 
ถือว่าเป็นหนา้ที่ที่มีความเสี่ยงและขอ้จ ากดั              ในการปฏิบตัิงาน บริษัท จึงหลีกเลี่ยงการใชพ้นกังานเพศหญิง แต่
อย่างไรก็ตาม พนักงานในระดับปฏิบัติงาน ที่มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบอื่นที่ไม่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จึง
ประกอบดว้ยพนกังานทัง้หญิงและชายโดยการพิจารณานัน้ยึดมั่นต่อนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ 

นโยบายผลตอบแทน และสวัสดิการ ผลตอบแทนระยะยาว  

          บริษัท มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานตามความรู ้ความสามารถ และผลงานที่ท  าได ้โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัคา่เฉลี่ยของธุรกิจประเภทเดียวกนั นอกจากนี ้บรษัิท ไดก้ าหนดจ่ายโบนสั และปรบั
เงินเดือนประจ าปีโดยค านึงถึงผลประกอบการในแต่ละรอบปี และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน เพื่อเป็นการ
ตอบแทน และจงูใจใหพ้นกังานปฏิบตัิตามหนา้ที่อยา่งเต็ม 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  

          นอกเหนือจากค่าตอบแทนพืน้ฐานทั่วไป           บริษัท ยงัจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้ ตามพระราชบญัญัติ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 โดย พนกังานผูเ้ป็นสมาชิกกองทนุ สามารถเลอืกจ่ายเงินสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดือน 
ในอตัรารอ้ยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และนายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทนุ ในอตัรารอ้ยละ 3-7 % ของเงินเดือนพนกังาน 
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(อตัราการจ่ายเงินสมทบจากนายจา้งขึน้อยูก่บัอายงุานของพนกังานผูเ้ป็นสมาชิกกองทนุ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหาร
โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสิกรไทย และจะจ่ายคืนใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานคนนัน้ออกจากงานตามระเบียบ
วา่ดว้ยกองทนุของบรษัิท  

สวัสดิการส าหรับพนักงาน 

เพื่อเป็นการพฒันาสิง่แวดลอ้มในการท างานใหก้บัพนกังาน นอกจากการจดัใหม้ีสวสัดิการตา่งๆ ใหก้บั 
พนกังานตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ บรษัิท ยงัมีการปรบัปรุงสวสัดิการและสทิธิประโยชนต์า่งๆ เพิ่มเติม อาทิ เช่น 

ประกันภยั 

           บริษัท จดัใหม้ีสวสัดิการดา้นการประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และประกนัอบุตัิเหต ุเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
รบัการรกัษาพยาบาล รวมทัง้เป็นการสรา้งความมั่นคงใหก้ับพนักงานและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล 
นอกจากนี ้บรษัิท ยงัจดัใหม้ีสวสัดิการพิเศษเป็นคา่รกัษาพยาบาลประจ าปีส าหรบัพนกังานอีกดว้ย 

          บริษัท อนุญาตใหพ้นกังานสามารถซือ้ ประกันภยั และ พรบ.รถจักรยานยนต ์และรถยนตส์่วนบคุคล ไดใ้นราคา
พิเศษ 

ผลประโยชนใ์นรูปแบบเงนิช่วยเหลือ 

          บริษัท จัดใหม้ีผลประโยชนใ์นรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิ ทุนเรียนดีส  าหรบับุตรของพนกังาน , เงิน
ช่วยเหลอืในกรณีพนกังานหรอืบพุการเีสยีชีวิต เป็นตน้ 

ที่พักส าหรับพนักงาน  

          เพื่อลดภาระคา่ครองชีพใหแ้ก่พนกังาน บรษัิท ไดจ้ดัหาที่พกัใหแ้ก่พนกังาน โดยอนญุาตใหพ้นกังานเขา้พกัที่ อาคาร
สาขาไดห้ากพนกังานมีความจ าเป็น และพนกังานท่ีประจ า ณ ส านกังานใหญ่ จะไดร้บัอนญุาตใหพ้กัที่หอพกัของบรษัิท ซึง่
ตัง้อยูใ่กลก้บัอาคารส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ ์

          เนื่องจาก ความรกัความสามคัคีของพนกังาน ถือเป็นหวัใจส าคญัของการปฏิบตัิงานเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็ และมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ บริษัท จึงจดัใหม้ีกิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานอนัไดแ้ก่ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่ 
กิจกรรมการแขง่ขนักีฬาภายในภาค ทั่วประเทศ กิจกรรม Team Building ประจ าปีของแตล่ะฝ่ายงาน รวมถึง กิจกรรมเพื่อ
สงัคม(CSR) เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้ว่มกนัสรา้งประโยชนใ์หส้งัคม และชมุชนท่ีตนเองมีสว่นรว่ม  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

          บริษัท มุ่งมั่นรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้คงอยู่กับบริษัทได้ยาวนาน ซึ่งนอกจากการวางโครงสร้าง
ค่าตอบแทนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวแลว้ใหเ้หมาะสมและเป็นธรรมแลว้  บริษัท ยงัมีมาตรการอื่นๆ ในการลดอตัราการ
ลาออกของพนกังาน (Employee Turnover Rate) และสรา้งความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน เช่น  การส ารวจความพึง
พอใจและการก าหนดแผนการพฒันาบคุลากร เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบัไดพ้ฒันาและกา้วหนา้ 
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แพลตฟอรม์ SAWAD Intranet 

          เป็นดิจิทลัแพลตฟอรม์กลาง ที่พนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่มีประโยชน ์และนโยบายข่าวสารต่างๆของ
องคก์ร รวมถึงการเช่ือมโยง และแบ่งปันองคค์วามรู ้ขอ้มูลของบริษัท ขอ้มูลเกร็ดความรูต้่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของ
พนักงาน และ ทัง้นีว้ ัตถุประสงคข์องดิจิทัลแพลตฟอรม์ดังกล่าว คือการสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรูข้ององคก์ร เช่ือม
พนกังานเขา้หากนั เพื่อพฒันาบคุลากร และต่อยอดศกัยภาพของบคุลากรมิใหห้ยดุนิ่งและเท่าทนัการแขง่ขนัที่เกิดขึน้ ใน
ปัจจุบัน นอกจากนัน้ องคค์วามรูท้ี่ถูกรวบรวมไวใ้นดิจิทัลแพลตฟอรม์ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งต่อองคค์วามรูไ้ปยงั
พนกังานใหมไ่ดอ้ีกดว้ย 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 

          ในทุกๆปี  บริษัท ไดด้  าเนินการส ารวจความพึงพอใจของพนกังานผ่านระบบผ่านช่องทาง Online ภายในบริษัท  
เพื่อหาระดบัดบัความผูกพนัและความพึงพอใจที่พนกังานมีต่อองคก์ร  หรือ หาสาเหตุของการลาออก  เพื่อน าผลการ
วิเคราะหม์าพฒันาการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบรษัิท โดยผลการส ารวจความพงึพอใจของพนกังานประจ าปี 2564 
ภายใต ้หวัขอ้การประเมินเก่ียวกบัความผกูพนัธต์อ่องคก์ร  4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้น ความตอ้งการพืน้ฐาน (งาน) / (อปุกรณ)์  
2. ดา้น การสนบัสนนุจาก Management Team และ สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 
3. ดา้น การท างานเป็นทีม บรรยากาศในการท างาน 
4. ดา้น การเติบโต 

นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามัยในที่ท างาน 

          บรษัิทมีนโยบายใหม้ีการรกัษาความปลอดภยัที่ดีในสว่นของอาคารสถานท่ี โดยมีระบบและอปุกรณท์ี่มีมาตรฐาน มี
การดูแลรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสม พรอ้มทัง้จัดสถานที่ท  างานใหเ้หมาะสม เอือ้อ านวยใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน และค านึงถึงสวสัดิภาพและสขุอนามยั มีขอ้มลูการลาหยดุที่เก่ียวเนื่องกบัการเกิดอบุตัิเหตหุรอื
เจ็บป่วยจากการท างาน 
          ในปี 2564 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 บรษัิทไดน้ าแผนส ารองการท างานในภาวะฉกุเฉินมา
ใช ้โดยการปรบัแผนบคุคลากรเพื่อใหบ้คุคลากรของบรษัิท สามารถท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัจากความเสี่ยงในการติดเชือ้ 
โดยการให้พนักงานที่มีที่พักอาศัยใกลส้าขาของบริษัท เข้าท างานที่สาขาใกลบ้้านแทนการเดินทางไกลด้วยขนส่ง
สาธารณะ พนกังานบางสว่นก็สามารถท างานท่ีบา้นได ้งดกิจกรรมที่มีความเสีย่งในการรบัเชือ้โรค เช่น กิจกรรมการตลาด
ออฟไลน ์การออกติดตามหนี ้การยดึหลกัประกนั โดยใชเ้ป็นกิจกรรมทางโทรศพัทแ์ละออนไลนแ์ทน ในระหวา่งช่วงเวลาที่
มีการระบาด 
          ในส่วนของสถานที่ท  างาน จัดใหม้ีจุดคดักรอง วดัอุณหภูมิ มีการฉีดพ่นน า้ยาฆ่าเชือ้โรค มีเจลแอลกอฮอลว์างไว้
ตามจุดสมัผสัรว่มต่างๆ รณรงคใ์หส้วมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่อยูใ่นที่ท  างาน และปรบัเปลี่ยนเวลาการพกักลางวนั
เพื่อลดการแออดัในสถานท่ีทานอาหารของพนกังาน เป็นตน้ 
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          นอกจากนี ้บรษัิท จะไมย่อมรบัการกระท าใดที่เป็นการละเมิดสทิธิเสรภีาพของบคุคล หรอืกลุม่บคุคลใด ทัง้ทางตรง
และ ทางออ้ม อนัไดแ้ก่ การล่วงละเมิดทางกาย วาจา การข่มเหง การข่มขู่คุกคาม การท าใหเ้กิดความอบัอาย การลว่ง
ละเมิดทางเพศ การเหยียดหยาม เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษัิท จะไมใ่ชแ้ละไมส่นบัสนนุการใชแ้รงงานผิดกฎหมายทกุรูปแบบ บรษัิท 
เปิดช่องทางรอ้งเรยีนส าหรบักรณีละเมิดสทิธิมนษุยชน ผา่นช่องทางในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ตาม รายละเอียด
ตามที่เปิดเผยในหนา้เว็บไซตข์องบรษัิท ในสว่น “ติดตอ่เรา” ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษัิท ไมม่ีการรอ้งเรยีนในกรณีดงักลา่ว 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

          ปัจจบุนั บรษัิท ไมม่ีขอ้พิพาทดา้นแรง 
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แนวปฏบิัตใินกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
 (Human Rights Due Diligence Guideline) 
 

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดา้นสทิธิมนุษยชน 

บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอืไดจ้ดัการประเมินความเสีย่งดา้นสิทธิมนษุยชน

เพื่อระบคุวามเสี่ยงที่เกิดขึน้และคาดว่าจะเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทัง้ภายใน

และภายนอกที่คาดวา่ไดร้บัผลกระทบจากทางตรงหรอืทางออ้มจากการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

รูปแบบการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ทั้งหมด              

โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ไดแ้ก่ 

1. กจิกรรมทางธุรกจิหลกั: การปฏิบติังานดา้นการบริการ 

2.  สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย: 

 ลูกคา้ 

 ผูถื้อหุน้ 

 พนกังาน 

 สงัคมและชุมชน 

 คู่คา้ 
 

การบริหารกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบด้านภายในองคก์ร 

การระบุประเด็นด้านสทิธิมนุษยชน (Human Rights Identification) 

การระบุประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ซึ่งขอบเขตของสิทธิมนุษยชน         

ที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทแสดงไวด้า้นลา่งด ังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สิทธิแรงงาน

1.1 สภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน

1.2 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัพนกังาน

1.3 การไมเ่ลือกปฏิบตัิ

1.4 เสรภีาพในการสมาคม
และสว่นรว่มในการตอ่รอง

1.5 แรงงานบงัคบั

2.สิทธิผู้บริโภค

2.1 สขุภาพและความปลอดภยั
ของผูบ้รโิภค

2.2 ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู

2.3 การไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่ลกูคา้

3.สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3.1 มาตรฐานการครองชีพ
และคณุภาพชีวิต

3.2 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัชมุชน

3.3 การเขา้ถึงแหลง่น า้
สะอาดของชมุชน
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การจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Ranking) 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินระดบัความเสี่ยงดา้นสทิธิมนษุยชน โดยใชเ้กณฑค์วามเป็นไปได ้(Likelihood) และ

ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ (Impact Level) เพื่อจดัล าดบัความเสีย่งดา้นสทิธิมนษุยชนในบรษัิท 

                ตารางประเมินความเสีย่งดา้นสทิธิมนษุยชน 

 
 
 
 
 
 
 

 

โดยในปี 2564 บริษัทจัดล าดบัความเสี่ยงดา้นสิทธิมนุษยชนจากประเด็นที่มีผลกระทบและความเป็นไปไดส้งู    

3 ประเด็นดงันี ้

 

 

 

 

 

การจัดการความเสี่ยง 

บริษัทจดัประเด็นความเสี่ยงดา้นสิทธิมนษุยชนได ้3 ประเด็น และไดน้ าผลที่ไดม้าวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึน้และจดัท ามาตรการลดผลกระทบและกระบวนการแกไ้ข ดงันี ้

1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

ความเสี่ยง : การรั่วไหลของขอ้มลูลกูคา้  
การลดผลกระทบและการแก้ไข :  จัดตัง้คณะท างานเพื่อตรวจสอบการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ
บรษัิท คอยควบคมุ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท  

2. การไม่เลือกปฏิบัติ 

ความเสี่ยง : การเลอืกปฏิบตัิตอ่พนกังาน 
การลดผลกระทบและการแก้ไข : ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของพนกังานพิจารณาโดยผูบ้รหิารระดบัสงู 

ระดบัของผลกระทบและความเป็นไปได ้

1.  สงูมาก  

2.  สงู 

3.  ปานกลาง 

4.  ต ่า 

ระ
ดบั
ผล
กร
ะท
บ 

ระดบัความเป็นไปได ้

ระ
ดบั
ผล
กร
ะท
บ 

ระดบัความเป็นไปได ้

1. ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูลกูคา้ 

2. การไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

3. สขุภาพและความปลอดภยัของชมุชน 

1 
3 

2 
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3. สุขภาพและความปลอดภยัของชุมชน 

ความเสี่ยง : อบุตัิเหตบุนทอ้งถนนจากเดินทาง 
การลดผลกระทบและการแก้ไข : การตรวจเช็คสมรรถภาพผูข้บัขี่ การตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์และการ 
ตรวจเช็คสมรรถภาพยานพาหนะ 
 

การติดตามและการรายงานผลการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน และมีการใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในเรื่องสิทธิ

มนษุยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท โดยมีผลการด าเนินงานในปี 

2564 ดงันี ้

- รอ้ยละ 100 ของการด าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ไดร้บัการประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบดา้นสทิธิมนษุยชน 
- รอ้ยละ 25 ของการด าเนินธุรกิจของบรษัิท ถกูระบวุา่มีระดบัความเสีย่งดา้นสทิธิมนษุยชนสงู  มี 3 ประเด็น 
- รอ้ยละ 100 ของการด าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ที่ระบวุ่ามีความเสี่ยงดา้นสิทธิมนษุยชน
สงู มีมาตรการลดผลกระทบและกระบวนการแกไ้ข 
 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดม้ีการรายงานผลการด าเนินงานดา้นสทิธิมนษุยชนเป็นประจ าทกุปีผา่นรายงานความยั่งยนื

ประจ าปีหรอืเว็บไซตข์องบรษัิท และเปิดช่องทางการรอ้งเรยีนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบดา้นสทิธิมนษุยชนผา่นช่องทางดงันี  ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการสือ่สาร  

บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 99/392 อาคารศรสีวสัดิ ์ซอยแจง้วฒันะ 10  

แยก 3 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่ 

กรุงเทพมหานคร 10210  โทรศพัท:์ 02-6935555, 1652  

 

อีเมล : AC@srisawadpower.com 

เว็บไซต ์:  https://investor.sawad.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-chanel/ 

https://investor.sawad.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-chanel/
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การแก้ไขให้ถกูต้องและเยยีวยา  

บรษัิท ฯ ตระหนกัดีวา่การด าเนินธุรกิจอาจก่อใหเ้กิดการสนบัสนนุหรือมีความเช่ือมโยงการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ดงันัน้บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยจะมีการประเมินความเสี่ยงดา้นสิทธิ 

มนุษยชนเป็นประจ าทุกปี เพื่อระบุประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการก าหนด 

มาตรการ ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพื่อแกไ้ขและลดการละเมิดสิทธิมนษุยชนซึง่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

หากมีกรณีการละเมิดดา้นสทิธิมนษุยชน ทางคณะกรรมการจะสบืสวนขอ้เท็จจรงิในผูท้ี่เก่ียวขอ้ง น ามาพิจารณา

ในท่ีประชมุ และพิจารณาการช่วยเหลอื และสรุปผลการเยียวยาอยา่งเหมาะสม บรษัิทมีมาตรการในการลงโทษดงันี  ้

- การเตือนดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร 

- การลดคา่จา้งหรอืต าแหนง่งาน 

- ตดัหรอืระงบัการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 

- การพิจารณาไมป่รบัคา่จา้ง 
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การจูงใจและรักษาพนักงาน 

นโยบายและแนวทางในการประเมินผลการท างานของพนักงาน  
บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) มีการวางแนวทางในการก าหนดนโยบายการประเมินผลการท างาน

ออกมาในรูปแบบของ KPIs (Key Performance Indicator) โดยมีการก าหนดตวัชีว้ดัแต่ละต าแหน่งงานใหส้อดคลอ้งกับ
เป้าหมายการด าเนินของบริษัท  โดยด าเนินการประกาศชีแ้จงตวัชีว้ดัของบริษัทใหผู้บ้ริหารสงูสดุของแต่ละหน่วยงานไดร้บั
ทราบ  และก าหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานใหส้ามารถวดัผลไดจ้ากความส าเร็จของงานหลกัที่รบัผิดชอบ  สอดคลอ้ง
ไปถึงระดับบุคคล เพื่อใหส้ามารถวดัผลส าเร็จของงานที่ไดร้บัมอบหมายในระดับบุคคลและ เปรียบเทียบหรือจัดอนัดบั
ระหวา่งพนกังานกลุม่เดียวกนัได ้ โดยผลจากการปฎิบตัิงานนัน้จะน ามาใชเ้พื่อพิจารณา 

1. การปรบัเงินเดือน และโบนสั  
2. การเลือ่นขัน้ เลือ่นต าแหนง่ หรอืความกา้วหนา้ทางอาชีพ (Career Path) 
3. การก าหนดแผนการพฒันาเรยีนรูร้ายบคุคล / โครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

เพื่อใชพ้ิจาณาการปฏิบตัิงาน ของพนกังานแตล่ะบคุคล  เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นมาตรฐานในการด าเนินการ 
 
นโยบายก าหนดค่าตอบแทน การปรับเงนิเดือน และโบนัส 
 จากรูปแบบการประเมินผลการท างานท่ีชดัเจนของศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) น ามาซึ่งแนวทางใน

การก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นรูปธรรม ซึง่สบืเนื่องมาจากเกณฑก์ารประเมินผลการท างานของพนกังานในแต่ละบคุคล ซึง่

ไม่เพียงแค่รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน รายไดป้ระจ าเดือนเท่านัน้ ยงัรวมถึงเป็นเง่ือนไขที่ใชเ้ป็นตวัก าหนดในการ

จ่ายเงินปันผลหรอืโบนสัประจ าปีส าหรบัพนกังานของแตล่ะบคุคล ซึง่เกณฑก์ารจ่ายของแตล่ะเง่ือนไขนัน้ขึน้อยูก่บัผลเกรด

ของการประเมินของแตล่ะบคุคล รวมทัง้มีการน าผลประกอบการขององคก์รมาเป็นตวัก าหนดดว้ย 

การก าหนด KPIs ของบรษัิท แบง่เป็น 2 สว่นคือ 

สว่นที่ 1. ตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร (Corporate KPIs)   คิดเป็นน า้หนกั 10% , 30% , 50%  ขึน้อยู่กบัระดบัต าแหนง่
ของพนกังานผูถ้กูประเมิน  โดยหวัขอ้ตวัชี ้เปา้หมายและน า้หนกัตวัชีว้ดัแตล่ะตวั ถกูก าหนดจากองคก์ร 

ส่วนที่ 2. ตัวชีว้ดับุคคล (Individual KPIs)  คิดเป็นน า้หนัก  50% , 70% , 90% ขึน้อยู่กับระดบัต าแหน่งของ
พนกังานผูถ้กูประเมิน   โดยหวัขอ้ตวัชี ้เปา้หมายและน า้หนกัตวัชีว้ดัแตล่ะตวั ผูบ้รหิารฝ่ายงานจะก าหนดรว่มกบัพนกังาน 
โดยจ านวนหวัขอ้ตวัชีว้ดัควรอยูร่ะหวา่ง 3 - 7 ขอ้ 

เมื่อรวมน า้หนกัตวัชีว้ดัทัง้ สว่นท่ี 1. และ สว่นท่ี 2  แลว้จะไดน้ า้หนกั 100%  

โดยแบง่คะแนนการประเมินผลงานคือ 5, 4, 3, 2, 1  โดยคะแนนรวมผลการประเมินอยูท่ี่ 5  ส  าหรบัคะแนนสงูสดุ   ผลการ
ประเมิน 1 คือคะแนนต ่าที่สดุ และแบง่สดัสว่นกลุม่ความสามารถของพนกังานโดย 5% สงูสดุ และ 5% คะแนนต ่าสดุ  

 5%  ไดร้บัเกรด 5 หมายถึง พนกังานมีคณุภาพการปฏิบตัิงานเกินมาตรฐานการปฏิบตัิงานแบบชดัเจน/หรือ
มีผลการปฏิบตัิงานที่มีเพิ่มเติมนอกขอบเขตความรบัผิดชอบงานปัจจุบนัอยู่เสมอ/เป็นพนกังานที่มีศกัยภาพสงู
และไดร้บัการยอมรบัอยา่งชดัเจนในหนว่ยงาน 
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 15  %  ไดร้บัเกรด  4   หมายถึง พนกังานมีคณุภาพการปฏิบตัิงานเกินมาตรฐานการปฏิบตัิงานและ / หรอืมีผล
การปฏิบตัิงานท่ีเพิ่มเติมนอกขอบเขตความรบัผิดชอบงานปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

 70  %  ไดร้บัเกรด  3 หมายถึง พนกังานที่มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานและ/หรือมีผล
การปฏิบตัิงานท่ีเพิ่มเติมนอกขอบเขตความรบัผิดชอบงานปัจจบุนัตามคาดหวงั 

 5%  ไดร้บัเกรด 2 หมายถึง พนกังานที่มีคณุภาพการปฏิบตัิที่สามารถพฒันาปรบัปรุงไดโ้ดยตอ้งไดร้บัการ
ก ากับดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานสอดคลอ้งกับบทบาทความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ที่ได้รบั
มอบหมาย 

 5% ไดร้บัเกรด 1 หมายถึง พนกังานที่มีคณุภาพการปฏิบตัิที่สามารถพฒันา ปรบัปรุงไดโ้ดยตอ้งไดร้บัการ
ก ากบัดแูลอยา่งใกลชิ้ด หรอืหวัหนา้งานตอ้งมีการติดตามงานอยูบ่อ่ยครัง้ หรอืผลการปฏิบตัิงานจ าเป็นตอ้งไดร้บั
การปรับปรุงและจ าเป็นต้องท าแผนพัฒนาการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อใหม้ั่นใจวา่สามารถปฏิบตัิงานไดต้ามเปา้หมาย 

 

การเล่ือนข้ัน เล่ือนต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) 
ความก้าวหนา้ทางอาชีพ  เป็นการล าดับขัน้ของการเติบโตทางวิชาชีพไปเป็นขั้นๆ ซึ่งเป็นตัวกระตุน้และเป็น

แรงจูงใจที่ดีใหก้ับพนกังานภายในองคก์รในทุกสายงานนัน้มีความกระหายที่อยากจะพิสจูนต์นเอง อยากจะเก่งขึน้ และ
พฒันาขึน้ เพ่ือไปใหถ้ึงเปา้หมายท่ีทัง้บรษัิท และตนเองวางไว ้ การวางแผนความกา้วหนา้ทางอาชีพของศรสีวสัดิน์ัน้ค  านงึถงึ
ปัจจยัหลกัๆ ออกมาโดยรวมประมาณ 3 ขอ้ 

1. ระดบัต าแหนง่งาน (Career Level) ซึง่มาจากแนวคิดที่วา่ถา้ต าแหนง่งานของตวับคุคลนัน้สงูขึน้ความกา้วหนา้ก็
ยิ่งมากขึน้ ซึ่งมาจากความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้ในสายงานนัน้ โดยอาจจะเริ่มจากระดบัเจา้หนา้ที่ ขึน้มาเป็นหวัหนา้งาน 
หวัหนา้งานอาวโุส ผูช้่วยผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ จนกระทัง้ขึน้ไปเป็นระดบัผูบ้รหิาร  

2. เป้าหมายของงาน (Target Job) โดยในสว่นของเป้าหมายของงานนัน้มีเสน้ทางที่ชดัเจนแลว้วา่ ถา้พนกังานอยู่
ในระดบัไหนเป้าหมายของงานนัน้จะถูกวางเอาไว ้เพื่อใหพ้นกังานไดป้ฏิบตัิตามเป้าหมายและหนา้ที่ของตนเองได้แบบ
ชัดเจน ในทุกต าแหน่ง ทุกระดบั และทุกบทบาท ส าหรบัภายในองคก์รเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทุกระดบัเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

3. ขอบเขตของหนา้ที่ (Functional Area) ส  าหรบัแนวทางการจะเลื่อนต าแหน่งไดน้ัน้ สิ่งที่ตอ้งน าเขา้มามีสว่นใน
การพิจารณาคือขอบเขตในหนา้ที่การงานที่รบัผิดชอบในแต่ละต าแหน่งส าหรบัในแตล่ะบทบาทวา่มีการรบัผิดชอบงานสว่น
ไหนมีความกวา้ง ความลึก หรือการยืดหยุ่นเป็นอย่างไร และมีความเหมาะสมแค่ไหนส าหรบัในการพิจารณาในการเลื่อน
ต าแหนง่ขึน้ไปในแตล่ะล าดบัขัน้ภายในองคก์ร 
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โดยใชแ้บบประเมินสมรรถนะหลกัเป็นหวัขอ้ในการประเมินท่ีสอดคลอ้งอา้งอิงจากคณุคา่หลกัขององคก์รดงันี  ้
ความสามารถหลกั (Core Competency : CC) 
CC1 รวดเรว็ ทนัใจ ขยนั มุง่มั่นท างานใหส้  าเรจ็ทนัเวลาที่ก าหนด มคีวามเตรยีมพรอ้มในการท างานเสมอ   
CC2 เขา้ใจลกูคา้ คิดและท าโดยมองจากความตอ้งการของลกูคา้ ท าเพื่อลกูคา้เปน้อนัดบัแรก   

CC3 ยินดี ปรบัเปลีย่น 
วางแผนงาน  มีความทา้ทายตอ่ปัญหา ปฏิบตัิงานตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งทนัเหตกุารณ ์ 

CC4 มุง่ความคุม้คา่ ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ มีความเป็นเจา้ของ ท าเพื่อประโยชนส์ว่นรว่ม   
CC5 

ขบัเคลือ่นดว้ยคณุธรรม 
มีความซื่อสตัย ์รบัผิดชอบ เป็นท่ีไวว้างใจจากลกูคา้และทีมงาน     

CC6 ขนัอาสาชว่ยหลอืผูอ้ื่น สรา้งคณุคา่ใหห้นว่ยงาน สงัคมและผูอ้ื่นเสมอ     
 
ความสามารถในงาน (Functional Competency : FC) 
FC1 ความรูค้วามช านาญในงานท่ีท า แกไ้ขปัญหาตา่งๆ ในงานท่ีรบัผิดชอบไดผ้ลส าเรจ็ครบถว้นตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
FC2 ความรูเ้ก่ียวกบัสนิคา้และบรกิาร วิเคราะหส์นิคา้ บรกิาร ใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้ หรอืงธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

FC3 
การปฏิบตัิตามค าสั่ง ระเบียบ
ตา่งๆ ท างานตามขัน้ตอน ระเบยีบค าสั่งหรอืค าแนะน า ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

FC4 การตรงตอ่เวลา มีวินยัในการท างาน มีความรบัผิดชอบ  (พิจารณาสอดคลอ้งกบัสถิติขาดลามาสาย) 
FC5 ความถกูตอ้งของงาน ท างานถกูตอ้ง แมน่ย า ไมก่่อใหเ้กิดความเสยีหายในงาน  

FC6 การประสานงาน 
ประสานงานกบัลกูคา้ หรอืหนว่ยงานดว้ยการสรา้งความสมัพนัธท์ีส่รา้งสรรค ์เพื่อให้
งานส าเรจ็ 

 
ภาวะความเป็นผู้น า (Leadership Competency : LC) ที่สอดคล้องกับค่านิยมองคก์ร 
LC1 รวดเรว็ ทนัใจ ตดัสนิใจ ตอบสนองตอ่ปัญหาไดอ้ยา่งชาญฉลาดรวดเรว็ทนัเวลา 
LC2 เขา้ใจลกูคา้ สรา้งทีมที่ทรงพลงั ใหโ้อกาสและพฒันาทีมงาน   

LC3 ยินดี ปรบัเปลีย่น 
เป็นผูน้  าการเปลีย่นแปลง คาดการณล์ว่งหนา้ ตัง้เปา้หมายระยะไกล บรหิารงานทนัตอ่
การเปลีย่นแปลง เปิดใจรบัเทคโนโลยี 

LC4 มุง่ความคุม้คา่ 
เสาะแสวงหาทางเลอืก วิเคราะห ์อะไรคือสิง่ที่คุม้คา่ที่สดุ และบรหิารจดัการ ควบคมุ 
ทรพัยากรใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

LC5 
ขบัเคลือ่นดว้ยคณุธรรม 

กลา้ยืนหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง แสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา โปรง่ใส 
LC6 ยอมรบัความแตกตา่งและปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัและประสานประโยชน ์
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จะเห็นไดว้่าแนวทางในการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง หรือความกา้วหนา้ทางอาชีพนัน้ไดม้ีการวางรากฐานส าคญั
ตัง้แต่พนกังานเขา้มาอยู่ภายในองคก์รไม่ว่าจะสายงานไหน ก็จะมีทิศทางที่เป็นในแนวทางเดียวกนัที่ชดัเจนภายในองคก์ร 
เพราะเราคิดเสมอว่าการผลกัดนับุคลากรในองคก์รใหเ้ติบโตนัน้จะเป็นสิ่งที่ต่อยอดใหธุ้รกิจของเราเติบโตและพรอ้มที่จะ
พฒันาไปเรือ่ยๆในยคุเศรษฐกิจปัจจบุนัและอนาคต 
 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การก าหนดแผนการพัฒนาเรียนรู้รายบุคคล และ

โครงการเพือ่พัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

บริษัทใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของพนกังานของเราภายในองคก์รทกุสว่นงาน เราคิดเสมอวา่พนกังานก็คือ

สว่นนงึที่ท าใหอ้งคก์รเติบโตและกา้วไปขา้งหนา้ไดแ้บบมีทิศทาง โดยเรามีแผนงานในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานใน

แต่ระดบัแบบชัดเจน เพื่อใหเ้ขานัน้ดึงศกัยภาพในการท างานออกมาอย่างเต็มที่  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของพนกังานแตล่ะคนเป็นสว่นส าคญั  ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้

1. กลุ่มพนกังานผลการปฏิบตัิยอดเยี่ยม (Excellent)  และพนกังานมีคุณภาพการปฏิบตัิงานเกินมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงานคิดเป็น 20% ของพนกังานทัง้หมด  พฒันาศกัยภาพโดยการใชแ้ผนงานการบริหารคนเก่งในองคก์ร  

โดยจะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องคน์ั้นมั่นคงและเติบโตแบบมีทิศทาง เนื่องจากคนกลุ่มนีเ้ปรียบเสมือน

มนัสมองขององคก์รมีความเป็นผูน้  าและมีทกัษะความช านาญที่สงูกวา่พนกังานทั่วไป การจะรกัษาคนกลุม่นีไ้ว ้

ใหอ้ยูก่บัองคก์รนานๆนัน้ จึงจ าเป็นจะตอ้งมีสิง่จงูใจเพื่อผลกัดนัใหก้ลุม่คนเหลา่นีน้ั้นอยากจะรว่มงานกบัองคก์ร

ไปอีกในระยะยาว  

2. กลุม่พนกังานผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตราฐาน คิดเป็น 75% ของพนกังานทัง้หมด  พฒันาศกัยภาพโดย
การใชแ้ผนการพฒันารายบคุคล  (IDP : Individual development plan) เพื่อใหพ้นกังานในกลุม่ดงักลา่วมีการ
พฒันาความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะ ที่เพิ่มขีดความสามารถยิ่งขึน้และเป็นการยกระดบัองคก์ร เนื่องจากเป็น
พนกังานกลุ่มใหญ่ขององคก์ร การพฒันาในระดบัรายบุคคลใหส้อดคลอ้งกับเสน้ทางการเติบโตของพนกังาน
กลุม่นีใ้หเ้ติบโตไปไดม้ากกวา่เดิมนัน้จะยิ่งมีสว่นท าใหอ้งคก์รเติบโตขึน้ไปอีก 

3. กลุม่พนกังานผลการปฏิบตัิงานต ่ากวา่มาตราฐาน คิดเป็น 5% ของพนกังานทัง้หมด  พฒันาศกัยภาพโดยการใช้
แผนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (PIP : Performance Improvement Program) โดยเน้นการพัฒนา การ
ฝึกอบรม ในทุกกระบวนการของการท างานอย่างถกูตอ้งและถูกวิธี เพื่อจะใหก้ารปฏิบัติงานนัน้ออกมาอย่าง
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์รที่วางไว ้และมีการติดตามผลการท างานอย่างใกลชิ้ดดว้ย
ระบบพ่ีเลีย้งสอนงาน เพื่อใหม้ั่นใจวา่พนกังานสามารถปฏิบตัิงานไดต้รงตามความคาดหวงัขององคก์ร 
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การประเมินผลความพงึพอใจหรือความผูกพันของพนักงานทีม่ีต่อองคก์ร 

เป้าหมายการประเมินผลความพงึพอใจหรือความผูกพันของพนักงาน 

การประเมินผลความพึงพอใจหรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองคก์ร มีการจัดท าการส ารวจขึน้ในทุกปี 

เนื่องจากเราเลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังานและเราคิดเสมอวา่พนกังานคือสว่นหนึง่ขององคก์รและมีบทบาทที่ส  าคญั

ที่จะท าใหอ้งคก์รนัน้เติบโตไปได ้ และตระหนกัถึงคณุคา่ในตวัของพนกังานในแตล่ะคน โดยมีก าหนดเปา้หมายการเพิ่มขึน้

ของคะแนนประเมินความพงึพอใจเป็นสว่นหนึง่ของตวัชีว้ดัผลงานปฏิบตัิงานในระดบับริหาร โดยในการจดัท าแบบส ารวจ

จะถกูก าหนดขึน้ในทกุๆ เดือนตลุาคมของทกุปี รวมถึงก าหนดระยะเวลาตามแผนการพฒันาปรบัปรุงอยา่งเป็นล าดบัและ

เป็นขัน้เป็นตอน และไดก้ าหนแนวทางการสื่อสารผลการประเมินไปยงัพนกังานทกุระดบัในทกุช่องทางโดยเฉพาะในระบบ

ออนไลนภ์ายในเครอืขา่ยองคก์ร เช่น Intranet E-mail และการประชมุภายใน เพื่อใหท้กุภาคสว่นนัน้เขา้มามีบทบาทส าคญั

ในการส ารวจครัง้นีด้ว้ย  โดยก าหนดหวัขอ้ภายใตก้ารส ารวจการประเมินออกมา 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ 

1. ดา้นความตอ้งการพืน้ฐาน (งาน) / (อปุกรณ)์ 

2. ดา้นการสนบัสนนุจาก Management Team และสมัพนัธภาพกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. ดา้นการท างานเป็นทีม และบรรยากาศในการท างาน 

4. ดา้นการเติบโต 

 

โดยที่ความส าคัญในแต่ละด้านน ามาซ่ึงปัจจัยหลักๆ 4 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 

1. ดา้นความตอ้งการพืน้ฐาน (งาน) / (อปุกรณ)์ 

บรษัิทเลง็เห็นวา่ปัจจยัดา้นนีม้ีสว่นส าคญัที่จะท าใหก้ารปฏิบตัิงานของพนกังานนัน้มีประสทิธิภาพและรวดเรว็ขึน้ 

ย่อมมาจากการไดร้บัการอ านวยความสะดวกในการท างานทัง้ในดา้นรายละเอียดในงานและที่ส  าคญัคืออปุกรณใ์นการ

ท างานท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพมากพอที่จะท าใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

2. ดา้นการสนบัสนนุจาก Management Team และสมัพนัธภาพกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

การไดร้บัการสนบัสนนุจากการบริหารจดัการในทีมรวมทัง้ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชานัน้ยอ่มจะท าให้

เกิดขัน้ตอนและกระบวนการท างานท่ีมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

3. ดา้นการท างานเป็นทีม และบรรยากาศในการท างาน 

แนวทางในการท างานเป็น Teamwork นัน้มีวิเคราะหก์นัมาแลว้วา่รูปแบบ เช่นนี ้จะท าใหง้านมีความรวดเรว็และ

มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งเกิดจากการรว่มกนัของแต่ละคนหรือแต่ละสว่นงาน ท าใหเ้ป็นการเสริมสรา้งบรรยากาศที่ดีใน

การท างานและสรา้งสมัพนัธภาพของบคุคลแตล่ะคนระหวา่งกนั 

4. ดา้นการเติบโต 

ในการกา้วเขา้สูก่ารท างานนัน้ ทกุคนลว้นมีความคาดหวงั อยากที่จะเติบโต อยากที่จะพฒันา อยากที่จะเก่งขึน้ หรอืมี

ความกา้วหนา้ในอาชีพการท างานที่สงูขึน้และมีความมั่นคง ปัจจัยนีจ้ึงเป็นปัจจัยที่ส  าคญัที่ท  าใหเ้รานัน้รบัรูแ้ละเขา้ถึง



 

รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 | 105  
 

ความรูส้กึของตวัพนกังานอย่างแทจ้ริงว่ามมุมองต่อองคก์รนัน้เป็นอย่างไรและเขานัน้คิดอะไรอยู่กนัแน่หรืออยากจะแชร์

แนวคิดของตนเอง เพื่อท่ีจะสือ่สารใหบ้คุคลอื่นไดร้บัทราบ 

กลา่วโดยสรุปคือบรษัิทใหค้วามส าคญักบัแผนงานการส ารวจความพงึพอใจนี ้และมีเจตจ านงคท์ี่จะน าขอ้มลูที่ไดจ้าก

การส ารวจและการประเมินในครัง้นีม้าท าการวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงและพฒันาไปตามแนวทางที่พนกังานในองคก์รสือ่สาร

กลบัมาในทกุๆดา้น เพื่อจะช่วยกนัผลกัดนัองคก์รใหไ้ปสูเ่ปา้หมายที่ดียิ่งขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

ผลประเมินความพึงพอใจของพนกังานที่มีต่อองคก์รแบ่งเป็นพนกังานในส านกังานใหญ่และ พนกังานสาขา 

จ านวนผูป้ระเมินทัง้สิน้  7,016 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด  แสดงใหเ้ห็นว่าพนกังานใหค้วาม

รว่มมือและใหค้วามส าคญัในการท าแบบสอบถามครัง้นีเ้ป็นอยา่งมาก 

 
 

ประเมินผลความพึงพอใจหรือความผูกพันของพนักงาน 

การวดัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร สามารถวดัจากปัจจยัที่ก าหนดจากเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลู โดยแบ่ง

ระดบัการใหค้ะแนน 5 ล าดบั  คือ 5  หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สดุ    4  หมายถึง เห็นดว้ยมาก  3 หมายถึง เห็นดว้ยปาน

กลาง  2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

โดยคะแนนของการประเมินของแตล่ะล าดบัขัน้นัน้มาจากความพงึพอใจในแตล่ะหวัขอ้แตล่ะดา้นของพนกังานที่

รว่มท าการประเมิน ซึง่จะมีการน าผลคะแนนในทกุๆดา้นมาท าการวิเคราะหแ์ละสรุปตอ่ไป 

การแบง่เกณฑร์ะดบัความผกูพนัตอ่องคก์รตามระดบัคะแนนความผกูพนัตอ่องคก์ร เพื่อวิเคราะหแ์ละน ามาแปรผลดงันี  ้
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ระดับ ช่วงคะแนน 
สูง >=4.00 
ปานกลาง >2.00 ขึน้ไป 
ต ่า <=2.00 

 

สรุปผลประเมินความผกูพนัตอ่องคก์ร บริษัทศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  ภาพรวมอยู่ท่ีคะแนนเฉลีย่ 

3.80  ระดบัปานกลาง  เพิ่มขึน้กวา่ปี 2564   +0.05 คะแนน  ทัง้นีไ้ดน้  าผลประเมินท่ีไดแ้ตล่ะฝ่ายงานน ามาวิเคราะหแ์ละ

แจง้หวัหนา้งานแตล่ะฝ่ายผ่านทางเมล ์เพื่อรับรู ้รบัทราบและมีสว่นรว่มในการช่วยกนัพฒันา ปรบัปรุง สรา้งแรงจูงใจ ใน

ดา้นตา่งๆใหด้ีขึน้ตามล าดบั 

 

ผลสรุป ความผูกพันต่อองคก์ร ในภาพรวม 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบปี 2563 – 2564 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินเพือ่พัฒนาและปฏิบัตเิพือ่การปรับปรุงดูแลพนักงาน 

จากผลการส ารวจความผกูพนัต่อองคก์ร ไดส้รุปและรวบรวมขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นของพนกังานทัง้บริษัท

เพื่อน าสิง่ที่ทา่นอยากใหบ้รษัิทปรบัปรุง กบัสิง่ที่บรษัิทท าดีแลว้และอยากใหท้ าตอ่ไป โดยน าขอ้เสนอแนะ รวมถึงฝ่ายงานที่

เก่ียวขอ้งมาพฒันา ปรบัปรุงใหต้รงจดุใหด้ียิ่งขึน้ไป 

3.82

3.76

3.88

3.76

3.74

3.79

3.90

3.76

3.70

3.82

3.60 3.70 3.80 3.90 4.00

ความตอ้งการพืน้ฐาน (งาน) / (อปุกรณ์) 

Equipment

Job

การสนับสนุนจาก Management Team และ สมัพันธภาพกับผูบ้ังคับบัญชา

Supervisor

Management support

การท างานเป็นทมี บรรยากาศในการท างาน

การเตบิโต

Individual Level

Corporate Level

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนัธต์อ่องคก์ร  4 ดา้น
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จากผลการส ารวจ ความผกูพนัของพนกังานที่มีตอ่องคก์ร ทางฝ่ายบคุคล น าสง่ ผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจ

ในดา้นต่างๆของพนกังานในแต่ละฝ่ายงานพรอ้มขอ้สรุปและแผนการปรบัปรุง (Action plan) พรอ้มมีแนวทางการท า 

Action Plan แจง้กับไปยงัหวัหนา้ฝ่ายงานเพื่อปรบัปรุงและแกปั้ญหาในด้านต่างๆ ใหด้ีขีน้ และเพิ่มความพึงพอใจและ

ความผกูพนัที่พนกังานจะมีตอ่องคก์รเฉพาะเจาะจงแยกเป็นแตล่ะหนว่ยงานตอ่ไป  โดยส าหรบัภาพรวมทัง้องคก์รนัน้ทาง

ฝ่ายงานทรพัยากรมนษุยไ์ดน้ ามาวิเคราะหแ์ละจดัท าโครงการส าหรบัการพฒันาทัง้องคก์ร แยกเป็น 3 ดา้นคือ 

1.  พฒันาโปรแกรมการเริ่มงานใหม่ของพนกังาน (Onboarding Program) ในช่วง 180 วนัแรกของการท างาน

ใหม้ีประสิทธิภาพ เนน้การติดตามผล และการประเมินผลระหว่าง และหลงั Program 180 วนั พฒันาควบคู่ไปกบัระบบ

การสอนงาน การเป็นพ่ีเลีย้ง (Coaching & Mentoring) 

2.  สร้างแผนความก้าวหน้าหรือการเติบโตของพนักงานในการท างานตามโครงสร้างองค์กร (Career 

Development and Career Planning) สรา้งแผนการสืบทอต าแหน่งงาน (Succession Planning) สรา้งระบบการบรหิาร

คนเก่ง (Talent Management) สรา้งระบบการพฒันาและปรบัปรุงงาน (Performance Improvement Plan)   

3.  สรา้งช่องทาง / เครือ่งมือ เพื่อสนบัสนนุให ้หวัหนา้งาน / พนกังานสามารถบรหิารจดัการงาน แกไ้ขปัญหางาน

ไดร้วดเรว็ และประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยการใชร้ะบบ IT ในการสนบัสนนุงาน (New HR platform) 

 

ตัวอยา่งการวิเคราะหผ์ลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานแยกในแต่ละฝ่ายงาน 
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สื่อสารผลการประเมินความพึงพอใจหรือความผูกพันให้พนักงานทั่วทั้งองคก์รรับทราบ 

แนวทางการประชาสมัพนัธก์ารประเมินความผกูพนัตอ่องคก์รนัน้ บริษัทมุ่งเนน้ที่จะใหพ้นกังานทกุคนรบัรูแ้ละเขา้ถึงสิง่ที่

เราด าเนินการ ผา่นช่องทาง E-mail และ Intranet ภายในเพื่อใหพ้นกังานทกุคนเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งทั่วถึง                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถติิการลาออกของพนักงานต่อปี 

แผนภมิูแสดงข้อมูลการลาออกของพนักงานปี 2564 

 
 

ขอ้มลูแผนภมูิแสดงจ านวนพนกังานลาออกในแต่ละเดือน จ านวนพนกังานลาออกปี 2564 รวมทัง้สิน้ 2,876 คน โดยคิด

เป็นมีอตัราการลาออก  (Turnover rate)  3.42  
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สุขภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดล้อมการท างาน 
 

เป้าหมายระยะยาวปี 2566 
 

อตัราการบาดเจ็บจากการท างานถึงขัน้
หยดุงานเฉลีย่ 0.01 

 
เป้าหมายปี 2564 

 
อตัราการบาดเจ็บจากการท างานถึง

ขัน้หยดุงานเฉลีย่ 0.05 

 
ผลงานปี 2564 

 
อตัราการบาดเจ็บจากการท างานถึงขัน้

หยดุงานเฉลีย่ 0.07 
 

การดูแลและบริหารจัดการด้านความปลอดภยัในสภาพแวดล้อมการท างาน 

บริษัทใหค้วามส าคัญกับสุขภาวะและความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน โดยมุ่งเนน้การส่งเสริมความ

ปลอดภยัใหแ้ก่พนกังานเพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิเหตจุากการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการท างาน เพื่อส่งเสริมชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่ดี โดยจดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

 ออกแบบใหม้ีหอ้งถ่ายเอกสารแยกจากบรเิวณที่นั่งท างานและหอ้งส าหรบัเก็บเอกสารโดยเฉพาะ 

 จัดเตรียมเกา้อีท้  างานที่สามารถปรบัระดบัใหเ้หมาะกบัผูใ้ชง้านและระดบัความสงูของโต๊ะท างานที่เหมาะสม

ตามหลกัการยศาสตร ์

 การจดัใหม้ีหอ้งพยาบาลเพื่อใหบ้ริการทางดา้นการแพทย์ ยาและเวชภณัฑเ์พื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

และจดัใหม้ีพยาบาลประจ าหอ้งพยาบาลคอยใหค้ าปรกึษาดา้นสขุภาพแก่พนกังาน 

 จดัใหม้ีพืน้ท่ีส  าหรบัมมุพกัผอ่นในระหวา่งวนัของการท างาน 

 กระจกโดยรอบอาคารสามารถปอ้งกนัแสงและเสยีงในระดบัท่ีท าใหไ้มร่บกวนการท างาน 

 ท าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศเป็นประจ าและตรวจเช็คเครือ่งปรบัอากาศอยูเ่สมอ 

 ควบคมุอณุหภมูิและความชืน้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศในแตล่ะฤดกูาล 

 ติดตัง้ระบบไฟท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอและเหมาะสมตอ่การท างานตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

การส่งเสริมความรู้ 

เนื่องจากสถานการณโ์ควิด- 19 ในปี 2564 การใหค้วามรูแ้ละการดแูลดา้นความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการ
ท างานมีความส าคญัมากยิ่งขึน้ โดยบริษัทใหค้วามรูผ้่านวารสารของบริษัทในหวัขอ้ “มาตรการส าคญัที่ท  าใหเ้ราหา่งไกล
โควิด- 19” เพื่อใหพ้นกังานสามารถเขา้ถึงความรู ้มีความเขา้ใจในการดแูลสขุภาพทัง้กายและใจไดอ้ยา่งรวดเรว็และทั่วถึง 
และตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของตนเองมากยิ่งขึน้ และมีแนวทางในการปฏิบตัิเพื่อ
ลดโอกาสการเจ็บป่วยหรอืเกิดความเสีย่งจากโควิด- 19ในดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในท่ีท างาน  

อีกทัง้ยงัมีในสว่นของการเผยแพร่ขอ้มลูที่ครอบคลมุในประเด็นดา้นสขุภาพที่พนกังานสนใจและสามารถน าไป
ปรบัใชแ้ละปฏิบตัิตามได ้ผา่นการสือ่สารใหค้วามรูผ้า่นทางวารสารของบรษัิท และช่องทาง Intranet ไดแ้ก่  
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1.การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับปรบัท่าทางการนั่งท างานที่เหมาะสมตามหลกัการของการยศาสตร ์(Ergonomics) และการให้

ค าแนะน าในการดแูลตวัเองที่เสี่ยงเป็นออฟฟิศซินโดรมโดยไมรู่ต้วั 

2.การสนบัสนนุการออกก าลงักายดว้ย 8 ทา่โยคะบรหิารหวัใจ และการสรา้งเสรมิสขุภาพดว้ยการวิ่ง 

 

การตรวจวัดและการประเมินสภาพแวดล้อมการท างาน 

บริษัทจัดใหม้ีการตรวจประเมินสภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน เช่น คุณภาพอากาศ แสง เสียง ความรอ้น และ

ปรบัปรุงแกไ้ขใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อสขุอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน ลกูคา้ และ

บคุคลภายนอกที่เขา้มาติดตอ่ในพืน้ท่ีของบรษัิท อีกทัง้ยงัมีการทบทวนตรวจสอบ ปรบัปรุงอาคารสถานท่ี แกไ้ขระบบตา่งๆ

ภายในบรษัิทใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอีกดว้ย 

 

แนวทางการด าเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 
1. บริษัทใหอ้ านาจผูบ้ริหารแต่ละกลุ่มงาน/สายงาน พิจารณาและเป็นผูก้  าหนดจ านวนพนกังานที่ตอ้งแยกพืน้ที่ในการ

ปฏิบตัิงาน (Split Site) เพื่อลดความแออดัในสถานที่ปฏิบตัิงาน และลดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของโรค โดยแยก

เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) พนกังานที่สามารถปฏิบตัิงานจากที่บา้นได ้(Work from Home) 2) พนกังานที่สามารถปฏิบตัิงานที่

สาขาได ้3) พนักงานกลุ่มงานส าคัญเพื่อสนับสนุนการท างานหลกั  (Key Business Support Services) ที่จะตอ้งเข้า

ปฏิบตัิงานแตใ่นส านกังานและเขา้พกัอาศยัในสถานท่ีพกัที่บรษัิทจดัเตรยีมไว้ 

2. บรษัิทมีมาตรการในการปอ้งกนัเพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัแก่พนกังาน ไดแ้ก่ การตัง้จดุตรวจวดัอณุหภมูิ จ ากดั

จ านวนคนในการขึน้ลฟิต ์ตลอดจนไมอ่นญุาตใหบ้คุคลภายนอกเขา้ในพืน้ท่ีปฏิบตัิงานของอาคารส านกังานโดยไมจ่ าเป็น 

รวมถึงมีการฆา่เชือ้ใหก้บัอปุกรณใ์นส านกังาน เช่น โต๊ะพนกังาน หอ้งน า้ และจดุสมัผสัรว่มสาธารณะ 

3. บรษัิทแนะน าใหจ้ดัการประชมุผา่น ZOOM หรอืสือ่การประชมุอื่นๆ งดการประชมุแบบพบหนา้กนั (Face to Face) 

4. ประกาศมาตรการการปฏิบตัิตามนโยบายและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด -19 อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้

พนกังานและผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งอื่นๆ รบัทราบและปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั 

5.สง่สรมิใหพ้นกังานไดร้บัการฉีดวคัซีนทกุคน จากการจดัสรรวคัซีนจากประกนัสงัคม และจดัหาวคัซีนทางเลอืกจาก

ช่องทางอื่นๆ 

6.จดัหาแผนประกนั COVID มาใหพ้นกังานโดยมีสว่นลดและแผนความคุม้ครองพเิศษกวา่ที่จ าหนา่ยทั่วไป 
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ตวัอยา่งสือ่ที่ใชเ้พื่อการสง่เสรมิสขุภาวะ และความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท างาน ผา่นช่องทางการสือ่สารตา่งๆ 

E-mail ถึงพนกังานทกุคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้กากอนามยัใชอ้ยา่งไรใหถ้กูวิธี              ตรวจโควิด-19 จากน า้ลาย                           มาตรการ DMHTTA          
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั ปี 2564 

จ านวนการเจ็บป่วยจากการท างาน 4 
อตัราการเจ็บป่วยจากจากการท างานตอ่ชั่วโมง 0.02 

จ านวนการบาดเจ็บจากการท างาน 10 

อตัราการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงานตอ่ชั่วโมง 0.07 

จ านวนการเสยีชีวิตจากการท างาน 1 
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