
นโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยืน 

            

กลุ่มบรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มุง่ม ัน่ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืครอบคลุมทัง้มติเิศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนวำงแนวทำง และกระบวนกำรด ำเนินกำรทีเ่ป็นรูปธรรม ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำม
ยัง่ยนืในระดบัสำกล เพือ่สรำ้งควำมเชือ่ม ัน่ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี  

 
โดยบรษิทัฯ ก ำหนดกรอบและนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรควำมยัง่ยนืโดยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิและค ำนึงถึงกำร

ด ำเนินงำนเพือ่ควำมยัง่ยนืใน 4 ดำ้นดงันี้ 
 
1. ด้านความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจ  ด้วยการให้สินเช่ืออย่างรบัผิดชอบ  

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิบนพื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีเพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนื ยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย ยดึลกูคำ้เป็นศนูยก์ลำง โดยสรำ้งสรรค์นวตักรรมรวมถงึพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรเพือ่ตอบโจทยท์ุกควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ ดว้ยแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพในระดบัมำตรฐำนสำกล 
 

2. ด้านคณุค่าและรบัผิดชอบต่อสงัคม  ด้วยการส่งเสริมการเป็นอยู่ท่ีดีสู่สงัคม 
บรษิทัฯ มุ่งเน้นในกำรสรำ้งโอกำสแก่พนักงำนและคนในสงัคม สนับสนุนธุรกจิของชุมชนในกำรเขำ้ถงึบรกิำรต่ำงๆของบรษิทัอย่ำงทัว่ถงึ 
เพือ่ยกระดบัคุณภำพชวีติควำมเป็นอยู่ทีด่ ี ส่งเสรมิควำมรูก้ำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรเงนิทีถู่กตอ้งแก่คนในสงัคมทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีม  ให้
ควำมส ำคญัต่อพนกังำนโดยมุง่มัน่ในกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของพนกังำน 
 

3. ด้านส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยืน  ด้วยการด าเนินธรุกิจท่ีรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ มุง่มัน่และใหค้วำมส ำคญัในกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม รวมถงึกำรป้องกนัมลพษิดว้ยกำรส่งเสรมิกำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนอย่ำงมี
ประสทิธภิำพใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด  ส่งเสรมิใหพ้นักงำนทุกคนและทุกหน่วยงำนตระหนักถงึบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบดำ้นกำร
รกัษำสิง่แวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ  
 

4. ด้านการขบัเคล่ือนด้วยคณุธรรม  ด้วยการบริหารทรพัยากรบคุคลเชิงกลยทุธ์ การก ากบัดแูล การบริหารความเส่ียง 
และการปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบั 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในกำรปฏบิตัติำมหลกัธรรมำภบิำลและจรรยำบรรณธุรกจิทีด่ ีโดยสือ่สำรจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทัไปยงัผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุ
ภำคส่วนทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร ด ำเนินธุรกจิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่อีย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ และเคำรพสทิธมินุษยชน 
โดยปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของภำครฐัอย่ำงเคร่งครดั บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งและค ำนึงถงึผลกระทบดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัโดยตรงและของคู่คำ้ในห่วงโซ่คุณค่ำของบรษิทัเพือ่ส่งเสรมิควำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำม 
 
นโยบำยกำรบรหิำรจดักำรควำมยัง่ยนืฉบบันี้ ประยุกต์ใชก้บัทุกหน่วยงำนตลอดสำยโซ่อุปทำน กลุ่มผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนมหีน้ำที่
สนบัสนุน ผลกัดนั และปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและกรอบกำรบรหิำรจดักำรควำมยัง่ยนืทีก่ ำหนด เพือ่สรำ้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำยอย่ำงแทจ้รงิ 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่4 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
 
 
         (นำงสำวดวงใจ แกว้บุตตำ) 
                 กรรมกำรผูจ้ดักำร 



กรอบการด าเนินงานการบริหารจดัการความยัง่ยืน 
บรษิทัฯไดบู้รณำกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยนืตำมเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของสหประชำชำต ิ(The United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) เขำ้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์กำร
ด ำเนินธุรกจิ และไดก้ ำหนดนโยบำยทีส่อดคลอ้งกบับรบิทภำยในและบรบิทภำยนอก ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ก ำหนดกลยุทธก์ำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอย่ำงยัง่ยนื บนพื้นฐำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี
ดงันี้ 
 

                      



เป้าหมายด้านความยัง่ยืน 

ด้าน / เช่ือมโยงเป้าหมายด้านความยัง่ยืน 
(SDGs) 

ประเดน็ แนวทางการตอบสนอง ผูมี้ส่วนได้เสีย 

สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
 

1. สนับสนุนลูกค้ารายย่อยให้เข้า
สู่ระบบ ยกระดบัการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของกลุ่มลูกค้ารากหญ้า 

1. การเพิม่โอกาสดา้นช่องทางการเขา้ถงึแหล่งสนิเชื่อของลกูคา้ดว้ยการ
ขยายสาขาใหม้ากขึน้ 

ลกูคา้ 
  2. พฒันาและออกแบบผลติภณัฑท์างการเงนิทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการ

ของลกูคา้แต่ละกลุ่มทีร่ายไดน้้อยหรอืไม่มรีายได ้

  3.การสนบัสนุนการจา้งงานผ่านการใหส้นิเชื่อแกธุ่รกจิ 

  4.การใหบ้รกิารทางการเงนิเพื่อสนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
อุตสาหกรรม 

  
2. ให้สินเช่ืออยา่งรบัผิดชอบ
พิจารณาความสามารถในการ
ช าระเงิน 

ประเมนิความสามารถในการช าระหนี้ของลกูคา้อย่างละเอยีดถีถ่ว้น โดย
พจิารณาใหค้รอบคลุมภาระหนี้สนิทัง้หมด 

ลกูคา้ 

  
3. ส่งเสริมความรูใ้นการบริหาร
ในการลงทุน 

1.ยกระดบัความเป็นอยู่ ลดความเหลื่อมล ้า สรา้งการเตบิโตไปพรอ้มๆกนั 
ดว้ยการพฒันาผลติภณัฑ,์ เทคโนโลย,ี ช่องทางการเขา้ถงึ, เครอืขา่ย 
(Partner), ความรูท้างการเงนิ เพื่อสนบัสนุนการเตบิโตไปพรอ้มกนัทัง้ชมุชน 
และองคก์ร 

ลกูคา้ 
2.การมผีลประกอบการทีด่ซีึง่น าไปสูง่านทีม่ ัน่คง 

3.การสรา้งนวตักรรมทางการเงนิเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 

4.การขยายการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิผ่านช่องทางดจิทิลั 



ด้าน / เช่ือมโยงเป้าหมายด้านความยัง่ยืน 
(SDGs) 

ประเดน็ แนวทางการตอบสนอง ผูมี้ส่วนได้เสีย 

สร้างคณุค่าและรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

1. การสรา้งคณุค่าคน, การพฒันา
บุคลากร 

1.พฒันาพนกังานเพื่อเสรมิสรา้งค่านิยม ดา้นการขบัเคลื่อนดว้ยคุณธรรม  
และยนิดปีรบัเปลีย่น เพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง สรา้งการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื
ในพนกังานทุกระดบั ดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

พนกังาน 

  - Customer Centricity 
  - Leadership Development 

  - Change Mindset / Change Management 

  

2.การจดัสวสัดกิารดา้นสขุภาพ การอบรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพแก่พนกังาน 
การดแูลดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในทีท่ างาน 

  3.การจา้งงานทีเ่ท่าเทยีมและเป็นธรรม 

  2. การรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. การพฒันาเยาวชนสง่เสรมิการเรยีนรู ้ดว้ยโครงการสนบัสนุนการเรยีนรูใ้น
เรื่องการออมเงนิ การจดัการทางการเงนิ และอื่นๆ 
2. การพฒันาคุณภาพชวีติชุมชน การกระจายการจา้งงานไปยงัจงัหวดัต่างๆ 
ทกุภูมภิาคของประเทศกว่า  4,900 สาขา 
3.การด าเนินโครงการสนิเชื่อเพื่อผูป้ระกอบการรายย่อย 

ลกูคา้ / ชุมชน 

สร้างส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 

1. การบริหารความเส่ียงประเดน็
สภาพภมิูอากาศ 

การบรหิารและการจดัการความเสีย่งจากการประเมนิผลกระทบใน
กระบวนการการด าเนินธุรกจิ 

ชุมชน / 
สิง่แวดลอ้ม 

  2. การบรรเทาผลกระทบ 

1. การใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื น ้า, ไฟ, ขยะ/ของเสยี และการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์และการใชค้วามรูเ้รื่องสิง่แวดลอ้ม 
2. สรา้งการมสีว่นร่วมในห่วงโซอุ่ปทาน 
3. ประเมนิผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
4. การจดัซือ้จดัจา้งทีค่ านึงผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ชุมชน / 
สิง่แวดลอ้ม 



ด้าน / เช่ือมโยงเป้าหมายด้านความยัง่ยืน 
(SDGs) 

ประเดน็ แนวทางการตอบสนอง ผูมี้ส่วนได้เสีย 

 

การขบัเคล่ือนด้วยคณุธรรม 

1. การบริหารทรพัยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ ์

การจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบักระบวนการในการ
ตดัสนิใจเชงิกลยุทธข์ององคก์าร โดยค านึงถงึประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนื 

พนกังาน 

  - โครงสรา้งองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 

  - สรา้ง Leadership 

  - เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

  - บรหิารผลตอบแทน (PMS) 

  - โครงการสง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองพนกังาน 

  - ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  

2. การก ากบัดแูลกิจการ 

1.ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานในระดบัสากล 

ลกูคา้ / พนกังาน 
2.การคดักรองคู่คา้รายใหม่ โดยค านึงถงึประเดน็ดา้นสทิธมินุษยชนและสทิธิ
แรงงาน 

  3. การบริหารความเส่ียง การทบทวนประเดน็และแนวโน้มทีอ่าจเป็นความเสีย่งต่อการด าเนินธุรกจิ ลกูคา้ 

  
4. การปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั 

1.สง่เสรมิการปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครดั 
- การจดัการขอ้รอ้งเรยีน 
- การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
- การป้องกนัการฟอกเงนิ 
- การใหบ้รกิารลกูคา้อย่างเป็นธรรม 
2.การปฏบิตัติามมาตรฐานในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู และการ
ลงทุนในเทคโนโลยดีา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู 

ลกูคา้ / พนกังาน 

 


