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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญและตระหนักกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเร่ิมจากสังคมภายในของบริษัท ฯ นั่นก็คือ 
“พนักงาน” ซึ่งหากพนักงานได้รับความเป็นอยู่ที่ดี สังคมเล็ก ๆ แห่งนีก้็จะมีความสุข โดยบริษัทฯ ได้ให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่
พนกังาน นอกเหนือจากสวสัดิการพืน้ฐานตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานแต่งงาน หรือ กรณีที่
บคุคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นต้น รวมทัง้การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานในทุกระดบัให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะ
แข่งขนักับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยงัได้มีการจดัตัง้คณะท างานเพื่อรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อให้พนกังานสามารถ
แจ้งเร่ืองร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมกบัก าหนดวิธีการและขัน้ตอนในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยแจ้งผ่าน
ทางส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ ท าหน้าที่เป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจากพนกังาน  

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการตามหลกัการ 8 ข้อ ดงันี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน  
4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม  
7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วน

ได้เสีย 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืนในมิติต่าง ๆ ดงันี ้

• มิตด้ิานเศรษฐกิจ 
ในปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ทางธุรกิจเพื่อเติมเต็มการใช้บริการทางการเงินของลกูค้าจากแหล่ง

ต่าง ๆ ประกอบกับการพฒันากระบวนการคดักรองคุณภาพของลูกค้าและลกูหนีท้ี่รวดเร็วและยืดหยุ่น โดยพิจารณาความเส่ียง
อย่างรอบคอบ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในภาพรวมของบริษัทฯ ได้อย่างยัง่ยืน และตามที่บริษัทฯ มีแผนการน าเทคโนโลยี ใน
รูปแบบ e-Factoring ซึ่งเป็นการให้บริการรูปแบบออนไลน์มาใช้ โดยคาดการณ์ว่าจะเร่ิมใช้ต้นปี 2564  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ยงัคงพฒันาระบบเพื่อรองรับการให้บริการที่เหมาะสมกับลกูค้าและลกูหนี ้     ในการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ 
จะตัง้มั่นอยู่บนหลกัธรรมาภิบาล และความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักับกลุ่มธุรกิจขนาด
กลางหรือ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศ หากกลุ่มธุรกิจนีส้ามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนได้ ก็ย่อมท าให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยัง่ยืนเช่นกนั บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมัน่ที่จะส่งเสริมโดยสนบัสนนุเงินทนุแก่ธุรกิจขนาดกลาง 
หรือ SMEs อย่างเช่นที่ผ่านมา รวมทัง้ยงัเป็นคนกลางให้ธุรกิจที่แตกต่างกันสามารถมาพบกัน และร่วมกันด าเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างยัง่ยืน  

• มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานในการร่วมกันลดโลกร้อน รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันใช้

ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด อาทิเช่น การจัดท า โครงการ “คิดก่อน ปริน้ท์” การใช้
กระดาษ Reuse หรือการปิดไฟในจุดที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี ้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เร่ิมบริการแก่ลกูค้าให้สามารถรับ-
ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการท างาน อีกทัง้ยงัช่วยสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัได้อีกด้วย  
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• มิติด้านสังคม 
บริษัทฯ สนบัสนุนและมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้สงัคมทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ มีความสขุอย่างยัง่ยืน ควบคู่กบัการ

ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความเป็นมืออาชีพ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม และ
ส่ิงแวดล้อม ดงันี ้

- เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ได้สนบัสนนุเงินสมทบ
ทนุ “โครงการกายอปุกรณ์” ให้แก่มลูนิธิคนพิการไทย อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดซือ้อุปกรณ์แขนเทียม ขา
เทียม ให้แก่คนพิการยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ 
รวมถึงเด็กที่อยู่ในวยัเรียน   
 

 
  

- เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 บริจาคปฏิทินตัง้โต๊ะที่
ใช้แล้ว ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพื่อน าไปใช้ท าส่ือการสอน
อกัษรเบรลล์ ส าหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป 

 
  

- เดื อนกรกฎาคม  2563  บ ริจาคอุปกรณ์
ส า นั ก ง า น ใ ห้ กั บ มู ล นิ ธิ ส ว น แ ก้ ว  เพื่ อ น า ไป ใ ช้
สาธารณประโยชน์ต่อไป 
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- บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ maiA Virtual Run 
2020  จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ  ซึ่งเป็นวิ่งการกุศลสะสมระยะทางตัง้แต่วันที่ 1 
กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563  ในการระดมทุนเพื่อน า
เงินบริจาคมอบให้สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   
  
 

- เดือนธันวาคม 2563 บริจาค “ลูกแม็กซ์” ที่ใช้งานแล้ว จ านวน 1.932 กิโลกรัม ให้สมาคมคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวสากล เพื่อน าไปเป็นส่วนผสมในการหลอม ท าไม้ค า้ ไม้เคน วอร์คเกอร์ รวมถึงใช้หลอมเพื่อท าขาเทยีม โดย “ลกูแม็กซ”์ 
นี ้เกิดจากความร่วมมือของพนกังานทกุคน ที่ช่วยกนัรวบรวมลกูแม็กซ์ที่ใช้งานแล้วตลอดทัง้ปี 2563 

 
 

 


