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สารจากประธานกรรมการบริษัท

กราบเรียน ทานผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัททุกทาน

   ยินดีตอนรับสูรายงานความย่ังยืนฉบับแรกของบริษัทท่ีนำเสนอและแสดงใหเห็นเปาหมายของบริษัท และความมุงม่ัน

ที่จะพัฒนาความยั่งยืนตอทานผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในชวง 

2-3 ปที่ผานมาจนถึงปลายป 2560 ซึ่งบริษัทมีความพยายามเปนอยางยิ่งที่จะจัดทำรายงานฉบับนี้ ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล

   ต้ังแตป 2555 เปนตนมา บริษัทมีความภาคภูมิใจในกระบวนการพัฒนาความย่ังยืนอยางเปนรูปธรรมเพ�อตอบสนองตอ

ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัททั้งหลาย โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี

ผลกระทบสูง ดวยการปรับปรุงนโยบายการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ และการใหบริการ รวมถึงการปฏิบัติการเพ�อเปน

แหลงเงินกูทางเลือกใหประชาชนอยางจริงจัง การดำเนินตามนโยบายของประเทศและสากล และปฏิบัตงานดวย

ความซ�อสัตยและโปรงใส 

   บริษัทยังยึดมั่นตอการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม เพ�อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและทุมเทของบริษัทที่จะพัฒนา

และให โอกาสแกสังคม บริษัทจึงกำหนดเปนนโยบายใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับในองคกรไดมีสวนรวมและดำเนิน

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

   นอกเหนือจากนโยบายดานสังคม และเศรษฐกิจแลว นโยบายดานส่ิงแวดลอมของบริษัทยังเนนย้ำเร�องการใชทรัพยากร

ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บริษัทจึงต้ังเปาหมายท่ีจะสรางสภาพแวดลอมในการทำงานให ใชกระดาษนอยลง ซ่ึงจะสงผลให

บริษัทสามารถลดตนทุนในการดำเนินงาน และพัฒนาผลสำฤทธ์ิดานส่ิงแวดลอมของบริษัทอีกดวย  นอกจากน้ัน บริษัท

ยังคงความพยายามอยางตอเน�องเพ�อลดการทำลายส่ิงแวดลอมดวยการสรางอาคารประหยัดพลังงาน หรืออาคารสีเขียว 

ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลอีกดวย 

   บริษัทมีความมุงมั่นที่จะสงเสริม พัฒนา และกำกับดูเเลการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกำกับดูเเล

กิจการที่ดีควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเปาหมายสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ คือ การสรางคุณคาใหเเกลูกคา 

พนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ เพ�อประโยชนสุขรวมกันของทุกฝายอยางสมดุล และเติบโตอยางยั่งยืนไปดวยกัน

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

(ประธานกรรมการบริษัท)
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

   การสงเสริมความเสมอภาคในสังคม จำเปนตองมีองคประกอบทางจริยธรรมทั้งความซ�อสัตยและความโปรงใสเพ�อ

สรางความเช�อมั่นใหกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งยังรวมไปถึงวิธีการดำเนินงานในแตละวันอีกดวย

   รายงานความย่ังยืนประจำป พ.ศ. 2560 ของบริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน) แสดงใหเห็นถึงความพยายาม

อยางยิ่งยวดในชวงหลายปที่ผานมา และเปาหมายอีก 3 ปตอจากนี้วาบริษัทกำลังพัฒนาแผนการปฏิบัติเพ�อกำหนด

ขอบเขต และทิศทางวิธีท่ีเราจะดำเนินธุรกิจและนโยบายตางๆของบริษัทใหเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมของเราให

ไดมากที่สุด รายงานนี้จะชี้ถึงความกาวหนาที่บริษัทไดปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมาจนถึงปจจุบัน

   กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ กำหนดขึ้นจากปรัชญาและเเนวคิดในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ 

มาตั้งแตการเริ่มทำธุรกิจ การกำหนดนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ จึงมุงเนนไปสูความสำเร็จ

ที่ยั่งยืนของทุกฝายเปนสำคัญ ความสำเร็จที่ยั่งยืนนี้มิใชเพียงความสำเร็จ เฉพาะบริษัทฯ ลูกคา และคูคาเทานั้น แต

ตองเปน ความสำเร็จที่ยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งเเวดลอม

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

(ประธานกรรมการบริหาร)

ไมควรมีใครถูกทอดทิ้งไวขางหลังตามลำพัง

ในโลกของความเสมอภาคน้ี เปาหมายของเรา คือการไดเปนกำลังสำคัญ

ในการมอบโอกาส ใหกับผูที่มีความเดือดรอนทางการเงิน

ดวยความซ�อสัตยและความโปรงใส 

โดยไมคำนึงถึงเร�องเช้ือชาติ เพศ ศาสนา 

หรือแมกระทั่งสัมมาอาชีพ
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   บริษัทมีความรับผิดชอบในการนำเสนอ

รายงานความยั่งยืนประจำป ซึ่งถือเปน

สวนหน่ึงของกลยุทธความย่ังยืน รายงาน

ฉบับน้ีเปนรายงานความย่ังยืนฉบับแรก และ

ถูกจัดเตรียมข้ึนโดยอิงจาก GRI Framework 

รายงานฉบับน้ี ไดนำเสนอขอมูลแผนกลยุทธ 

3 ป ของการพัฒนาความยั่งยืน และความ

สำเร็จในการพัฒนาความย่ังยืนดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมจนถึงเดือนธันวาคม 

2560 รวมถึงขอมูลและกิจกรรมจากการ

ดำเนินงานของบริษัท และรายงานการ

เติบโตอยางยั่งยืน

   รายงานฉบับน้ียังไดรายงานความคืบหนา

ดานนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

ตามผลกระทบดานตางๆ โดยแบงการนำ

เสนอภาพรวมของผลกระทบแบงตามผูมี

สวนไดสวนเสียของบริษัทผานหวงโซคุณคา 

   

ติดตอ

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

32/1 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ 

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร 02 880 1033 

อีเมล monthon.o@mt-ls.com
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   บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

เดิมช�อ บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด เริ่มกอตั้ง โดย

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ และนางดาวนภา เพชรอำไพ 

เม�อป 2535 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ลานบาท 

เพ�อดำเนินธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต ทั้งใหม และ

มือสองทุกย่ีหอ หลังจากน้ันบริษัทเพ่ิมการใหบริการสินเช�อ

ทะเบียนรถจักรยานยนตใหแกลูกคาเดิมของบริษัท และ

เพิ่มประเภทรถไปสูรถยนตและรถเพ�อการเกษตรเพ�อให

บริการแกลูกคาไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

   ในป 2544 ไดเปล่ียนช�อเปน บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง 

จำกัด และไดหยุดการใหบริการสินเช�อเชาซื้อ เน�องจาก

ผูผลิต และผูจัดจำหน�ายเริ่มมีการใหบริการเชาซื้อแก

ลูกคาเอง สงผลใหภาวะการแขงขันสูงขึ้น ในขณะที่การ

ใหบริการสินเช�อดานอ�นๆของบริษัทกำลังเติบโต

   ในป 2549 บริษัทไดขยายเขาสูธุรกิจสินเช�อสวนบุคคล

ภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย หลังจาก

ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช�อสวนบุคคลจาก

เรา

คือใคร

กระทรวงการคลัง ผานสาขาตางๆของบริษัทก็เติบโต

อยางรวดเร็วดวยเชนกัน

   ในป 2558 บริษัทไดเพิ่มผลิตภัณฑเพ�อตอบสนอง

ตอความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา ไดแก สินเช�อ

นาโนไฟแนนซ ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจจาก

กระทรวงการคลัง รวมถึงไดเพ่ิมสินเช�อโฉนดท่ีดินเพ�อเปน

อีกทางเลือกหนึ่งใหกับลูกคา

   เน�องจากลูกคาหลักของบริษัทคือลูกคารายยอยใน

พื้นที่สาขา บริษัทจึงใหความสำคัญกับการสรางความ

สัมพันธที่ดีกับลูกคา ตามสโลแกนวา “บริการใกลชิด 

ดุจญาติมิตรท่ีรู ใจ” จนทำใหไดรับความไววางใจจากลูกคา

กลับมาใชบริการซ้ำอีกอยางตอเน�อง 

   ในการจะพัฒนาความย่ังยืนของธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบาย

ขยายสาขาอยางตอเน�องเพ�อเขาถึงบุคคลที่เขาไมถึง

การใหบริการดานการเงินจากธนาคารที่มีอยูทั่วประเทศ

ใหไดมากที่สุด
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จำนวนสาขาทั่วประเทศ

2,424 สาขา

จำนวนพนักงานทั่วประเทศ

5,893 คน

จำนวนลูกคาท่ัวประเทศท่ีใชบริการสินเช�ออยู

1,230,462 คน

กำไรสุทธ ิ(ลานบาท)

2,501 53.83 %

ลูกหนี้เงินใหสินเช�อ (ลานบาท)

35,623

ยอดปลอยสินเช�อใหม (ลานบาท)

58,039

หน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (รอยละ)

1.2451.32 % 53.88 %

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัดมหาชน

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด

99%

   บริษัทมีบริษัทลูก คือ บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง 

อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ

นายหนาประกันวินาศภัย ไดแก พรบ. รถจักรยานยนต

และรถยนต ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2535 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) 

ตั้งแตป 2554

   คณะกรรมการของบริษัทเปนหน�วยงานกำกับสูงสุดซึ่งรับผิดชอบตอธรรมาภิบาลของบริษัท หนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการนั้นยังรวมถึงการกำหนดทิศทางกลยุทธ เปาหมาย และแนะแนวผูบริหารใหกำหนดวิธี

ท่ีจะไปใหถึงยังเปาหมายท่ีวางไว คณะกรรมการยังมีหนาท่ีรับรองวาผูถือหุน เจาหน้ี ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียอ�นๆ

จะไมสูญเสียผลประโยชนท่ีพึงได และรับรองวาการดำเนินงานและกิจกรรมใดๆของบริษัทน้ันเปนไปตามกฎหมาย

   คณะกรรมการประกอบไปดวยกรรมการ 7 ทาน โดย 5 ทานเปนกรรมการอิสระ รายละเอียดประวัติของกรรมการ

แตละทานไดนำเสนอไว ในรายงานประจำป พ.ศ. 2560

   บทบาทของประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหารแยกจากกันโดยชัดเจนเพ�อธรรมาภิบาลและ

แนวปฏิบัติท่ีดี โดยในแตละปจะมีการจัดการประเมินผลงานของคณะกรรมการท้ังรายคณะและรายบุคคลดวยเปาหมาย

ท่ีจะเปนหน่ึงในบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลดีท่ีสุด  บริษัทไดจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

รวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดบทบาท

หนาที่ของคณะกรรมการ ไดนำเสนอไว ในรายงานประจำป พ.ศ. 2560 และบนเว็บไซตของบริษัท

โครงสรางการกำกับและการบริหารของบริษัท

สรุปผลการดำเนินงาน
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เราเปนผูมอบโอกาศมาตั้งแตป พ.ศ.2535

  บริษัทเปนผู ใหสินเช�อที่มิใชสถาบันการเงินที่เขาถึง

ไดงายที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดซึ่งนำเสนอความ

ชวยเหลือทางการเงินใหกับทุกคน โดยเฉพาะผูท่ีไมสามารถ

เขาถึงแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินไดซึ่งมีจำนวนเกิน

ก่ึงหน่ึงของจำนวนประชากรในประเทศโดยไมมีการกีดกัน

เพ�อเปนทางเลือกแหลงเงินกูและท่ีพ่ึงใหกับประชาชน 

   ดวยจำนวนสาขาที่มีถึง 2,424 สาขา กระจายอยู

ทั่วประเทศ พนักงานอีกกวา 5,893 คน และยอดสินเช�อ

คงคางอีกจำนวน 35,623 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอ

เน�อง บริษัทเช�อมั่นวาสิ่งเหลานี้จะนำพาใหการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังในเมือง และเขตชนบท

ไดมากท่ีสุด เพ�อใหบริการกับชุมชนใหมีความเปนอยูอยาง

ย่ังยืนรวมท้ังชวยกระตุนใหระบบเศรษฐกิจเกิดสภาพคลอง

   บริษัทกำลังปฏิบัติการเพ�อการพัฒนาอยางยั ่งยืน

ท่ัวประเทศ โดยเร่ิมจากภายในองคกรกระจายไปสูภายนอก 

รวมไปถึงการสนับสนุนใหเกิดความเสมอภาคในสังคม 

อัตราการจางงานที่สูงขึ้น การพัฒนาสิ่งแวดลอมของ

การทำงาน และความรูเร�องการเงินและความพอเพียง

     

 เพ�อแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ัน บริษัทไดปฏิบัติ

ตามแผนงาน ดังตอไปนี้

   • สรางความน�าเช�อถือดวยความซ�อสัตย และ

ความโปรงใส 

   • พัฒนาแรงงาน (พนักงาน) ใหอยูอยางย่ังยืน

และพอเพียง และแผขยายไปยังผูไดผลประโยชน

อ�นๆของบริษัท 

   • บริหารวิถีการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพ�อ

ตอตานการแบงแยกทุกประเภท 

   • รักษาการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ

ในฐานะบุคคลที่ ไดรับความไววางใจจากผูถือหุน

ในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ทันเวลา และเพียงพอ

และดูแลผูถือหุน รวมถึงเจาหนี้อยางเทาเทียมกัน 
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ความสุขทางเศรษฐกิจ

เพ�อในเกิดการหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจ

ลูกคาใชบริการ 1.2 ลานคน 

ทั่วประเทศ

มูลคาสินเช�อ  35,623 ลานบาท  

ใหแกบุคคลที่เขาไปใชบริการ

ดอกเบี้ยนาโนและสินเช�อ

สวนบุคคลต่ำที่สุด

ความสุขทางสังคม

เพ�อบรรเทาทุกขของประชาชน

สวนหนึ่งของรายได มอบคืนสู

สังคมเพ�อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการดานการเงิน

มี 2,424 สาขา 

ทั่วประเทศ

ความสุขทางสิ่งแวดลอม

เพ�อลดการใชทรัพยากร

ใชเทคโนโลยี

โมบาย แอพพลิเคชั่น  

NEWS

คนหาสาขา, เช็คยอดชำระ, 

ขาวสารตางๆ

มาตรฐานLEED

อาคารสีเขียว

ลดการใชพลังงาน

รักษาสิ่งแวดลอม

เปนแหลงเงินกูทางเลือก

ความสำเร็จดานความยั่งยืน สำหรับป 2560

การพัฒนาความยั่งยืน

ตอองคกรของเรา

ความโปรงใส

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบตอสังคม

เมืองไทย ลิสซิ่ง

การพัฒนาความยั่งยืน

ตอลูกคา

การมีสวนรวมของลูกคาและการดูแลลูกคา

อยางเทาเทียมกัน    

การพัฒนาความยั่งยืน

ตอผูสนับสนุนของเรา

(ผูถือหุน & เจาหนี้)

ความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูล

การพัฒนาความยั่งยืน

ตอสังคมของเรา

(ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, 

ดานสิ่งแวดลอม)

ความสุขทางเศรษฐกิจ

ความสุขทางสังคม

ควาทสุขทางสิ่งแวดลอม

เพ�อเปนแหลงเงินกูทางเลือก 

เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการดานการเงิน

เพ�อบรรเทาทุกขของประชาชน

ใชเทคโนโลยีเพ�อการลดการใชทรัพยากร

การพัฒนาความยั่งยืน

ตอพนักงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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วิสัยทัศน

และ

วัตถุประสงค

ของบริษัท

   “เราจะดำรงความเปนผูนำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ”

วิสัยทัศน

พันธกิจ

   • บริษัทฯ จะขยายพื้นที่การใหบริการ ลูกคาในรูปแบบสาขา ให

ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะเปดดำเนินการในรูปแบบ

สาขาใหญ สาขายอย และศูนยบริการ ภายในป 2561จำนวน 2,800 

สาขา

   • บริษัทฯ จะตองมีสวนแบงการตลาดมากเปนอันดับ 1 ใน

แตละพื้นที่ที่เปดดำเนินการ และจะมีฐานลูกคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

ทุกป อยางนอยปละ 30 เปอรเซนต

   • บริษัทฯ จะตองมียอดปลอยสินเช�อเฉลี่ยตอจำนวนพนักงาน

สูงที่สุดในธุรกิจเดียวกัน

   • บริษัทฯ จะใหความสำคัญกับการกำกับดูแล และการบริหารหน้ี 

โดยใช MTLS Model เปนเคร�องมือในการดำเนินงาน

   • บริษัทฯ จะใหบริการท่ีเปนเลิศ และสรางความพึงใจสูงสุดแกลูกคา
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   มุมมองและการปฏิบัติงานเร�อง

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

ไดม ีการพัฒนามาตลอดทศวรรษ 

แนวคิดเร�อง “คานิยมรวม” ไดถูกนำ

มาใช ในการพัฒนาและการบริหาร

เร�องความสัมพันธระหวางบริษัทกับ

คูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย ของ

บริษัท แตการประเมินผลกระทบทางสังคมของบริษัทในเชิงปริมาณ หรือมูลคานั้น ยังเปนเร�องที่ทำไดยาก และ

ไมสามารถวัดไดโดยตรง อยางไรก็ดี บริษัทไดมีความพยายามในการประเมินวาการดำเนินธุรกิจนั้นมีผลกระทบตอ

ผูมีสวนไดเสียและตอชุมชนอยางไร ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมคือการที่บริษัทไดคำนึงผลกระทบ

เชิงบวกเหลานั้นมาใช อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนและการเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืน

   โครงการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทมาจากเปาหมายหลักของบริษัทที่จะผสมผสานวิถี

การดำเนินกิจการของบริษัทใหเขากับวิถีความเปนอยูของสังคมโดยรวม หรืออีกนัยหน่ึงคือ บริษัทจะมีวิธีการอยางไร

ท่ีจะแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินกิจการของบริษัท เพ�อสงเสริมผลกระทบน้ันใหเปนไป

ในทางบวกตอสิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสียทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งลูกคา พนักงาน ผูถือหุน ชุมชนโดยรอบ 

   ในอดีตที่ผานมา บริษัทไดดำเนินการเร�องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด ในรูปแบบของ

การบริจาค และการใหความชวยเหลือแกชุมชน เชน ดานสุขภาพ ดานศาสนา และดานการศึกษา เปนตน 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทไดเริ่มทำการวิเคราะหเร�องผลกระทบอยางจริงจังและมีแบบแผนอยางเปนรูปธรรมเพ�อ

กำหนดขอบเขตของปญหาท่ีบริษัทมีสวนรวมดวยอยางมีนัยยสำคัญ เพ�อใหม่ันใจไดวาผลท่ีเกิดข้ึนจะเปนไปอยางย่ังยืน

และยาวนาน ผูบริหารเช�อม่ันวาการประเมินอยางเปนระบบน้ันเปนส่ิงสำคัญท่ีจะชวยใหสังคมดีข้ึนโดยผานการดำเนิน

งานของบริษัท

กลยุทธ

สูความยั่งยืน
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การพัฒนาความยั่งยืนตอสังคม

ผลกระทบหลักและขนาดของผลกระทบ 

   บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งใหบริการดานการเงิน มีมุมมองวาปญหาที่พบสวนใหญในปจจุบัน

คือ“ปญหาความเหล�อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม” ซึ่งเปนปญหาตอเน�องกันมา ไมเวนแมแตในประเทศที่พัฒนา

แลวอยางเชน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

The worst form of 

inequality is to try to make 

unequal things equal.

 – Aristotle

   ปญหาความเหล�อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดจากสิทธิและโอกาสท่ีไมเทาเทียมกัน โดยท่ีคนจนไม

สามารถเขาถึงสิทธิประโยชนท่ีคนร่ำรวยไดรับ และยัง

หมายถึงความแตกตางของปจจัยดานเศรษฐกิจ และ

สังคมซ่ึงสงผลกระทบตอความเปนอยู รวมถึงรายได 

การเขาถึงการบริการทางการเงิน การศึกษา และ

สุขภาพของคนในสังคมดวย แตตราบใดท่ีการเขาถึง

สวัสดิการทางสังคมนั้นยังขึ้นอยูกับความมั่งคั่งทาง

ทรัพยสิน ปญหาความเหล�อมทางสังคมก็จะยังคงอยู

   มิติของปญหาความเหล�อมล้ำทางเศรษฐกิจ และ

SOCIAL

ENVIRONMENT

Impact

Probability

ECONOMY

สังคมน้ันเช�อมโยงกัน การพิจารณาปญหาเหล�อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจควรกระทำไปดวยกัน ดังน้ันแผนกลยุทธของ

บริษัท และนโยบายตางๆจึงมุงเนนประเด็นไปทางผลกระทบดานความเหล�อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจควบคูกันไป
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ความสุขทางเศรษฐกิจ : เปนแหลงเงินกูทางเลือกใหแกประชาชน

การจัดการปญหาอยางยั่งยืนเพ�อความสุขทางเศรษฐกิจ

   ประชากรสวนหนึ่งไมไดรับความสะดวกจากการขอ

สินเช�อจากสถาบันการเงิน เน�องดวยขั้นตอนที่ใชเวลา

นาน และประชากรเกินก่ึงหน่ึงของประเทศไมสามารถเขา

ถึงการใหบริการดานการเงินจากสถาบันการเงิน และ

องคกรที่ ไมใชสถาบันการเงินได จึงจำเปนตองพึ่งพา

แหลงเงินกูอ�นๆ 

   • ชวยเหลือใหประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึง

แหลงเงินกูถูกกฎหมาย 

   • มีสวนรวมในการพัฒนา และการเติบโต และการ

หมุนเวียนของเศรษฐกิจของประเทศ

   • สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ�อปรับปรุงวิธีการ

พิจารณาสินเช�อเพ�อลดระดับหน้ีเสียของประเทศ และลด

การกีดกันการเขาถึงแหลงเงินกู

   • ชวยเพิ่มอัตราการจางงานทั่วประเทศ 

 

ปญหา โอกาส

ปญหาและโอกาส

   รัฐบาลมีนโนบายที่จะลดปญหาความเหล�อมล้ำทางสังคมมาโดยตลอด โดยลาสุดไดพิจารณาออกพระราชบัญญัติ

หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 เพ�อคุมครองและกำกับการปลอยสินเช�อแกลูกหนี้รายยอย และกำจัดเงินกู

นอกระบบรวมถึงมีการออกกฎหมายในการให ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจเงินกูเพ�อควบคุมอัตราดอกเบี้ยใหเปนธรรม 

   ในปจจุบัน มีสถาบันการเงินท่ีทำธุรกรรมปลอยสินเช�อในรูปแบบของสถาบันการเงิน และองคกรท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

ทั้งผู ใหสินเช�อสวนบุคคล เครดิตฟองซิเออร และโรงรับจำนำ และเช�อวายังคงมีผูกูรายยอยอีกจำนวนมากที่เขาไมถึง

การบริการทางการเงิน (financial Exclusion)

   การเขาถึงบริการทางการเงินมีความสัมพันธกับการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจ เผชิญกับความทาทายหลาย

ประการ อาทิ เชน

   1. ความเขาใจวาสถาบันการเงินเรียกเก็บคาธรรมเนียมสูง 

       ในป 2556 โครงสรางรายไดของธนาคาร มีรายไดจากคาธรรมเนียมประมาณ 16% ของรายไดรวม ซ่ึงนับเปนสัดสวน

ที่สูงที่สุดเม�อเทียบกับประเทศอ�นๆในเอเชีย บางสวนเน�องจากตนทุนในการจัดการและบริหารของสถาบันการเงินที่สูง

   2. ความรูสึกไมไววางใจตอธนาคาร 

      ผูมีรายไดนอยสวนมากไมมีความไววางใจตอสถาบันการเงิน เน�องจากมีความกังวลวาจะถูกเอารัดเอาเปรียบ

ประสบการณที่โดนเอารัดเอาเปรียบในอดีตซึ่งอาจมาจากการทำการตลาด แสดงใหเห็นวาผูมีรายไดนอยมักจะกังวล

กับการทำการตลาด

   3. ความกังวลเร�องการฉอโกงผานการทำธุรกรรมโดยไมใชเงินสด

      ในขณะที่ผูมีรายไดนอยไมได ใชธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ เปนประจำเน�องจากความไมคุนเคย 

และความกังวลเร�องการฉอโกงจากประสบการณการใชเคร�องเบิกถอนเงินสด การทำธุรกรรมการเงินผานโทรศัพท

มือถือ หรือ Internet banking กลายเปนความกังวลอยางหนึ่งที่ทำใหประชาชนที่ ไมคุนเคยกับเทคโนโลยีตองการ

ใชเงินสดมากกวา ประชาชนกลุมน้ียังตองการทำรายการแบบพบหนากัน เพราะหากเกิดปญหาข้ึน เขารูสึกวาสามารถ

แกไขหรือขอความชวยเหลือไดทันที เม�อ
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เทียบกับการทำรายการผานเทคโนโลยีดิจิตอล เม�อธนาคารเริ่มทยอยปดสาขาเน�องจากการเขามาของ Fintech และ

เทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ ยังมีคนอีกจำนวนมากท่ีรูสึกเหมือนถูกทอดท้ิง เพียงเพราะพวกเขายังไมพรอม

ตอการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

   4. ประชาชนใหความเช�อถือกับคนใกลชิด

      หลายครัวเรือนในประเทศไทยยังนิยมเลนแชรเปน การออม หรือลงทุนซึ่งสมาชิกแตละคนลงเงินตามจำนวนที่ได

ตกลงกันไว และแบงตามสัดสวนระหวางสมาชิกในกลุม ตามวิธีที่ตกลงกัน สำหรับคนไทยหลายๆคน การเลนแชรเปน

กลไกลอยางหน่ึงท่ีใช ในการออมเงิน ซ่ึงทำใหม่ันใจไดวาจะสามารถยืมเงินมาใชยามฉุกเฉิน และยังไดมีปฏิสัมพันธกับคน

ในชุมชนเพ�อความบันเทิง หรือเพ�อปรึกษาหารือไดอีกดวย โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย องคกรระดับชุมชนเชนนี้ยังคงให

ความยืดหยุน และสนับสนุนกัน ซึ่งไมสามารถหาได ในบริการของสถาบันการเงิน

   5. การดำเนินการของสถาบันการเงินมีความซับซอนและใชเวลาในการอนุมัติ

      สถาบันการเงินมีขั้นตอนมากมายซึ่งกลายเปนอุปสรรคใหผูกูรายยอยเขาถึงผลิตภัณฑทางการเงิน เชนเงินกู 

ธนาคารเรียกรองหลักฐานเอกสารจำนวนมาก และใชเวลาในขั้นตอนอนุมัตินาน ซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญสำหรับกลุม

ผูมีรายไดนอยท่ีไมมีเอกสาร และตองการเงินสดทันที ดังน้ัน หลายคนจึงหันไปพ่ึงพาแหลงเงินกูผิดกฎหมาย เพ�อน หรือญาติ

   6. เงินกูนอกระบบ

      ประชากรมากกวา 25 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 62 ของแรงงานในประเทศไทย ทำธุรกิจเล็กๆ และมิไดจัดตั้ง

อยางถูกกฎหมาย สวนมากอยูในธุรกิจการใหบริการ และเกษตรกรรม ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กเหลานี้มักไมผานเกณฑของ

สถาบันการเงินท่ีตองการหนังสือจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายเพ�อใชเปนหลักฐานเอกสารในการเปดบัญชีธนาคาร หรือ

ปลอยเงินกู แตคาใชจายในการจัดตั้งธุรกิจใหเปนหน�วยธุรกิจที่ถูกกฎหมายนั้นสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนี้ ซึ่ง

กลายมาเปนอุปสรรคสำคัญในการเขาถึงการใหบริการของสถาบันการเงิน 

   การนำประชาชนเขาสูการเงินในระบบมากขึ้นจะชวยเพิ่มการเติบโต และการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ในขณะ

เดียวกัน ผูมีสวนไดสวนเสียจำเปนตองมีความเขาใจถึงความตองการ ขอจำกัดของลูกคา และอุปสรรคที่ทำใหผูมี

รายไดนอยไมเขาหาสถาบันการเงิน

   เน�องดวยข้ันตอนการพิจารณาการปลอยสินเช�อท่ียืดหยุนของเราเม�อเทียบกับสถาบันการเงิน รวมถึงผลิตภัณฑสินเช�อ

ท่ีหลากหลายใชเวลาส้ัน และข้ันตอนการตามหน้ีท่ีเปนไปตามแนวทางท่ีควรปฏิบัตตามหลักจริยธรรม และตามกฎหมาย 

บริษัทมีความเช�อมั่นวาจะเปนแหลงเงินกูทางเลือกใหแกประชาชน และดึงดูดใหผูมีรายไดนอยเขามาสูระบบไดมากขึ้น
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บริษัทพัฒนาธุรกิจเพ�อเปนแหลงเงินกูทางเลือกใหกับประชาชนอยางจริงจัง 

1. พัฒนากระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงดานเครดิตเพ�อใหประชาชนทุกคนมีสิทธิเขาถึงแหลงเงินกู 

เราสรางธุรกิจสินเช�อรายยอยเพ�อตอสูกับเงินกูนอกระบบ

เราไมไดสรางธุรกิจสินเช�อรายยอยขึ้นมาเพ�อกระตุนตลาดเงินกูนอกระบบ

ทุกคนควรจะเขาใจวาธุรกิจสินเช�อรายยอยนี้

ไดมอบโอกาสใหกับผูคนมากมายเพ�อหลุดพนจากความยากจน 

ไมใชสรางโอกาสที่จะหาเงินจากพวกเขาเหลานั้น

มูฮัมมัด ยูนุส ผูรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ป พ.ศ. 2549 

และผูกอตั้งธนาคารกรามีน ผูริเริ่มแนวคิดธุรกิจสินเช�อรายยอย 

   ขั้นตอนการพิจรณาสินเช�อเปนขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจปลอยเงินกูทุกประเภท รวมถึงสถาบันการเงิน และองคกร

ที่มิใชสถาบันการเงินทุกขนาด โดยมีวัตถุประสงคเพ�อจัดการ “ความเสี่ยง”จากการผิดนัดชำระหนี้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ

การปกปองผลประโยชนของผูถือหุนของบริษัทเพ�อความยั่งยืนของธุรกิจ ในขณะเดียวกันการวิเคราะหความเสี่ยงก็ไมควร

กีดกันลูกคาที่ตองการกูเงินดวย  ยิ่งการปกปองผลประโยชนของผูถือหุนมากเทาไหร ความเขมงวดในขั้นตอนการวิเคราะห

ก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่สถาบันการเงินทั้งหลายมีขั้นตอนการวิเคราะหสินเช�อที่ซับซอน และเรียกรองขอมูล

ของผูกูมากมาย อาทิ เพศ รายได สถานภาพทางการสมรส อาชีพ จำนวนบุตร ประวัติการชำระหน้ีจากเครดิตบูโร และเอกสาร

หลักฐานตางๆเพ�อจำมาใช ในการวิเคราะหความเสี่ยงดานเครดิตของผูกู

   อยางไรก็ตาม บริษัทไดพัฒนาขั้นตอนการประเมินการปลอยสินเช�อใหแกลูกคาดวยวิธีการของบริษัทเอง ซึ่งตางจากสถาบัน

การเงินซึ่งอยูภายใตการกำกับ บริษัทพยายามที่จะสรางความสมดุลระหวางการปกปองผลประโยชนของผูถือหุน กับการ

ให โอกาสกับผูกูซึ่งสวนมากเปนกลุมคนที่ไมสามารถเขาถึงการใหบริการดานการเงินจากสถาบันการเงินใหไดมากที่สุด เพ�อให

ลูกคาแสดงความจริงใจและคำมั่นสัญญาวาจะชำระหนี้ตามกำหนด โดยสิ่งที่ลูกคาจะไดรับกลับไป คือสัญญาที่โปรงใสและ

อัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม
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2. สรางมาตรฐานอัตราดอกเบี้ยใหมและคาธรรมเนียมที่เปนธรรมใหกับตลาดสินเช�อรายยอย 

   เพ�อดึงดูดลูกคาผูซ่ึงไมสามารถเขาถึงการใหบริการดานการเงินจากสถาบันการเงินใหเขาสูแหลงเงินกูทดแทนอ�นๆในระบบน้ัน 

นโยบายของบริษัทไดกำหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีเปนธรรมเพ�อมอบผลประโยชนใหแกลูกคาเดิมและลูกคาใหมของบริษัท อาทิ การกำหนด

อัตราดอกเบ้ียของสินเช�อรายยอยเพ�อการประกอบอาชีพภายใตการกำกับและสินเช�อสวนบุคคลท่ีเฉล่ียท่ีรอยละ 28 ตอป และรอยละ 

26 ตอป ตามลำดับ ซ่ึงต่ำกวาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดไวท่ีรอยละ 36 และ รอยละ 28 ตอป ตามลำดับ นอกเหนือจาก

นโยบายเร�องอัตราดอกเบี้ยแลว คาธรรมเนียมก็ยังจัดวาเปนธรรมเม�อเทียบกับอุตสาหกรรม เชน สถาบันการเงิน ธนาคาร

และคูแขง และแมวากฎหมายจะมิไดกำหนดอัตราคาธรรมเนียมไวอยางชัดเจน แตบริษัทพยายามท่ีจะทำใหอัตราคาธรรมเนียมของ

เรานั้นสอดคลองตามกฎของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งกำกับสถาบันการเงินตางๆดวย เพ�อใหลูกคาสามารถเขาถึงบริการ

ทางการเงินดวยอัตราท่ีเปนธรรมไดอยางแทจริง อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมไดกลายมาเปนมาตรฐานใหมใหกับ

อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมของตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งยังผลประโยชนโดยตรงแกลูกคาผูบริโภค

3. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ�อความสุขทางเศรษฐกิจ  

   1. “ ไมควรมีใครถูกทิ้งไวขางหลังเพียงลำพัง ” : เปนวลีที่กำหนดแนวทางในการปลอยสินเช�อดวยแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

ผู ใหบริการดานการเงินไมควรจำกัด หรือปฏิเสธการใหสินเช�อ หรือกีดกันผูกูดวยเง�อนไขเร�องอายุ ชาติพันธุ สีผิว ศาสนา เพศ 

สถานภาพทางการสมรส 

   2. งดเวนเง�อนไขที่ ไมเปนธรรมในสัญญาเงินกู เชน การบังคับขาย หรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได โดยมิตองบอกกลาว 

เปนตน

   3. การปฏิบัติตอสินเช�อที่ ไมกอใหเกิดรายได ผูปลอยสินเช�อที่รับผิดชอบ จะตองกำหนดคาติดตามทวงถาม หรือคาปรับ

อยางชัดเจนและโปรงใส และไมเกินกรอบที่กฎหมายกำหนด 

   4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน แตผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด : ปรัชญาแบบลีน การทำทุกอยางอยางเรียบงาย

เปนปรัชญาการทำงานของเราซึ่งมุงเนนไปที่การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติการใหงายขึ้นและใชเวลานอยลง โดยลดความ

ไมจำเปนทั้งในแงของเวลาและเอกสาร ดวยปรัชญานี้ เราจะมั่นใจไดวาทุกกิจกรรมที่ทำจะตองเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ และ

การใหบริการของบริษัท

   ประโยชนท่ีไดรับอาจไมใชเพียงแคปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีข้ึน และทำใหบริษัทแตกตางจากสถาบันการเงินขนาดใหญเทาน้ัน

แตยังชวยสรางวัฒนธรรมขององคกรใหแข็งแกรงยิ่งขึ้นอีกดวย เพ�อทำใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน�อง บริษัทยังจำเปน

ตองมีความน�าเช�อถือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของความจริง และความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะชวยการพัฒนา

ประสิทธิภาพเปนไปในระยะยาว

   นโยบายน้ีของบริษัทไดรับการพิสูจนแลววา

ประสบความสำเร็จจากการประเมิน Efficiency 

Ratio คำนวณมาจาก [(คาใชจายในการดำเนิน

งานและบริหาร + ขาดทุนจากการขายสินทรัพย)

/(รายไดรวม – ตนทุนทางการเงิน)] ซึ่งมีคา

เทากับประมาณ 0.43 เทา ซึ่งสอดคลองกับ

สถาบันการเงิน และคาดวาจะคอยๆลดต่ำ

ลงอีก นอกจากการวัดผลเชิงปริมาณแลว 

ในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพดานตางๆก็มีการ

พัฒนา ดังตอไปน้ี
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   • พัฒนาการดานความน�าเช�อถือของบริการ—มีการใหบริการที่ดีอยางสม่ำเสมอ และสามารถปลอยสินเช�อไดทันที

   • พัฒนาการดานการตอบสนอง—ตอบสนองตอลูกคาไดอยางรวดเร็ว และลูกคาเกิดความประทับใจสูงสุด 

   • พัฒนาการดาน ความเช�อมั่น—สรางความน�าเช�อถือและความมั่นใจใหลูกคาได 

   • คาใชจายลดลง (Efficiency Ratio)—เกิดการพัฒนาดานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   • เพิ่มรายไดขึ้น—เขาใจถึงสิ่งที่ลูกคาตองการ เวลาที่ตองการ ดวยราคาที่เหมาะสม มากยิ่งขึ้น

   5. การมีมาตรฐานเดียวกัน : ลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ และความเสี่ยงดานการเงิน บริษัทนำวิธีการกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนแบบเดียวกันมาใชกับทุกสาขา เพ�อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในเร�องของขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เชน การปลอยสินเช�อ การประเมินมูลคาของหลักประกัน การติดตามหน้ี เปนตน ผลท่ีบริษัทคาดหวังคือการควบคุม

คาใชจาย และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เปนไปตามนโยบายที่บริษัทไวกำหนดเพ�อใหไดประโยชนสูงสุด ดังนั้นการมี

มาตรฐานเดียวกันจึงชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน เชน ความผิดพลาดของบุคลากร การทุจริต

เปนตน และความเสี่ยงทางการเงิน เชน การประเมินหลักประกันสูงกวาความเปนจริง

       ขอดีของการมีมาตรฐานเดียวกันที่นอกเหนือไปจากเร�องคาใชจายและการพัฒนาเชิงคุณภาพ ยังรวมถึง

   • กระบวนการปฏิบัติงานมีความน�าเช�อถือมากขึ้น 

   • คาใชจายในการกำหนดวิธีการปฏิบัติใหมๆลดลง และคาใชจายสำหรับการจัดการลดลง

   • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์แยกตามประเภทตามหน�วยตางๆของบริษัท ทำไดงายขึ้น 

   • การท่ีระบบการทำงานมีมาตรฐานเดียวกันเปนปจจัยท่ีจำเปนตอการวางระบบสารสนเทศของบริษัทใหมีมาตรฐานเดียวกัน

   • สรางความพึงพอใจใหลูกคาไดสูงสุด

   6. การกระจายความเสี่ยงคือกุญแจสำคัญ : การจัดการกับสินเช�อที่ ไมกอใหเกิดรายไดไดนำไปสูโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

กลยุทธของบริษัทคือการเปนผูปลอยสินเช�อท่ีดีและเปนผูนำในอุตสาหกรรม โดยเนนสินเช�อท่ีมีขนาดเล็กใหแกผูกูท่ีตองการโอกาส 

เปาหมายของบริษัทจากพันธกิจ คือ การเพ่ิมจำนวนลูกคารอยละ 30 ทุกป ดวยหลักการกระจายความเส่ียงเชนน้ี ทำใหสินเช�อท่ี

ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPL ของบริษัทมีอัตราที่ต่ำกวาตลาด เน�องจากบริษัทใหความสำคัญกับคุณภาพของสินเช�อ และ

คุณภาพของลูกคามากกวาจำนวนสินเช�อที่ปลอยได อยางไรก็ตามในชวงปที่ผานมา แมบริษัทมุงเนนการเติบโตของสินเช�อ

ท่ีปลอยใหม แตก็ยังคงความแข็งแกรงของคุณภาพของสินเช�อไดเชนท่ีผานมา 

   7. การเขาถึงผูท่ีมีรายไดนอย : ขยายผลิตภัณฑและบริการสินเช�อใหมๆ  ต้ังแตป 2559 บริษัทไดออกผลิตภัณฑสินเช�อตัวใหม

เพ�อเปนทางเลือกใหกับลูกคา คือ สินเช�อโฉนดที่ดินเพ�อตอบสนองตอความตองการของลูกคา เชนเดียวกับกอนหนานี้ที่เรา

ไดออกผลิตภัณฑสินเช�อรถเพ�อการเกษตรสำหรับกลุมลูกคาหลัก คือเกษตรกร ในระหวางชวงฤดูเพาะปลูก เกษตรกรตองการ

เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนซื้อเมล็ดพันธุพืช ปุย และอ�นๆ และหลายครั้งการนำรถเพ�อการเกษตรมาเปนหลักประกัน

เงินกูเพียงอยางเดียว จำนวนเงินกูก็ ไมเพียงพอตอความตองการ ดวยเหตุนี ้ผลิตภัณฑสินเช�อใหมจึงไดเขามาเติมเต็ม

ความจำเปนของพวกเขา และสามารถทำใหพวกเขาสามารถสรางรายไดตอไปได ในปท่ีผานมา บริษัทไดปลอยสินเช�อโฉนดท่ีดิน

เปนจำนวน 4,921 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.82 ของยอดสินเช�อคงคาง ซ่ึงบงช้ีวาความตองการน้ันมีอยูจริง และ

บริษัทก็ประสบความสำเร็จในการมีสวนรวมในการชวยใหลูกคาในกลุมเกษตรกรสามารถหาแหลงเงินกูไปใช ในการลงทุนตอไปได

   8. เหนือกวามาตรฐาน : จรรยาบรรณในการติดตามหนี้ สโลแกนของเรา คือ “บริการใกลชิด ดุจญาติมิตรที่รู ใจ” 

เพ�อไปยังเปาหมายที่บริษัทได ใหสัญญาไว พนักงานของบริษัทจึงไดรับการฝกอบรมอยางเขมงวดเพ�อที่จะสามารถใหบริการ

ลูกคาของเราทุกคนไดดุจญาติมิตร นอกจากนั้นพนักงานที่มีหนาที่ในการปลอยสินเช�อทุกคน ก็ยังมีความรับผิดชอบในการ

ติดตามสินเช�อแทนการใชหน�วยงานรับติดตามหน้ีภายนอก ดวยกลยุทธท่ีบริษัทไดออกแบบมาเชนน้ี พนักงานท่ีประจำแตละสาขา

จึงมีความใสใจกับความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเปนพิเศษ 
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      หลักปฏิบัติในการติดตามหนี้ตองเปนไปตามหลักกฎหมาย และหลักจริยธรรม 

   1. ติดตอลูกคาโดยตรงในเวลาทำการตามที่อยูของลูกคาที่ไดแจงไวตอนทำสัญญา

   2. ไมติดตอหรือทวงถามเร�องหนี้กับลูกคาโดยผานบุคคลที่สาม 

   3. ไมรบกวน บังคับ หรือทำรายลูกคาในระหวางการทวงถาม และหามประจานลูกคาในที่สาธารณะ

   4. ไมกระทำผิดใดๆ หรือกระทำใหเกิดความเขาใจผิด

   5. ตรวจสอบหนี้โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรสงถึงลูกคา

   9. กาวถัดไปของ CSR: มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในการชำระภาษี บริษัทดำเนินธุรกิจไมไดมีเพียงแคการทำกำไรสูงสุด

ใหแกผูถือหุนเทานั้น หากแตยังตองมีความรับผิดชอบในการชำระภาษีนิติบุคคล อัตรารอยละ 20 ซึ่งเปนอีกหนึ่งวิธีที่บริษัทจะ

สามารถแสดงความจริงใจใหกับประเทศ ซ่ึงท่ีสุดแลวลวนเปนผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ดังน้ันการเติบโตของกำไรของบริษัท

ทำใหจำนวนภาษีที่จะกลับคืนสูสังคมมากขึ้นตามอัตราสวน จึงนับไดวา การเติบโตของบริษัทนั้นมีสวนสนับสนุนเศรษฐกิจของ

ประเทศผานการชำระภาษี

   บริษัทมีลูกคาลงทะเบียนท่ีมีสินเช�ออยูกับบริษัทขณะน้ีประมาณ 1.2 ลานคน หรือคิดเปน จำนวนประชากร 1 ในทุกๆ 56 คน

ของประเทศ ดวยมูลคาสินเช�อคงคางรวม 35,623 ลานบาท บริษัทไดเปนทางเลือกใหแกประชาชนนับลานครัวเรือนที่ตองการ

สินเช�อยามฉุกเฉิน ใหมีเงินหมุนเวียนดวยดอกเบี้ยที่เปนธรรม ในทางกลับกันมูลคาสินเช�อของบริษัทที่ปลอยใหกับลูกคานั้น

จะถูกหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจะชวยผลักดัน GDP ของประเทศใหเติบโตอีกดวย
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ความสุขทางสังคม : เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการดานการเงินเพ�อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน

   ตัวชี้วัดความยากจนของประเทศแสดงใหเห็นวา

ความยากจนของคนไทยเฉลี่ยลดลง อยางไรก็ตาม

ความเหล�อมล้ำยังคงสูงอยู โดยเฉพาะปญหาดาน

การเขาถึงบริการดานการเงิน 

   • ลดชองวางระหวางประชากรท่ีเขาถึงการใหบริการ

ของสถาบันการเงิน กับประชากรท่ีเขาไมถึงการใหบริการ

ของสถาบันการเงิน 

   • บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจาก

การขาดสภาพคลอง

   • เปนผู ให โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

แรงงาน 

   • สนับสนุนการใชเงินกูยืมอยางมีประสิทธิภาพเพ�อ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และการเปนอยูอยางพอเพียง

ปญหา โอกาส

ปญหาและโอกาส

การจัดการปญหาอยางยั่งยืนเพ�อความสุขทางสังคม

   ในประเทศไทย ปญหาความเหล�อมล้ำมีรูปแบบที่พิเศษและมีมาอยางยาวนานซึ่งสงผลใหประชากรที่ยากจนจำนวนมากจาก

ภาคอีสานยายถิ่นฐานอันเน�องมาจากคาแรงที่ต่ำและผลผลิตทางการเกษตรที่ไมดี ปจจุบันนี้ แมวาปญหาความยากจนจะคอยๆ

ทุเลาลงแลว แตชองวางระหวางรายไดไมไดลดลงดวยซึ่งบงชี้วาปญหาความเหล�อมล้ำในประเทศยังคงสูงอยู

   เคร�องมือวัดตางๆไดถูกนำมาใชเพ�อประเมินความเหล�อมล้ำในเร�องของการกระจายรายได หรือการบริโภค และการเขาถึง

แหลงเงินทุน ตารางดานลางแสดง Global Financial Inclusion Indices, Poverty headcount ratio at national poverty lines 

(% of population) of Thailand และ GINI Coefficient Index ซ่ึงช้ีวัดการกระจายรายได ในประเทศ The Global Financial 

Inclusion Indices แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการเขาถึงการใหบริการดานการเงินในเชิงของความท่ัวถึง อยางไรก็ตามมีสัญญาณ

ที่ชัดเจนวาประชากรสวนมากของประเทศยังไมสามารถเขาถึงเงินกูจากสถาบันการเงินได และแสดงใหเห็นวาการกูเงินจาก

แหลงเงินกูนอกระบบ เชน จากเพ�อน สมาชิกในครอบครัว แหลงเงินกูนอกระบบตางๆ เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอยางมีนัยยะสำคัญ 

ซึ่งขัดกับตัวชี้วัดความยากจนที่แสดงวาความยากจนในประเทศไทยลดลง

1. การเขาถึงบริการดานการเงินสูงขึ้น : ความเหล�อมล้ำทางการเงินลดลง
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                                  ดัชนีชี้วัด

Credit card (% age 15+) [ts]

Account at a financial institution (% age 15+) [ts]

Borrowed from a financial institution (% age 15+) [ts]

Borrowed from a private informal lender (% age 15+) [ts]

Borrowed from family or friends (% age 15+) [ts]

Saved at a financial institution (% age 15+) [ts]

Poverty Headcount

GINI Coefficient Index12

2011

4.51%

72.67%

19.40%

2.30%

7.65%

42.80%

13.20%

37.50

2014

5.69%

78.14%

15.40%

9.15%

31.12%

40.60%

10.50%

37.80*

   อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดวางแผนยุทธศาสตร ในการแกไขปญหาความเหล�อมล้ำดวยวิสัยทัศนวา “สังคมอยูรวมกันอยาง

มีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับป พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งมีจุดประสงคที่จะพัฒนาใหเกิดสังคมที่เปนธรรมและเสมอภาคที่ประชาชนทุกคนจะไดรับ

การปกปองและความปลอดภัยในสังคมและสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะและทรัพยากร การมีสวนรวมและการกำกับดูแล

ที่ดีไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม เปาหมายของแผนคือ (i) การลดความเหล�อมล้ำในสังคม ลดจำนวนประชากรที่อยูใตเสนแบง

ความยากจน ปรับปรุงระบบสาธารณะสุข และมีสถาบันสังคมที่แข็งแกรงขึ้น (ii) การเติบโตของเศรษฐกิจมาจากการเติบโต

ภาคการผลิต และการแขงขันโดยภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก นโยบายท่ีเก่ียวของอ�นๆภายใตแผน

พัฒนาฉบับนี้ ยังประกอบดวย (i) ปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นดวยเศรษฐกิจ

ระดับรากหญาที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ii) ปรับปรุงระบบภาษีเพ�อพัฒนาการกระจายรายได (iii) 

เพิ ่มการคุ มครองทางสังคม (iv) ปรับปรุงคุณภาพและการเขาถึงบริการสาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ ่งสำหรับกลุ มผู มี

รายไดนอย (v) พัฒนาสวัสดิการสังคม; (vi) พัฒนาการใหบริการทางการเงินใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (vii) การเสริมสราง

ความเทาเทียมทางเพศใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ (viii) ปรับปรุงการคุมครองผูบริโภค (ix) สนับสนุนทางดานการศึกษา

และสาธารณะสุข (x) สรางความแข็งแกรงใหแกภาคเกษตรกรรม อาหาร และพลังงาน (xi) สรางงานและโอกาสในการสรางรายได 

and (xii) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและแรงงานตางดาว

   ในสวนของการพัฒนาการใหบริการทางการเงินใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั้น บริษัทสามารถเขาไปมีสวนรวมสำคัญดวยการ

ขยายการปลอยสินเช�อ ซ่ึงจะทำใหประชากรสวนใหญท่ียังไมสามารถเขาถึงการใหบริการดานการเงินของสถาบันการเงินไดสามารถ

เขาถึงแหลงเงินกูถูกกฎหมายดวยอัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม แมวาขณะนี้มูลคาสินเช�อมีจำนวนกวา 35,623 ลานบาทนั้น ยังไม

มีนัยยะสำคัญและเปนเพียงแคสัดสวนจำนวนนอยเม�อเทียบกับ GDP ของประเทศแตบริษัทมีความมุงม่ันเปนอยางย่ิงท่ีจะขยาย

เครือขายสาขาของเราใหครอบคลุมทุกพ้ืนของประเทศไทยไดมากท่ีสุด เพ�อเขาถึงทุกกลุมประชากรอยางแทจริง ชวงระยะเวลา 

5 ปที่ผานมา จำนวนสาขาของบริษัทไดขยายตัวสอดคลองกับจำนวนสินเช�อใหมและสินเช�อคงคาง อยางไรก็ตาม บริษัทไมได

เพียงแคตองการพัฒนาการเขาถึงการใหบริการดานการเงินใหครอบคลุมทุกกลุมประชากรเทานั้น บริษัทยังใสใจเร�องคุณภาพ

ของสินเช�อ ซ่ึงบริษัทไดพยายามควบคุม และปรับปรุงมาโดยตลอด น่ันหมายความวาการปลอยสินเช�อของเราน้ัน มีจุดประสงค

ใหผูกูที่ดีนำไปใช ใหเกิดความยั่งยืน และมีความเปนอยูอยางพอเพียง ซึ่งสงผลใหสินเช�อของเรานั้นเปนสินเช�อที่มีคุณภาพ 

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ และมีอัตราหนี้เสีย NPL ที่ต่ำ

Source: World Bank

Remark: * GINI Coefficient Index is latest updated in 2013.
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2. เสริมสรางความแข็งแกรงในการเปนแหลงเงินทุนทางเลือก: บรรเทาความเดือนรอนใหประชาชนในยามวิกฤต

รับจาง

33%

พนักงานเอกชน

/ โรงงาน

 16%

เกษตรกรรม

31%

อาชีพอิสระ

18%

ขาราชการ

3%

   ในกลุมคนที่ดอยโอกาสที่สถาบันการเงินขนาดใหญที่อยูภายใตการกำกับที่ดีไมได ใหความสนใจ แตเรากลับใหความสำคัญ

อยางยิ่งยวด โดยการขยายการใหบริการทางการเงินใหทั่วถึงคือการใหบริการทางการเงินใหเหมาะสมเพ�อเปนแหลงเงินทุน 

และการดำรงชีวิตของผูดอยโอกาส และบรรเทาทุกขใหประชาชนในยามวิกฤตและไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูอ�นไดอยางทันทวงที

   แมวาการวัดผลกระทบในเชิงปริมาณของธุรกิจของเราในเชิงประโยชนท่ีประชาชนไดรับในยามวิกฤตน้ันทำไดยาก อยางไรก็ตาม 

เราเช�อมั ่นวาเราการมีอยู ของธุรกิจนั ้นชวยบรรเทาปญหาดานการเงิน ของลูกคาอยางยั ่งยืน เน�องจากกลุ มลูกคา

สวนมากของบริษัท เปนกลุมที่ไมมีรายไดประจำ (informal income) ทำใหไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินได

อยางงายดาย และรวดเร็ว ดังแผนภูมิที่แสดงสัดสวนของลูกคาแบงตามอาชีพ

3. การใหการศึกษา: แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพแรงงาน

   ตลอดระยะเวลา 25 ปท่ีผานมา ความสำเร็จของการใหบริการยังสงผลถึงการพัฒนาของตลาดการเงินอยางมีนัยยะสำคัญ 

คนยากจนไมไดเปนเพียงแคผูรับบริจาคอีกตอไป แตกลายเปนลูกคาของเราท่ีจะไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพ ซ�อสัตย

และโปรงใสบริษัทไดพิสูจนแลววาบริการทางการเงินที่มั่นคงของเราไดเขาถึงผูดอยโอกาสจำนวนมาก เพ�อสนับสนุน

การดำรงชีวิตของพวกเขา ปจจุบันบริษัทมีลูกคากวา 1.2 ลานราย 

   นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของท้ังลูกคาและพนักงาน ซ่ึงอยูในหวงโซคุณคาของบริษัท 

รวมถึงคุณภาพของแรงงานในสังคม โดยมีสวนรวมในการพัฒนาดานการศึกษาเน�องจากไดสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียน

แผนภูมิแสดงสัดสวนลูกคาแบงตามอาชีพ (ตามจำนวนสัญญา ณ สิ้นป 2560)

กราฟแสดงการเติบโตของจำนวนสินเช�อคงคางของบริษัท จำนวนสาขา 

เปรียบเทียบกับอัตราหนี้สูญ (คุณภาพของสินเช�อ)

กลุมท่ีไมมีรายไดประจำ

กลุมท่ีมีรายไดประจำ
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และกองทุนสนับสนุนการศึกษาแกทองถ่ิน โรงเรียนท่ีต้ังอยูในบริเวณวัด โดยต้ังแตป 2555 เปนตนมา บริษัทไดเร่ิมโครงการจัด

สรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตช�อ “โครงการบานใหมของหนู” รวมกับองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) โดยสราง

เปนแหงแรกที่ อบต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก ป 2556 สรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงที่ 2 ที่ อบต.นาแขม อ.เมือง 

จ.เลย ในป 2557 สรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหงที่ 3 ที่ อบต.ปากลาง อ.ปว จ.น�าน ในป 2558 สรางอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหกับโรงเรียนบานมะขามเอน และโรงเรียนวัดรางเสน�หนครจันทร ที่ อบต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ถือเปน

อาคารหลังที่ 4 และ 5 ตามลำดับและในป 2559 สรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แหง ใหกับ “บานปฏิรูปที่ดิน 

ตำบลไทยสามัคคี” และ “โรงเรียนบานซับไทรทอง ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซ่ึงถือเปนอาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กหลังที่ 6 และ 7 ตามลำดับ และในป 2560 บริษัทไดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มอีก 2 แหง คือ “ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานดงนอย” และ “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานคลองสมุย” ซึ่งถือเปนอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลังที่ 8 และ 9 

ตามลำดับ

   อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะทำการจัดสรางอาคารศูนยเด็กเล็กตอไปทุกปโดยจะขยายไปตามเขตพ้ืนท่ีท่ีสาขาของบริษัท

ตั้งอยู เหตุเพราะพนักงานที่ประจำอยูที่สาขาจะสามารถติดตามการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางใกลชิด ปจจุบัน 

บริษัทมีเด็กเล็กภายใตการดูแลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโครงการบานใหมของหนูทั ้ง 9 แหง รวมกันจำนวน 433 คน 

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึ่งมีอายุระหวาง 2-5 ป ในขณะที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 แหงสามารถรองรับเด็กเล็ก

ไดจำนวนถึง 630 คน หรือประมาณ 70 คนตอแหง

   บริษัทตองการใหมอบโอกาสและสนับสนุนใหลูกคา ไดทำงานไดอยางเต็มที่โดยไมตองมีความกังวลใดๆ ในขณะที่ฝากเด็กๆ

ไวที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากจำนวนเด็กเล็กภายใตการดูแลของศูนย ณ ปจจุบันนี้ บงชี้วา บริษัทไดชวยเหลือครอบครัวกวา 

500 ครอบครัวในการพัฒนาคุณภาพแรงงาน และชวยพัฒนาความเปนอยูในเร�องการศึกษาใหกับเด็กไดอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงคของโครงการบานใหมของหนูมีดังนี้

   1. ใชเปนอาคารเรียนและศูนยพัฒนาการเรียนรูสำหรับเด็กกอนวัยเรียน

   2. ตั้งอยูในชุมชนที่มีผูปกครองที่อาจตองการความชวยเหลือจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   3. การกอสรางอาคารในโครงการดังกลาวจะกระจายไปตามอำเภอ และตำบลตางๆเพ�อชวยเหลือเด็กกอน

วัยเรียน และผูปกครองจำนวนมากที่สุด 

   4. เพ�อเตรียมความพรอมและทักษะ 4 ดานใหแกเด็กเล็ก อันไดแก ดานรางกายหรือสุขภาพ ดานจิตใจและอารมณ 

และการเขาสังคม และสติปญญา

   5. สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ทำใหชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาของเด็ก 

   6. สืบทอดประเพณีทองถิ่นและวัฒนธรรมตามโอกาส 
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4. การสงเสริมการอยูอยางพอเพียง: ความยั่งยืนในระยะยาว

   ปรัชญาหนึ ่งของบริษัท คือ การสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานและลูกคาของเราใหดำรงชีวิตอยู อยางพอเพียง

หมายความวาตองตระหนักวาทุกคนไมไดรับรายไดเทากัน ดังน้ัน ทุกคนก็ไมสามารถท่ีจะใชจายไดเทากันแทนท่ีจะพยายามใชชีวิต

ในแบบของคนอ�น ๆ จงอยูอยางพอกินพอใชเทาที่หามาได

   บริษัทไดสงเสริมความสามารถในการพึ่งพาตนเองของพนักงานโดยการให โอกาสในการเรียนรูเพิ่มพูนทักษะการใชชีวิต 

ความรูทางการเงินและหลักสูตรฝกอบรมทักษะการทำงานเพ�อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพและเพ่ิมโอกาสท่ีจะประสบความสำเร็จ

ดานอาชีพการงาน และไดรับการสนับสนุนใหไดรับตำแหน�งที่สูงขึ้น
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ความสุขทางสิ่งแวดลอม : ใชเทคโนโลยีเพ�อลดการใชทรัพยากร 

   ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการใชทรัพยากรอยาง

สิ้นเปลืองนั้นสำคัญ ทั้งตออุตสาหกรรม พฤติกรรม

ท้ังในระดับองคกร และสวนบุคคล นอกจากน้ันยังนำไป

สูการบริโภคและการทิ้งของเสียในระดับสูง 

   • สนับสนุนใหการดำเนินงานใชทรัพยากรดวยความ

ระวังและใชอยางมีประสิทธิ และทดแทนการใชทรัพยากร

ธรรมชาติดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

   • ลดการท้ิงของเสียจากการดำเนินกิจการของบริษัท

ปญหา โอกาส

ปญหาและโอกาส

การจัดการปญหาอยางยั่งยืนเพ�อความสุขทางสิ่งแวดลอม

1. วิสัยทัศนของบริษัทคือการพัฒนาเทคโนโลยีเพ�อการดำเนินงานเพ�อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ

MTLS Mobile Application สำหรับ iOS และ Android เพ�อแทนที่การใชเอกสาร

 แมวาการดำเนินธุรกิจของ บริษัท จะไมสงผลกระทบโดยตรงตอส่ิงแวดลอม แตบริษัทก็ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและมีนโยบายท่ีจะปลูกฝงจิตสำนึกกับผูมีสวนไดเสีย โดยเร่ิมจากสภาพแวดลอมในบริษัทดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทุกป รณรงค

ให ใชน้ำและไฟฟาอยางเหมาะสมควบคุมการใชอุปกรณเคร�องเขียนและเคร�องใชสำนักงานลดการใชอุปกรณท่ีกอใหเกิดมลพิษสงเสริม

การรีไซเคิลและการนำกระดาษกลับมาใช ใหม รวมถึงสนับสนุนให ใชท่ีเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนดวยการนำระบบ SAP เขามาใช

ปน้ีบริษัทไดกาวไปอีกข้ันหน่ึงในการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ไมเพียงแตสำหรับการใชภายในเทาน้ัน แตเรายัง

ทำงานรวมกันระหวางพนักงานและลูกคาของบริษัท กลาวอีกนัยหน่ึงเราตองการดึงผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทเขามามีบทบาทใน

การปรับปรุงยุทธศาสตรนี้ดวย

   โดยในกระบวนการผลิตกระดาษจำนวน 1 ตัน ตองใชตนไมจำนวน 17 ตน ไฟฟา 41,000 โวลตตอชั่วโมงและตองใชน้ำ

31,500 ลิตร รวมท้ังเสียคราบคลอรีน 7 ปรอทและตะก่ัวท่ีปลอยออกสูส่ิงแวดลอม คนไทยใชกระดาษเฉล่ียประมาณ 60 กิโลกรัม

ตอคนตอปและคอยๆเพิ่มขึ้นทุกป เพ�อที่จะผลิตกระดาษใหไดตามอุปสงคดังนี้ จำเปนตองตัดตนไมกวา 55 ลานตนตอป

   ตามสถิติ ประเทศไทยมีการใชกระดาษประมาณ 3.9 ลานตันตอป หรือประมาณ 60 กิโลกรัมตอคนตอป บริษัทมีการใชกระดาษ

ในสำนักงานใหญและสาขาท้ังหมดรวมจำนวน 189,000 กิโลกรัมในปท่ีผานมาสำหรับการดำเนินงานปกติ หรือใชกระดาษประมาณ 

103,561.6 แผนตอวัน ซ่ึงเทากับตองตัดตนไม 3,213 ตนในแตละป หรือ 9 ตนในแตละวัน หากจะเปล่ียนเปนบริษัท “ไรกระดาษ” 

ไมอาจสามารถทำได บริษัทจึงวางเปาหมายเปนการใชกระดาษนอยลงแทน และไดรวบรวมไว ในนโยบายของบริษัทแลว กระดาษ

จำนวนประมาณ 103,561.6 แผนตอวัน ถูกใชไปกับการส�อสารกับท้ังภายนอกและภายในองคกร ทายท่ีสุดแลว มีกระดาษจำนวน

มากถูกท้ิงไปอยางเปลาประโยชนหลังจากการใชเพียงหนึ่งครั้ง

  

ดัชนีชี้วัดอัตราการใชกระดาษ

17.5 แผน/พนักงาน/วัน

2017

ดัชนีชี้วัดอัตราการใชกระดาษ

15.2 แผน/พนักงาน/วัน

2021
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01 02

03 04

ติดตามขาวสารตางๆ คนหาสาขารอบๆ ตัวได

เช็คสัญญาคงเหลือ ผลิตภัณฑ

BB

   เม�อมีการนำเทคโนโลยีเขามาใช บริษัทก็จะสามารถเพ่ิมศักยภาพท่ีจะสรางกลยุทธใหมๆ สำหรับการจัดการการใชกระดาษของบริษัท 

เทคโนโลยีที่ปรับปรุงใหมนี้ ไมเพียงแตชวยลดการใชกระดาษเทานั้น แตยังทำใหบริษัทสามารถลดขอผิดพลาดของมนุษยและ

ความเส่ียงในการทำการทุจริตได ในระหวางขั้นตอนการทำงานอีกดวย

   ดวยเหตุน้ีจึงเช�อไดวาในอนาคตอันใกลน้ีจะมีการพัฒนาและใชงานฟงกชันอ�น ๆ ท่ีคลายคลึงกันและดำเนินการดวยเทคโนโลยี

น้ีเพ�อชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ

   เพ�อท่ีจะแกไขปญหาเหลาน้ี ผูบริหารไดมีนโยบายในการเปล่ียนกิจกรรมการดำเนินงานบางอยางท่ีเก่ียวของกับลูกคาดวยการพัฒนา

เทคโนโลยีแอปพลิเคช่ันบนมือถือรวมกับการใชซอฟตแวรการจัดการฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ (SAP) แอปพลิเคชันบนมือถือไดรับ

การออกแบบมาเพ�อการส�อสารกับลูกคาเปนหลัก ประกอบดวยขอมูลการตรวจสอบยอดสินเช�อคงคาง ขอมูลผลิตภัณฑ 

ขาวและขอมูลลาสุด และการคนหาตำแหน�งสาขา ลูกคาสามารถเขาสูระบบเพ�อตรวจสอบความยอดของหน้ีคงคางและวงเงินท่ีเหลือ

ไดทันทีและสะดวกจากทุกท่ีทุกเวลา กอนท่ีจะมีการเปดตัวแอปพลิเคช่ันน้ี ลูกคาจะตองมาสอบถามท่ีศูนยบริการ หรือโทรเขามา

ท่ีคอลเซ็นเตอรเพ�อตรวจสอบยอดคางชำระและวงเงินเครดิตของพวกเขา กระบวนการดังกลาวอาจใชเวลา แรงงานและเอกสาร

อยางไรก็ตามผูบริหารเร่ิมพูดถึงแนวคิดและอนุมัติการพัฒนาต้ังแต ตนป พ.ศ. 2560 ในท่ีสุดเราไดประกาศเปดตัวแอปพลิเคชัน 

เมืองไทย ลิสซิ่ง mobile สำหรับทั้ง Android และ iOS ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ 8 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ จำนวน

การดาวนโหลดจนถึง 31 มกราคม 2561 เทากับ 2,729 ครั้งและคาดหวังวาจำนวนดังกลาวจะเพิ่มขึ้นอยางตอเน�อง
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2. อาคารสำนักงานสีเขียวที่ ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล (อยูในระหวางการดำเนินการ)

   ในป 2560 บริษัทซึ่งกำลังอยูในระหวางการวางแผนกอสรางอาคารสำนักงานใหญไดเล็งเห็นถึงความความสำคัญของ

การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี จึงกำหนดใหอาคารสำนักงานใหญของบริษัทในอนาคตเปนอาคารสีเขียวตามมาตรฐานสากลเพ�อ

ใหเปนอาคารที่มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดวงจรอายุอาคาร  

ตั ้งแตกระบวนการสราง  การใชอาคาร  และเม�อรื ้อถอนเพราะหมดอายุใชงานซึ ่งสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ  

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) เปนมาตรฐานระบบสากลที่แสดงถึงคุณภาพและความสำเร็จ

ของคุณลักษณะการรักษาสิ่งแวดลอมของอาคาร ในแตละวัน LEED ไดรับรองพื้นที่กอสรางกวา 1.85 ลานตารางฟุต สงผลให

LEED กลายเปนระบบการประเมินอาคารสีเขียวที่ใชกันแพรหลายมากที่สุดในโลก

   อาคารสีเขียวท่ีไดรับการรับรองโดย LEED ใชพลังงานนอยลงและทรัพยากรนอยลง นอกจากน้ีอาคารสีเขียวยังสงเสริม

ใหพนักงานมีความสุข ผูอยูอาศัยลดคาใชจายในการใชงาน และสงผลกระทบต่ำตอชุมชนและสุขภาพของผูที ่อยูอาศัย

โดยรอบ ซึ่งเกณฑการประเมินอาคารสีเขียวทุกประเภท จะประกอบดวยเนื้อหาการประเมิน ดังตอไปนี้

     หมวดที่ 1   สถานที่ตั้งเพ�อความยั่งยืน (Sustainable Sites)

     หมวดที่ 2   การใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency)

     หมวดที่ 3   พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)

     หมวดที่ 4   วัสดุและการกอสราง (Material and Resources)

     หมวดที่ 5   คุณภาพสภาพแวดลอมในอาคาร (Indoor Environmental Quality)

     หมวดที่ 6   นวัตกรรมในการออกแบบ(Innovation in Design)

     หมวดที่ 7   ความสำคัญเรงดวนของภูมิภาค (Regional priority)

สำนักงานใหมของบริษัทซ่ึงจะไดรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวน้ี คาดวาจะใชเวลา 2-3 ป ในการกอสราง
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   ระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของเราชวยใหบริษัทสามารถใชกลยุทธการจัดการท่ีเหมาะสมกับการดำเนินงานและบรรจุคุณคา

ทางจริยธรรมความรับผิดชอบและโปรงใสเขากับการดำเนินงานประจำวันในทุกระดับได อีกทั้ง บริษัทยังสงเสริมและสนับสนุน

โครงการและกิจกรรมตางๆท่ีเปนประโยชนตอสังคม และมุงเนนการรักษามาตรฐานควบคูกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

ใหเปนไปอยางตอเน�อง รวมถึงสงเสริมใหนำหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนวัฒนธรรมองคกร

   การสรางรากฐานที่มั่นคงและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจนี้เปนขอผูกพันของเราตอผูมีสวนไดเสียของเราและสราง

ความไววางใจ ความจงรักภักดีและความรับผิดชอบ โดยปที่ผานมาบริษัทไดรับ 4 ดาว สำหรับธรรมาภิบาลจาก National 

CG Committee (IOD Thailand)

 คณะกรรมการตรวจสอบ

   ประกอบดวยกรรมการอิสระ

จำนวน 3 ทานซึ่งทำหนาที่ใน

การดูแลกระบวนการรายงาน

ทางการเง ิน กระบวนการ

ตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน และการปฏิบัต ิตาม

กฎหมายและขอบังคับดวย

ความระมัดระวัง

    นโยบายการตอตาน

การทุจริต / การเปานกหวีด

   นโยบายน้ีมีวัตถุประสงคเพ�อ

บังคับใชมาตรการควบคุมเพ�อ

ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

ทั้งภายในและภายนอกกับผูมี

สวนไดสวนเสียท้ังหมดนโยบาย

น้ีไดรับการส�อสารกับพนักงาน

ทุกคนซึ ่งมีหนาที ่ท ี ่จะตอง

รายงานหากพบการละเมิดหรือ

ความเปนไปไดท่ีจะเกิดการละเมิด

นโยบายดังกลาวยังไดส�อสาร

ไปยังคูคาทางธุรกิจและกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียอ�นๆ (ชอง

ทางรายงานไดถูกเผยแพรใน

เว็บไซตของ บริษัท )

        จรรยาบรรณ 

   จรรยาบรรณาเปนนโยบาย

ระดับสูงท่ีกำหนดรากฐานของ

บริษัทใหดำเนินธุรกิจตามหลัก

จริยธรรมสูงสุดจรรยาบรรณ

ธุรกิจไดรับการเผยแพรใหกับ

พนักงานทุกคนรับทราบ และ

ย ึดถ ือปฏ ิบ ัต ิมาโดยตลอด 

ควบคูไปกับวัฒนธรรมองคกร

ที่บริษัทปลูกฝงใหกับพนักงาน

มาโดยตลอด

   การจัดการความเสี่ยง

   ในสวนของโครงสรางการ

บริหารความเสี่ยงของ บริษัท 

คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงมีหนาท่ีดูแลใหบริษัทมีระบบ

การวิเคราะหแุละจัดการความ

เสี่ยงทุกประเภทที่บริษัทตอง

เผชิญอยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาความยั่งยืน

ตอธุรกิจ

ความโปรงใส การกำกับดูแล และความรับผิดชอบ
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รักษาความรับผิดชอบตอผูถือหุน

   เพ�อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในสวนท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบตอผูถือหุนน้ัน บริษัทมีหนาท่ีในการใหขอมูล

ที่ถูกตองครบถวนทันเวลาและเปนประโยชนตอผูถือหุนใหดีที ่สุด จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ดานนักลงทุนสัมพันธ โดย 

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเปนองคกรจัดอันดับเครดิตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและคุณภาพของการใหขอมูลของ

บริษัทประจำป 2560 สรุปไดดังนี้

                                  ดัชนีชี้วัด

คะแนนโดยรวม

คุณภาพของขอมูล

คุณภาพของทีมงาน

คุณภาพของการเขาถึงขอมูล และการตอบสนอง

ความสนใจผูถือหุน

MTLS

96.94%

(percentile Rank: 89)

100.00%

96.67%

97.78%

93.33%

คะแนนเฉล่ียของกลุม

91.92%

91.53%

92.82%

92.73%

91.57%

รายงานผลประกอบการ

รายไตรมาส ใชระยะเวลา

40 วัน

รายงานผลประกอบการ

รายป ใชระยะเวลา

50 วัน

   นอกจากนี้ บริษัท ไดพิสูจนแลววาสามารถรักษาเวลาในการประกาศงบการเงินรายไตรมาสไดภายในเวลาเพียง 40 วัน 

ซึ่งตามกำหนดตองไมเกิน 45 วันตามกฎหมาย ประกาศงบการเงินประจำปไดภายในเวลาเพียง 50 วัน ซึ่งตามกำหนดตอง

ไมเกิน 60 วันตามกฎหมาย นอกจากน้ี บริษัทยังไดเขารวมงาน Opportunity Day ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปนประจำ และสม่ำเสมอ หลังจากประกาศงบการเงินท้ังรายไตรมาสและประจำป นับต้ังแตปพ.ศ. 2558 เปนตนมา รวมท้ังเปด

โอกาสใหผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทตามชองทางตางๆตามที่ ไดเผยแพรในหนานักลงทุนสัมพันธบน

เว็บไซตของบริษัทเองอีกดวย

การพัฒนาความยั่งยืน

ตอผูถือหุน

รักษาความรับผิดชอบตอผูถือหุน
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การใหลูกคาเขามามีสวนรวมและการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม 

   การใหบริการแกลูกคาเพ�อใหลูกคาเกิดความประทับใจสูงสุด ซ่ึงไดเนนอยางชัดเจนในวิสัยทัศนและภารกิจของบริษัท อันเปน

เหตุผลที่ทำใหเรามุงมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเน�อง ซึ่งมีเปาหมายที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยการ

ติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนของการใหบริการที่ไดถูกออกแบบมาตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 

มอบประสบการณที่ดีที่สุดใหแกลูกคา

การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในสาขาเพ�อมอบความพึงพอใจที่ดีแกลูกคา

   บริษัทมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงการใหบริการของเราผานการพัฒนาเครือขายอยางตอเน�อง ดังนั้นบริษัทจึงมุงมั่นในการ

ขยายสาขาอยางเต็มความสามารถ  เพ�อใหบริการลูกคาของบริษัทไดอยางทั่วถึงและครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและ

ปรับการทำงานใหเขากับความตองการและพฤติกรรมของลูกคา ในข้ันตอนน้ีบริษัทเช�อม่ันวาลูกคาจะไดรับประสบการณท่ีดีท่ีสุด

   บริษัทเช�อวาการมีพนักงานที่มีความสามารถและทำงานอยางมืออาชีพถือเปนหัวใจสำคัญในการบรรลุความเปนเลิศในการ

ใหบริการ แนวทางที่จะไปถึงเปาหมายนี้ ไดสำเร็จคือการมีพนักงานที่มีความรูและประสบการณซึ่งเขาใจถึงความตองการ และ

ความคาดหวังของลูกคา โดยการใหบริการแบบเอาใจเขามาใสใจเรา และบริการลูกคาอยางเปนกันเองดุจญาติมิตร

 เพ�อใหมั่นใจวาเราไดเพิ่มพูนความรูความชำนาญและประสบการณของพนักงานสาขาของบริษัท บริษัทจึงไดจัดหลักสูตร

ฝกอบรมเพ�อเปดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูที่จะเติบโตในสายอาชีพอยางตอเน�อง

www.muangthaileasing.com

จำนวนลูกคาใชงาน 

20,000 คน / เดือน

LINE ID : @muangthaileasing

Facebook : เมืองไทย ลิสซิ่ง :muangthai leasing

จำนวนลูกคากวา 40,000 คน

จำนวนสาขา 2,424 สาขา

ทั่วประเทศ

สาขา

02-8801033

เวลาทำการ : จันทร-ศุกร

เบอรติดตอ

Service@mt-ls.com

เคร�องมือติดตามความ

พึงพอใจของลูกคา

E-mail

เว็บไซตของบริษัท

ส�อสังคมออนไลน
Customer

Engagement

เคร�องมือติดตามความพึงพอใจของลูกคา

การพัฒนาความยั่งยืน

ตอลูกคา
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   บริษัทติดตามความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเน�องโดยใชเคร�องมือในการประเมิน และกระตุนความพึงพอใจของลูกคา 

และเปนชองทางในการแนะนำผลิตภัณฑ บริการ แคมเปญ และนโยบายใหมของบริษัทผานชองทางโซเชียลมีเดีย 

จำนวนผูติดตาม มากกวา 34,242

จำนวนยอดไลค มากกวา 33,399 ไลค

จำนวนรีวิว มากกวา 178 

( 62% 5 ดาว )

จำนวนเพ�อน มากกวา 6,552 จำนวนผู ใชงาน มากกวา 18,691

(ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2561)

   การติดตั ้ง "กลองวงจรปด" เปนอีกหนึ่งความคิดริเริ ่มที ่มีจุดมุ งหมายเพ�อตรวจสอบการดำเนินงานของสาขาตางๆ 

การรักษาความปลอดภัยของระบบเงินสด และพฤติกรรมของพนักงานทั่วไปจากระยะไกล

การมีสวนรวมของลูกคาและการปฏิบัติอยางเปนธรรม

   การมีสวนรวมท่ีชัดเจนและโปรงใสเปนองคประกอบสำคัญในการใหบริการท่ีดีเย่ียมแกลูกคาของบริษัทในการรักษา ความไววางใจ   

และความภักดีและชวยใหพวกเขาสามารถตัดสินใจดานการเงินไดอยางถูกตอง

   บริษัทไดมอบหมายงานใหฝายกิจการสาขาและฝายตรวจสอบรับผิดชอบดูแลวาบริษัทไดปฏิบัติอยางโปรงใสถูกตองตาม

จริยธรรมและเปนธรรมและใหลูกคาไดเขามามีสวนรวมตามคุณคาหลักของการดำเนินงานของบริษัท นอกจากน้ียังรวมถึงการ

ใหขอมูลอยางครบถวนและชัดเจนทั้งกอน ระหวางและหลังการปลอยสินเช�อ

   เพ�อใหมั่นใจวานโยบายนี้ ไดรับการยอมรับจากพนักงานของเราวาเปนคานิยมหลัก บริษัทจึงจัดใหมีการฝกอบรมเร�อง

การใหบริการท่ีดีเย่ียมแกลูกคาในชวงกลางปของทุกปโดยกำหนดใหพนักงานจากทุกแผนกและทุกระดับไดเขารวมอบรมในหลักสูตร

ดังกลาว
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การพัฒนาความยั่งยืน

ตอพนักงาน

ความเสมอภาคทางโอกาส 

การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย 

   สำหรับบริษัท สินทรัพยที่สำคัญที่สุดคือพนักงาน บริษัทกำลังสรางสภาพแวดลอมที่พนักงานของ เพ�อทำตามคำมั่นสัญญา

ของเรากับธุรกิจของเรา คนของเรา ผูสนับสนุนของเรา และชุมชนของเรา และการทำงานอยางมีความสุข

2015       2016       2017

จำนวนพนักงาน

2
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จำนวนพนักงานหญิง

ในระดับหัวหนาหน�วยขึ้นไป

2015       2016       2017

1
0
1 1
4
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5

จำนวนพนักงานเติบโตกวา 40% ในระหวางป 2559-2560

   จำนวนการเติบโตของพนักงานนั้นสอดคลองกับการ

เติบโตของธุรกิจของบริษัท โดยโตจากจำนวน 4,197 คน 

เปน 5,893 คน เพิ่มขึ้น 1,696 คน โดยมีจำนวน 135 คน 

เปนพนักงานในสำนักงานใหญ และ 5,758 คน เปนพนักงาน

ประจำสาขา

จำนวนพนักงานหญิงในระดับหัวหนาหน�วยขึ้นไปเติบโตกวา 

25% ในระหวางป 2559-2560

   นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนความสำเร็จดานอาชีพ และ

เปดโอกาสใหพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันในการเติบโตใน

สายงานของตน ดังจะเห็นไดจาก จำนวนพนักงานหญิง

ระดับหัวหนางานขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนพนักงานที่เปนหญิงใน

สัดสวนที่สูง

นอกจากนั้น บริษัทยังให โอกาสกับผูพิการเขารวมปฏิบัติงานกับบริษัท โดย ณ สิ้นป 2560 

บริษัทมีพนักงานเปนผูพิการทั้งสิ้น รวม 3 คน

ผลตอบแทนที่เปนธรรม 

   ผลตอบแทนของบริษัทประกอบดวย สวัสดิการ เงินเดือนตามมาตรฐานตลาด สวนแบงผลกำไร ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ 

ทักษะ และผลงานของพนักงาน

 นอกจากนี้ บริษัท ได ใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติมอยางตอเน�องเชนการประกันสุขภาพ คาทำฟน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

เงินใหกูยืมเพ�อการศึกษา และการใหกูยืมแกพนักงานที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
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สวัสดิการพนักงาน 

การฝกอบรมและการพัฒนา  

   นอกจากความมุงมั่นในการสรางสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัยและสรางบรรยากาศในการทำงานใหแกพนักงานแลว 

สำนักงานยังเปนที่ๆพนักงานทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม นอกจากนี้บริษัทยังจัดที่อยูอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

ฟรีแกพนักงานที่อยูไกลจากสำนักงานใหญและสาขา

   ณ เดือนธันวาคม 2560 มีพนักงานที่อาศัยอยูในที่พักซึ่งอยูบนชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน ของบริษัททั่วประเทศประมาณ 

รอยละ 87 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด สวัสดิการพิเศษนี้ เพ�อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยโดยรวมของ

พนักงานโดยไมตองเสียเวลาเดินทางมาทำงาน และใหพนักงานลดคาใชจายในการไปเชาที่พักไดอีกทางหนึ่ง

   บริษัทเนนในเร�องการพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน เพ�อเสริมสรางความรูความเขาใจในงานของพนักงานเปนหลัก โดย

การพัฒนาพนักงานจึงเปนเปาหมายที่ยั่งยืนที่สุดดวย การฝกอบรมไดรับการออกแบบและพัฒนาขึ้นภายในหรือรวมกับองคกร

จากภายนอกเพ�อทำการฝกอบรมตามเกณฑประเมินของพนักงาน เปาหมายของโครงการฝกอบรมของเราคือการใหพนักงาน

มีทักษะและให โอกาสในการพัฒนาศักยภาพซึ่งตอบสนองความตองการและความคาดหวังของการดำเนินงานโปรแกรมการ

ฝกอบรมประกอบดวยการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร การใชเคร�องมืออ�นๆเพ�อพัฒนาเร�องการเติบโตในอาชีพ

ของพนักงาน 

    ระดับของพนักงาน

ผูบริหารและผูจัดการ

หัวหนางาน

พนักงานระดับปฏิบัติการ

จำนวนชั่วโมง

การฝกอบรมเฉล่ียท้ังหมด

ตอคน*

18

18

12

        เปาหมายของหลักสูตร 

  มุงเนนใหผูบริหารมีความรูความเขาใจในหลักการ 

แนวคิดและเทคนิคในการเปนผูนำ และการโคชช่ิงผู ใต

บังคับบัญชาที่มีความแตกตางกัน การแกปญหา

ความขัดแยง

  มุงเนนใหทราบแนวทางในการพัฒนาความสามารถ

ดานภาวะผูนำของตนเอง เชน ความสามารถดาน

การส�อสาร การจูงใจ การสอนงาน การกำหนดเปา

หมายในการทำงาน และการทำงานเปนทีม

   มุงเนนเทคนิคการปฏิบัติงานที่ถูกตอง การให

บริการที่เปนเลิศตอลูกคา วัฒนธรรมองคกรที่ ใช

เปนกรอบในการทำงาน และการใหความเคารพ

หัวหนางาน
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   กิจกรรม CSR ของบริษัท มุงเนนการลงทุน

ในดานที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน

และขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของเราตอชุมชน 

ดานสาธารณสุข ,การศึกษา, ศาสนา และแนว

ทางเชิงกลยุทธของบริษัทตอการคืนประโยชน

ใหสังคม

ReligionEducation

Healthcare

    “ Tod Kratin ” : C
h
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rity

 
to
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ild

 
te
m
p
le
s

C
h
il
d
re
n
 
c
e
n
te
r 
d
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e
n
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n 
M
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ng
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CSR Program

   ในป 2560 จากกิจกรรมเพ�อสังคมมีมูลคามาก

กวา 6,463,375 บาท อีกสวนหนึ่งคือผลจาก

กิจกรรมบริจาคโลหิต เน�องจากโลหิตเหลานี้จะ

ถูกสงตอไปตามโรงพยาบาลตางๆเพ�อชวยชีวิต

   ผูคนซึ่งไมสามารถตีมูลคาในเชิงการเงินได 

2015       2016       2017

สาธารณสุข
บริจาคโลหิตผานสภากาชาดไทย

ปริมาณโลหิตที่บริจาค (CC)

2
9
7
,0

0
0
 
C
C

4
1
4
,0

0
0
 
C
C

1
,0

0
2
,6

0
0
 
C
C

2015       2016       2017

ศาสนา
ทอดกฐิน

จำนวนเงินที่รวมทำบุญ (บาท)

3
,7

6
5
,4

8
4

4
,0

9
9
,1

8
1

4
,1

5
9
,3

7
5

2015       2016       2017

การศึกษา
โครงการบานใหมของหนู

จำนวนเด็กภายใตการดูแล (คน)

3
4
1

3
2
7

4
3
3

CSR
ของบริษัท

    Red Cross Blood Donatio
n p

ro
gr
am
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เพ�อพัฒนาสาธารณสุข

เพ�อสงเสริมการศึกษา

   ในเดือนมิถุนายนของทุกปไดจัดกิจกรรมทำความดีอยางตอเน�อง ในโครงการ "เมืองไทยรวมใจบริจาคโลหิต" เปนกิจกรรม

ที่จัดขึ้นอยางตอเน�องและยาวนาน ซึ่งมีพนักงานใหการตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้เปนอยางดี โดยพรอมใจกันรวม

บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล และสภากาชาดประจำจังหวัดอยางพรอมเพรียงกันท่ัวประเทศ ซ่ึงในปน้ีมีพนักงานรวมบริจาคโลหิต 

จำนวน 3,342 คน (คนละ 300 ซี.ซี.)  คิดเปน  1,002,600  ซี.ซี.  ซ่ึงมียอดผูบริจาคโลหิตสูงกวาปท่ีผานมา จำนวน 1,962 คน

   นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายหามพนักงานทุกระดับของเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดทั้งในฐานะผูคาหรือผูเสพ โดยมีการ

ตรวจสารเสพติดพนักงานปละ 1 ครั้ง ภายใต โครงการ “บริษัทสีขาว”

   ในป 2558 และ ป 2559 ครอบครัวเพ็ชรอำไพไดบริจาคเงินจำนวน 40 ลานบาท และ 50 ลานบาท ตามลำดับ แกโรงพยาบาล

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ�อสรางอาคารแผนกฉุกเฉิน และจัดซื้อเคร�องมือทางการแพทยใหแกโรงพยาบาลอีกดวย

 

   บริษัทจัดใหมีการบริจาคทุนการศึกษาใหกับนักเรียนและเงินสนับสนุนทางการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีอยูในชุมชนเดียวกันต้ังแต

ป 2555 เปนตนมา บริษัทไดริเริ่มโครงการจัดสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภายใตช�อ “บานใหมของหนู” จนถึงปจจุบัน 

บริษัทไดสรางไปแลวจำนวน 9 แหง โดยในปนี้ ไดสรางเพิ่มอีกจำนวน 2 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานดงนอย และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานคลองสมุย รวมมูลคา 2,304,000 บาท

   นอกจากนั้น ในป 2559 คุณชูชาติ  เพ็ชรอำไพ ไดสราง “อาคารศูนยความเปนเลิศ เศรษฐศาสตร ชูชาติ เพ็ชรอำไพ”

เพ�อสนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาตอในจังหวัดเชียงใหม มิตองยายถิ่นฐาน เพ�อกระตุนการกระจายรายไดไปยังจังหวัดเชียงใหม 

อีกท้ังไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาพิการและบริจาคเงินสมทบกองทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยางตอเน�องเปนประจำทุกป
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เพ�อทนุบำรุงศาสนา

   บริษัทไดจัดใหมีการทอดกฐินสามัคคีเปนประจำทุกป โดยบริษัทเปนเจาภาพ ซ่ึงมีการรวบรวมจตุปจจัยจากพนักงานและลูกคา 

ทั้งนี้ บริษัท ไดปฏิบัติเปนประเพณีสืบเน�องกันมาเปนเวลากวา 25 ปจนถึงปจจุบัน โดยหมุนเวียนกันไปตามเขตพื้นที่ที่สาขาของ

บริษัทต้ังอยู เพ�อเปนการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา และเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับคนในชุมชนน้ันๆ 

โดยปนี้ มียอดเงินที่ ไดรวบรวมจตุปจจัยจากผูมีจิตศรัทธาจำนวน 4,159,375 บาท โดยไดนำจตุปจจัยไปทอดกฐินใหกับวัด 

จำนวน 4 แหง ไดแก

   1. วัดฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ จำนวน 1,030,933 บาท

   2. วัดโนนทอง ต.หนองน้ำใส  อ.บานไผ   จ.ขอนแกน จำนวน 1,021,559 บาท

   3. วัดโพธิ์ทองบานพระครูใหญ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย จำนวน 1,092,909 บาท

   4. วัดหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ,หนองปรือ จ.กาญจนบุรี จำนวน 1,031,974 บาท

   นอกจากนี ้ ไดมอบทุนการศึกษา และซื ้ออุปกรณการเรียน ใหกับโรงเรียนในเขตใกลเคียงจำนวน 4 แหง แหงละ 

100,000 บาท 
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GRI CONTENT INDEX

G4-4

G4-5

G4-6

STRATEGY AND ANALYSIS

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

GENERAL STANDARD DISCLOSURE

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-2

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the 

organization (such as CEO, chair, or equivalent senior position) about 

the relevance of sustainability to the organization and the organization’s 

strategy for addressing sustainability.

Provide a description of key impacts, risks and opportunities.

G4-3 Report the name of the organization.

Report the primary brands, products and services

Report the location of the organization’s headquarters.

Report the number of countries where the organization operates, and 

names of countries where either the organization has significant operations 

or that are specifically relevant to the sustainability topics covered in 

the report.

G4-7 Report the nature of ownership and legal form.

Report the markets served (including geographic breakdown, sectors 

served, and types of customers and beneficiaries).

G4-8

G4-12

G4-11

G4-9

G4-10

Report the scale of the organization.

a. Report the total number of employees by employment contract and gender.

b. Report the total number of permanent employees by employment 

type and gender.

c. Report the total workforce by employees and supervised workers 

by gender.

d. Report the total workforce by region and gender.

e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is 

performed by workers who are legally recognized as self0emloyed, or 

by individuals other than employees or supervised workers, including 

employees and supervised employees of contractors.

f. Report any significant variations in employment numbers (such as 

seasonal variations in employment in the tourism or agricultural industries).

Report the percentage of total employees covered by collective 

bargaining agreements.

Describe the organization’s supply chain.

3-4

12,13,19,24

6

6

6

7

Not 

Applicable

8,Annual 

Report 2017

7

31

9
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G4-13

G4-24

G4-23

G4-22

G4-21

G4-20

G4-17

G4-16

G4-15

G4-14

Report any significant changes during the reporting period regarding 

the organization’s size, structure, ownership, or its supply chain.

Report whether and how the precautionary approach or principle is 

addressed by the organization.

List externally developed economic, environmental and social charters, 

principles or other initiatives to which the organization subscribes or 

which it endorses.

List memberships of associations (such as industry associations) and 

national or international advocacy organizations.

a. List all entities included in the organization’s consolidated financial 

statements or equivalent documents.

b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated 

financial statements or equivalent documents is not covered by the report.

G4-18 a. Explain the process for defining the report content and the Aspect 

Boundaries.

b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles 

for Defining Report Content.

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

List all the material Aspects identified in the process for defining 

report content.

G4-19

For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the 

organization.

For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the 

organization.

Report the effect of any restatements of information provided in previous 

reports, and the reasons for such restatements.

Report significant changes from previous reporting periods in the Scope 

and Aspect Boundaries

Provide a list of stakeholder groups engaged by the organizations

Report the basis for identification and selection of stakeholders which 

whom to engage.

G4-25

G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including 

frequency of engagement by type and by stakeholder group and an 

indication of whether any of the engagement was undertaken specifically 

as part of report preparation process.

Not 

Applicable

11

6

7,Annual 

Report 2017

5

Not 

Applicable

Not 

Applicable

9

9

9
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G4-27

G4-38

G4-37

G4-36

G4-35

G4-34

G4-33

G4-32

G4-31

G4-30

G4-29

G4-28

Report key topics and concerns that have been raised through 

stakeholder engagement, and how the organization has responded to 

those key topics and concerns, including through its reporting.  Report 

the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.

REPORT PROFILE

Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.

Date of the most recent previous report (if any).

Reporting cycle (such as annual, biennial).

Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.

a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.

b. Report the GRI Content Index for the chosen option.

c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report 

has been externally assured.  GRI recommends the use of external 

assurance but it is not a requirement to be ‘in accordance’ with the 

Guidelines.

a. Report the organization’s policy and current practice with regard to 

seeking external assurance for the report.

b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability 

report, report the scope and basis of any external assurance provided.

c. Report the relationship between the organization and the assurance 

providers.

d. Report whether the highest governance body or senior executives are 

involved in seeking assurance for the organization’s sustainability report.

Report the governance structure of the organization, including committees 

of the highest governance body.  Identify any committees responsible 

for decision-making on economic, environmental and social impacts.

Report the process for delegating authority for economic, environmental 

and social topics from the highest governance body to senior executives 

and other employees.

Report whether the organization has appointed an executive-level position or 

positions with responsibility for economic, environmental and social topics, 

and whether post holders report directly to the highest governance body.

Report processes for consultation between stakeholders and the highest 

governance body on economic, environmental and social topics.  If 

consultation is delegated, describe to whom and any feedback 

processes to the highest governance body.

Report the composition of the highest governance body and its 

committees.

9

5

Not 
Applicable

5

5

5

7

7,Annual 

Report 2017

7,Annual 

Report 2017
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G4-39

G4-47

G4-46

G4-45

G4-44

G4-43

G4-42

G4-41

G4-40

Report whether the chair of the highest governance body is also an 

executive officer (and, if so, his or her function within the organization’s 

management and the reasons for this agreement).

Report the nomination and selection processes for the highest governance 

body and its committees, and the criteria used for nominating and 

selecting highest governance body members.

Report processes for the highest governance body to ensure conflicts 

of interest are avoided and managed.  Report whether conflict of interest 

are disclosed to stakeholders.

Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in 

the development, approval and updating of the organization’s purpose, 

value, or mission statements, strategies, policies and goals related to 

economic, environmental and social impacts.

Report the measures taken to develop and enhance the highest 

governance body’s collective knowledge of economic, environmental 

and social topics.

a. Report the processes for evaluation of the highest government body’s 

performance with respect to governance of economic, environmental 

and social topics.  Report whether such evaluation is independent or 

not and its frequency.  Report whether such evaluation is a 

self-assessment.

b. Report action taken in response to evaluation of the highest governance 

body’s performance with respect to governance of economic, environmental 

and social topics, including, a minimum, changes in membership and 

organizational practice.

a. Report the highest governance body’s role in the identification and 

management of economic, environmental and social impacts, risks and 

opportunities.  Include the highest governance body’s role in the 

implementation of due diligence processes.

b. Report whether stakeholder consultation is used to support the 

highest governance body’s identification and management of economic, 

environmental and social impacts, risks, and opportunities.

Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness 

of the organization’s risk management processes for economic, 

environmental and social topics.

Report the frequency of the highest governance body’s review of 

economic, environmental and social impacts, risks and opportunities.

Annual 

Report 2017

Annual 

Report 2017

7,Annual 

Report 2017

Annual 

Report 2017

7,27

Annual 

Report 2017

Annual 

Report 2017

MTLS  39

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560



ETHICS AND INTEGRITY

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

G4-48

G4-58

G4-57

G4-56

G4-55

G4-54

G4-53

G4-52

G4-51

G4-50

G4-49

Report the highest committee or position that formal review and approves 

the organization’s sustainability report and ensures that all material 

Aspects are covered.

Report the process for communicating critical concerns to the highest 

governance body.

Report the nature and total number of critical concerns that were 

communicated to the highest governance body and the mechanism(s) 

used to address and resolve them.

a. Report the remuneration policies for the highest governance body 

and senior executives.

b. Report how performance criteria in the remuneration policy related 

to highest governance body’s and senior executives’ economic, 

environmental and social objective. 

Report the process for determining remuneration.  Report whether 

remuneration consultants are involved in determining remuneration and 

whether they are independent of management.  Report any other 

relationships which the remuneration consultants have with the organization.

Report how stakeholders’ views are sought and taken into account 

regarding remuneration, including the results of votes on remuneration 

policies and proposals, if applicable.

Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s 

highest-paid individual in each country of significant operations to the 

median annual total compensation for all employees (excluding the 

highest-paid individual) in the same country.

Report the ratio of percentage increase in annual total compensation 

for the organization’s highest-paid individual in each country of significant 

operation to the median percentage increase in annual to total compensation 

for all employees (excluding the highest-paid individual) in the same country.

Describe the organization’s value, principles and standards and norms 

of behavior such as codes of conduct and code of ethics.

Report the internal and external mechanisms for seeking advice on 

ethical and lawful behavior, and matters related to organizational 

integrity, such as helplines or advice lines.

Report the internal and external mechanisms for reporting concerns 

about unethical or unlawful behavior, and matters related to organizational 

integrity, such as escalation through line management, whistleblowing 

mechanisms or hotlines.

Not 

Applicable

Annual 

Report 2017

Annual 

Report 2017

Annual 

Report 2017

Not 

Applicable

Annual 

Report 2017

Annual 

Report 2017

MTLS  40

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560



ASPECT: ENERGY

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

ASPECT: MARKET PRESENCE

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

G4-EN4

G4-EN3

G4-DMA

G4-EN2

G4-EN1

G4-DMA

G4-EC9

G4-DMA

G4-EC8

G4-EC7

G4-DMA

G4-EC6

G4-EC5

G4-DMA

G4-EC4

G4-EC3

G4-EC2

G4-EC1

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

Direct economic value generated and distributed.

Financial implications and other risks and opportunities for the 

organization’s activities due to climate change.

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations.

Financial assistance received from government.

Generic Disclosures on Management Approach

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum 

wage at significant locations of operation.

Proportion of senior management hired from the local community at 

significant locations of operation.

Generic Disclosures on Management Approach

Development and impact of infrastructure investments and services 

supported.

Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.

Generic Disclosures on Management Approach

Proportion of spending on local suppliers at significant locations of 

operation.

Generic Disclosures on Management Approach

Materials used by weight or volume.

Percentage of materials used that are recycled input materials.

Generic Disclosures on Management Approach.

Energy consumption within the organization.

Energy consumption outside of the organization.

11,Annual 

Report 2017

13-16,Annual 

Report 2017

13-18

13-18

13-18

MTLS  41

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560



ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

ASPECTS: EMISSIONS

ASPECT: BIODIVERSITY

ASPECT: WATER

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

G4-EN5 Energy intensity.

G4-EN23

G4-EN22

G4-DMA

G4-EN21

G4-EN20

G4-EN19

G4-EN18

G4-EN17

G4-EN16

G4-EN15

G4-DMA

G4-EN14

G4-EN13

G4-EN12

G4-EN11

G4-DMA

G4-EN10

G4-EN9

G4-EN8

G4-DMA

G4-EN7

G4-EN6 Reduction of energy consumption.

Reduction in energy requirements of products and services.

Generic Disclosures on Management Approach.

Total water withdrawal by source.

Water sources significantly affected by withdrawal of water.

Percentage and total volume of water recycled and reused

Generic Disclosures on Management Approach.

Operational sites owned, leased, managed in, o adjacent to, protected 

areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.

Description of significant impacts of activities, products, and services 

on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value 

outside protected areas.

Habitats protected or restored.

Total number of IUCN Red List species and national conservation list 

species with habitats in areas affected by operations, by level of 

extinction risk.

Generic Disclosures on Management Approach.

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)

Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity.

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

NOX SOX and other significant air emissions

Generic Disclosures on Management Approach.

Total water discharge by quality and destination.

Total weight of waste by type and disposal method.

G4-EN24 Total number and volume of significant spills.

MTLS  42

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560



ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMETNAL ASSESSMENT

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMETNAL ASSESSMENT

ASPECT: OVERALL

ASPECT: TRANSPORT

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed 

hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and 

VIII and percentage of transported waste shipped internationally.

G4-EN33

G4-EN32

G4-DMA

G4-EN31

G4-DMA

G4-EN30

G4-DMA

G4-EN29

G4-DMA

G4-EN28

G4-EN27

G4-DMA

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies 

and related habitats significantly affected by the organization’s discharges 

of water and runoff.

Generic Disclosures on Management Approach.

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and 

services.

Percentage of products sold and their packaging materials that are 

reclaimed by category.

Generic Disclosures on Management Approach.

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations.

Generic Disclosures on Management Approach.

Significant environmental impacts of transporting products and other 

goods and materials for the organization’s operations and transporting 

members of the workforce.

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach.

Total environmental protection expenditures and investments by type.

Generic Disclosures on Management Approach.

Percentage of new suppliers that were screened using environmental 

criteria.

Significant actual and potential negative environmental impacts in the 

supply chain and actions taken.

Generic Disclosures on Management Approach.

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, 

and resolved through formal grievance mechanisms.

24-26

24-26

24-26

Not 
Applicable

Not 

Applicable

MTLS  43

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560



ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

G4-LA11

G4-LA10

G4-LA9

G4-DMA

G4-LA8

G4-LA7

G4-LA6

G4-LA5

G4-DMA

G4-LA4

G4-DMA

G4-LA3

G4-LA2

G4-LA1

G4-DMA

CATEGORY: SOCIAL

Generic Disclosures on Management Approach.

Total number and rates of new employee hires and employee turnover 

by age group, gender and region.

Benefits provided to full-time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees, by significant locations of operation.

Return to work and retention rates after parental leave, by gender.

Generic Disclosures on Management Approach.

Minimum notice periods regarding operational changes, including 

whether these are specified in collective agreements.

Generic Disclosures on Management Approach.

Percentage of total workforce represented in formal joint management

-worker health and safety committees that help monitor and advice on 

occupational health and safety programs.

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 

absents, and total number of work-related facilities, by region and by 

gender.

Workers with high incidence or high risk of diseases related to their 

occupation.

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.

Generic Disclosures on Management Approach.

Average hours of training per year per employee by gender, and by 

employee category.

Programs for skills management and lifelong learning that support the 

continued employability of employees and assist them in managing 

career endings.

Percentage of employees receiving regular performance and career 

development reviews, by gender and by employee category.

31-32

31-32,Annual 

Report 2017

31-32,Annual 

Report 2017

31-32,Annual 

Report 2017

31-32,Annual 

Report 2017

31-32,Annual 

Report 2017

31-32,Annual 

Report 2017

MTLS  44

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560



ASPECT: NON-DISCRIMINATION

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

ASPECT: EQUAL RENUMERATION FOR WOMEN AND MEN

ASPECT: DIVERESITY AND EQUAL OPPORTUNITY

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

G4-HR3

G4-DMA

G4-HR2

G4-HR1

G4-DMA

G4-LA16

G4-DMA

G4-LA15

G4-LA14

G4-DMA

G4-LA13

G4-DMA

G4-LA12

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

Composition of governance bodies and breakdown of employees per 

employee category according to gender, age group, minority group 

membership, and other indicators of diversity.

Generic Disclosures on Management Approach.

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee 

category by significant locations of operation.

ASPECT: EQUAL RENUMERATION FOR WOMEN AND MEN

Generic Disclosures on Management Approach.

Percentage of new suppliers that were screened using labor practices 

criteria.

Significant actual and potential negative impacts for labor practices in 

supply chain and actions taken.

Generic Disclosures on Management Approach.

Number of grievances about labor practices filed, addressed and 

resolved through formal grievance mechanisms.

Generic Disclosures on Management Approach.

Total number and percentage of significant investment agreements and 

contracts that include human rights clauses or that underwent human 

rights screening.

Total hours of employee training on human rights policies or procedures 

concerning aspects of human rights that are relevant to operations, 

including the percentage of employees trained.

Generic Disclosures on Management Approach.

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.

Annual 

Report 2017

Annual 
Report 2017

MTLS  45

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560



ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

ASPECT: ASSESSMENT

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

ASPECT: SECURITY PRACTICES

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

ASPECT: CHILD LABOR

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

G4-HR11

G4-HR10

G4-DMA

G4-HR9

G4-DMA

G4-HR8

G4-DMA

G4-HR7

G4-DMA

G4-HR6

G4-DMA

G4-HR5

G4-DMA

G4-HR4

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom 

of association and collective bargaining may be violated or at significant 

risk, and measures taken to support these rights.

Generic Disclosures on Management Approach.

Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom 

of association and collective bargaining may be violated or at significant 

risk, and measures taken to support these rights.

Generic Disclosures on Management Approach.

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents 

of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the 

elimination of all forms of forced or compulsory labor.

Generic Disclosures on Management Approach.

Percentage of security personnel trained in the organization’s human 

rights policies or procedures that are relevant to operations.

Generic Disclosures on Management Approach.

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous 

peoples and actions taken.

Generic Disclosures on Management Approach.

Total number and percentage of operations that have been subject to 

human rights reviews or impact assessments.

Generic Disclosures on Management Approach.

Percentage of new suppliers that were screened using human rights 

criteria.

Significant actual and potential negative human rights impacts in the 

supply chain and actions taken.

MTLS  46

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560



ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

ASPECT: PUBLIC POLICY

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

G4-SO10

G4-SO9

G4-DMA

G4-SO8

G4-DMA

G4-SO7

G4-DMA

G4-SO6

G4-DMA

G4-SO5

G4-SO4

G4-SO3

G4-DMA

G4-SO2

G4-SO1

G4-DMA

G4-HR12

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

Number of grievances about human right impacts filed, addressed and 

resolved through formal grievance mechanisms.

Generic Disclosures on Management Approach.

Percentage of operations with implemented local community engagement, 

impact assessments and development programs.

Operations with significant actual and potential negative impacts on 

local communities.

Generic Disclosures on Management Approach.

Total number and percentage of operations assessed for risks related 

to corruption and the significant risks identified.

Communication and training on anti-corruption policies and procedures.

Confirmed incidents of corruption and actions taken.

Generic Disclosures on Management Approach.

Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary.

Generic Disclosures on Management Approach.

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust 

and monopoly practices and their outcomes.

Generic Disclosures on Management Approach.

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with laws and regulations.

Generic Disclosures on Management Approach.

Percentage of new suppliers that were screened using criteria for 

impacts on society.

Significant actual and potential negative impacts on society in the 

supply chain and actions taken.

Annual 

Report 2017

Annual 
Report 2017

Annual 
Report 2017

Annual 
Report 2017

33-35

33-35

33-35

MTLS  47

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560



ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: PRODUCT AND SEVICE LABELING

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

Standard Disclosure                            Disclosure Requirements Page

G4-PR7

G4-DMA

G4-PR6

G4-DMA

G4-PR7

G4-PR6

G4-DMA

G4-PR5

G4-PR4

G4-PR3

G4-DMA

G4-PR2

G4-PR1

G4-DMA

G4-SO11

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach.

Number of grievances about impacts on society filed, addressed and 

resolved through formal grievance mechanisms.

Generic Disclosures on Management Approach.

Percentage of significant product and service categories for which 

health and safety impacts are assessed for improvement.

Total number of incidents of non-compliance with regulations and 

voluntary codes concerning the health and safety impacts of products 

and services during their life cycle, by type of outcomes.

Generic Disclosures on Management Approach.

Type of product and service information required by the organization’s 

procedures for product and service information and labeling, and 

percentage of significant product and service categories subject to such 

information requirements.

Total number of incidents of non-compliance with regulations and 

voluntary codes concerning product and service information and labeling, 

by type of outcomes.

Results of surveys measuring customer satisfaction.

Generic Disclosures on Management Approach.

Sale of banned or disputed products.

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 

codes concerning marketing communications, including advertising, 

promotion and sponsorship, by type of outcomes.

Generic Disclosures on Management Approach.

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer 

privacy and losses of customer data.

Generic Disclosures on Management Approach.

Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and use of products and services.

Not 

Applicable

Not 

Applicable

Not 
Applicable

Not 
Applicable

Not 

Applicable

Not 

Applicable

Not 
Applicable

MTLS  48

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2560




