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สำ�นักง�นใหญ่ กรุงเทพ

	ประเทศไทย

วันที่เข้�จดทะเบียน

ตล�ดหลักทรัพย์

26 พฤศจิก�ยน 2557 

	MTC.BK

ทุนจดทะเบียน

	2,120	ล้านบาท

จำ�นวนพนักง�นประจำ�

	จำานวน	9,576	คน

ขน�ดสินเชื่อ

	60,253	ล้านบาท

	2.90	ล้าน	สัญญาคงค้าง

ช่องท�งก�รกระจ�ยก�รบริก�ร

ในประเทศ

	4,107	สาขา	ใน	74	จังหวัด

อัตร�กำ�ไรสุทธิ 

	ร้อยละ	35.6

อัตร�ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ 

	ร้อยละ	1.12
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สารจากประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 	

บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	ดำาเนิน

กิจการตามบรรทดัฐานของการมบีรรษัทภบิาลทีด่	ีและ

พยายามอย่างย่ิงในการจดัการเพือ่ให้เกิดความเป็นธรรม	

ความโปร่งใส	 และให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทฯ	 โดยสะท้อนให้เห็นผ่านกลยุทธ์การ	

ดำาเนินงานและผลการดำาเนินงาน	ซึ่งพิสูจน์ด้วยความ

สำาเร็จอย่างยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	

ทั้งน้ี	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ตลอดจนพนักงานของ	

บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ

จนบริษัทฯ	ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 ว่าเป็นหนึ่งใน “หุ้นย่ังยืน” (Thailand	

Sustainability	 Investment-THIS)	 ซ่ึงเป็นความ

ภาคภมูใิจของบริษัทฯและพนกังานทกุคนเป็นอย่างยิง่	

อย่างไรก็ตามท่ีสำาคัญย่ิงกว่านั้น	 คือการได้รับการ

ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ในฐานะ “ผู้น�ำ

ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”	 ที่โดดเด่นในทุกๆ	 ด้านอย่าง

ชัดเจน	ทัง้ด้านความสามารถในการแข่งขัน	การร่วมเป็น

ผู้นำาการพัฒนามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย

ความเป็นธรรม	โปร่งใส	และรับผิดชอบ

ในปีนี	้การพัฒนาอย่างย่ังยนืของบริษัทฯ	ได้ดำาเนนิการ

อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึนผ่านคณะกรรมการบรรษัทภบิาล	

โดยบทบาท	หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาล	 ครอบคลุมการกำาหนดเป้าหมายด้าน

ความยัง่ยนื	การทบทวนนโยบาย	กลยทุธ์	และแผนการ

ดำาเนินงาน	เพื่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน	รวมถึง

การตดิตามผลการปฏบิตังิาน	ทัง้นี	้เร่ืองทีค่ณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาลผลักดันให้เกิดผลสำาเร็จในปี	พ.ศ.	2562	

ดังต่อไปนี้

	

	 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	 โดยการ

พิจารณาเพิ่มบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบด้าน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	

เนือ่งจากคณะกรรมการบรรษัทภบิาลเหน็ว่า	การพัฒนา

อย่างยั่งยืนนั้น	ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำาเนินงาน

ด้วยการมีบรรษัทภิบาลที่ดี

	 พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธรุกิจ		นโยบายการ

กำากับดูแลกิจการ	 และนโยบายด้านการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	เพื่อให้เกิดความครบถ้วน	เป็นปัจจุบัน	สำาหรับ

เป็นแนวทางแก่ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ใน

การยึดถือปฏิบัติ	 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการ

งดรับของขวัญในช่วงเทศกาล		เพ่ือสนองนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น		

	 พิจารณาแผนงานและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะ

ผู้บริหารเก่ียวกับกิจกรรมภายหลงัได้รับการรับรองจาก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทจุริต	ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 อาทิ	 การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติของคู่ค้า,	

การประเมนิคูค้่า,	การอบรมเร่ืองการต่อต้านทจุริต	และ

การฟอกเงิน

	 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

บริษัท	 เพ่ือการจัดการความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย	

โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ	เพิ่มหน่วยงานด้านการกำากับ

ดูแลกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร	

	 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

บริษัท	เพ่ือการเช่ือมโยงกิจกรรมเพ่ือสังคมให้สอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงานด้านการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนจากคณะทำางาน	รวมถึงแนวทางการ

เปิดเผยข้อมูล	 และความเส่ียงใหม่ที่เก่ียวข้องกับมิติ

เศรษฐกิจ,	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
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เป็นระยะเวลากว่า	 28	 ปี	 นับตั้งแต่วันก่อตั้งบริษัทฯ	

จนถึงวันนี้	 กระผมในฐานะผู้บริหาร	 ซ่ึงเป็นตัวแทน

พนักงานบริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	

มีความยินดีที่จะประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	

ทุกฝ่ายทราบว่า	 ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนในการร่วมกันปฏิบัติงาน	 เพ่อให้	

บริษัทฯ	เป็น	“ผู้ให้บริกำรสิินเช่ื่อไมโครไฟแนนซ์ ที่่่

ยึดมั่นในควำมรบัผิดชื่อบ”ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายข

องบรษิทัฯ	ในปีนี	้บรษิทัฯ	รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงทีไ่ด้รับ	

คดัเลือเป็น “หุ้นย่ังยนื” ใน	Thailand	Sustainability	

Investment	Index	หรอื	THSI	โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง	

ประเทศไทย	 เน่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำาเนิน	

ธุรกิจโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 สังคม	

และบรรษัทภิบาล	 (Environment,	 Social,	 and	

Governance:	ESG)

ทีผ่่านมาบริษัทฯ	ให้ความสำาคญัและมุง่เน้นการจดัการ

ในมิติเศรษฐกิจ	 และสังคมเป็นหลัก	 ซ่ึงถือเป็นมิติ

สำาคัญและส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ	มากที่สุด		

อย่างไรก็ตาม	 ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้ทบทวนการ

ประเมินความเส่ียงและเล็งเห็นถึงผลกระทบในมิต	ิ

ส่ิงแวดล้อมชัดเจนยิ่งข้ึน	 จึงได้วางนโยบายและแผน

กลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ,	 จำากัด	 และ

กระจายความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อม	ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำาคัญ	 (Megaforce)	 หนึ่งใน

อนาคต	รวมถึงนโยบายการปฏบิตัตินในฐานะพลเมอืง

ทีด่คีนหนึง่ควรพึงปฏบิตัต่ิอส่ิงแวดล้อม		ดงันัน้	บริษัทฯ	

จงึเร่ิมด้วยการพัฒนาปรับปรุงมาตรการการใช้พลงังาน

และทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า	และปรับปรุงนโยบายการ

จัดซ้ือ	 อันรวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 (Supply	

Chain)	ของบริษัทฯ	ทั้งหมด	ในปีที่ผ่านมา

ทัง้นี	้สำาหรับมติเิศรษฐกิจ	และสังคมนัน้	บริษัทฯ	ยงัคง

เช่ือมั่นว่า	 กุญแจสำาคัญที่จะนำาพาบริษัทฯ	 ไปสู่ความ

ยั่งยืน	 คือการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	 อาทิ	

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์สินเช่ือที่มีความรับผิดชอบต่อ

ลกูค้า,	การปฏบิตัต่ิอลกูค้าด้วยความรับผดิชอบโปร่งใส	

และเป็นธรรม	 ,การเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าด้วยความ

รับผิดชอบ,	การดูแลพนักงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 และมีความสุขด้วยความ	

รับผดิชอบ	และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซ่ึง

มีเราเป็นส่วนหนึ่งด้วยความรับผิดชอบ	บริษัทฯ	ขอนำา

เสนอพัฒนาการเชิงนโยบาย	 และผลการปฏิบัติงาน

ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนในปี	พ.ศ.	2562	ในรายงาน

ฉบับนี้

	

อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 พ.ศ.	 2563	 บริษัทฯ	 จะยังคง	

มุ่งเน้นการพัฒนาความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง	 3	 มิต	ิ

โดยในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม	 บริษัทฯมีแผนย้าย

สำานักงานไปอยู่อาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่	ซึ่งเป็น

อาคารสีเขียวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ	

Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design	

(LEED)	รวมถึงการจดัการกับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	

จากกลุ ่มลูกค้าเกษตรกร	 ซ่ึงเป็นกลุ ่มลูกค้าหลัก	

ของบริษัทฯ	นอกเหนือจากนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายในการ

ส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม	 ซ่ึงจะมีการ

ปฏิบัติการผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม	

และส่ิงแวดล้อมขององค์กร	 (Corporate	 Social	

Responsibility-CSR)	ใหม่ๆ	ดังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ในรายงานความยั่งยืน	ปี	2563

สารจากประธานกรรมการบริหาร 	
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BOARD	OF	THE	YEAR	

AWARDS

	OUTSTANDING	CEO	

AWARDS

	OUTSTANDING	COMPANY	

PERFORMANCE	AWARDS

	OUTSTANDING	COMPANY	

PERFORMANCE	AWARDS

ความสำาเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

รางวัลและการยอมรับ	ประจำาปี	พ.ศ.2562

Thailand Sustainability Investment (THSI)

บริษัทฯ	ได้รับการคดัเลอืกให้อยูใ่นรายช่ือ “หุ้นยั่งยืน” 

เป็นปีแรก	 โดยบริษัทฯ	 จะได้รับการเข้าคำานวณในดชันี

หุน้ยัง่ยนื	หรือ	THSI	Index	ในเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2562

Business Excellence in SET Awards 2019

บริษัทฯ	ได้รับ	2	รางวัลเกียรติยศ	คือ	Outstanding	

CEO	 Awards	 และ	 Outstanding	 Company	

Performance	Awards	ในพิธีมอบรางวัล	SET	

Awards	2019	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และวารสารการเงินธนาคาร

Board of the Year Awards

บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	Board	of	the	Year	Awards	2018	

ประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด

ระหว่าง	30,000-100,000	ล้านบาท	โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ร่วมกับ	6	องค์กร

ภาคเอกชนช้ันนำา	

CGR

บริษัทฯ	ได้รับผลประเมนิการกำากับดแูลกิจการทีด่อียูใ่น

ระดบั	5	ดาว	(ดเียีย่ม)	เป็นปีที	่2	ตดิต่อกัน	โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

สม�คมผู้ลงทุนไทย

บรษิทัฯ	ได้รบัผลการประเมนิคณุภาพงานประชมุผูถื้อหุน้	

ระดบั	TIA4	โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

CAC 

บริษัทฯ	ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต	

MSCI

ได้รับการประเมินระดับ	A	ด้านความยั่งยืน	และได้รับ	

การคำานวณในดัชนี	 MSCI	 Global	 Sustainability	

Index	และ	MSCI	Global	Standard	Indexes	โดย	

Morgan	Stanley	Capital	International
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นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความย่ังยืน

ปรัชญาหลักในการดำาเนินธุรกิจของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ	คือ	คุณชืู่ชื่ำติิ เพ็็ชื่รอ�ำไพ็ และ คุณดำวนภำ เพ็ชื่รอ�ำไพ็ คือ	

การเป็นผู้ให้บริการสินเช่อไมโครไฟแนนซ์	 ที่ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบัน	

การเงิน	 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู ้ได ้ด ้วยต้นทุนทางการเงินที่เป ็นธรรมและโปร่งใส	 ซ่ึงปรัชญา	

ดังกล่าวได้กลายมาเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจบนบรรทัดฐานของหลักธรรมาภิบาล	 การบริหารจัดการความ	

เส่ียงที่เหมาะสมในระยะเวลาที่ผ่านมา	 อย่างไรก็ตาม	 ภายหลังจากที่บริษัทฯ	 ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศไทย	ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	เติบโตอย่างก้าวกระโดด	จากกลยุทธ์ในการขยายจำานวนสาขาให้

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่	 ส่งผลให้พอร์ตสินเช่อของบริษัทเติบโตกว่าร้อยละ	 800	 ในระยะเวลาเพียง	 5	 ป	ี

จำานวนลูกค้าเพ่ิมข้ึนจาก	0.68	ล้านสัญญา	เป็น	2.90	ล้านสัญญา	และมีจำานวนพนักงานเพ่ิมข้ึนจาก	1,703	คน	

เป็น	 9,576	 คน	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ต่อผู้มีส่วนได้เสียนั้น	

ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมนียัยะสำาคญั	

ปัจจุบัน	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพ่อเป็น	“ผู้ให้บริกำร 

สิินเช่ื่อไมโครไฟแนนซ์ ท่่ี่ยึดมัน่ในควำมรับผดิชื่อบ”	ด้วยการปฏบิตัภิายใต้หลกัการกำากบัดแูลกิจการทีดี่		และคำา

นงึถงึผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยบริษัทฯ	 ได้	

พิจารณาห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	เพ่อกำาหนดเป้าหมาย	นโยบาย	และกรอบการดำาเนินงาน	ดังต่อไปนี้

ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท	และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท	 เมืองไทย	 แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้ ให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน	 (Non-bank	

Financial	 Institution)	 ดำาเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ	 ซ่ึงเป็นสินเช่ือแบบมีหลักประกัน	 โดยได้รับ	

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล	 ภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลูกค้ารายย่อย	

เป็นหลัก	และเน้นการเติบโตด้วยการกระจายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านสาขาของบริษัทฯ	โดย	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2562	

บริษัทฯ	 มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ	 จำานวน	 4,107	 สาขา	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใน	

การขอสินเช่อซำ้า	ดังสะท้อนให้เห็นได้ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	 ซ่ึงเป็นรูปแบบหมุนเวียน	(Circular	Value	

Chain)	โดยมีกิจกรรมการปล่อยสินเช่ือเป็นกิจกรรมกำากับ	

ทั้งนี้	 การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	 ยึดมั่นต่อแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซ่ึงประกอบด้วยการมี

บรรษัทภิบาล	และการบริหารจัดการความเส่ียงที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	อันส่งผลให้บริษัทฯ	

สามารถสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้
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ห่วงโซ่คุณค่า

ของเมืองไทย

แคปปิตอล

LOAN	

ORIGINATION

KYC,	Pricing,	LTV,

Market	conduct

PROSPECT

TARGETING

Branch	Expansion

CUSTOMER

MANAGEMENT

Monitoring	system

Up	sell,	Cross	Sell

Retention

COLLECTIONS

Collections,

Auctions

	Supply	chain

	 Management

	 Product	Development	

	 Compliance

	 Data	Privacy	&

	 Data	Security

	 Service	Excellent

	 Customer	Satisfaction

	 Usage	of	Funds

	KPls	Mechanism

	 Management	&

	 Corporate	Culture

CORPORATE	

GOVERNANCE

RISK	

MANAGEMENT

SUSTAINABILITY

ผู้มีส่วนได้เสีย		 ประเด็น	 กลยุทธ์	 เครื่องมือ

	การพัฒนาการเข้าถึงแหล่ง	

	 เงินทุนอย่างรับผิดชอบ

	 การพัฒนาจริยธรรม

	 ของอุตสาหกรรมเพื่อ

	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

	 การยึดมั่นต่อสิทธิมนุษยชน

	 และการยอมรับ

	 ความหลากหลายในองค์กร

พนักง�น		 การจัดการแรงงาน

ลูกค้�		 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
CSV

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	ได้กำาหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากห่วงโซ่คุณค่า	ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน	อาทิ	การกำาหนด	

และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า	 การพิจารณาการปล่อยสินเช่อ	 การจัดการบริหารลูกค้า	 การติดตามและจัดเก็บหนี้	

และกิจกรรมสนับสนุน	 อาทิ	 การขยายจำานวนสาขา	 กระบวนการรู้จักและระบุตัวตนลูกค้า	 การกำาหนดอัตรา	

ดอกเบี้ย	 และ	 LTV	 การกำากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม	 การติดตามลูกค้า	 การเพ่ิมวงเงิน	

การรักษาฐานลูกค้า	การติดตามหนี้	และการประมูลทรัพย์สิน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(CG)	และจรรยาบรรณธุรกิจ	ซ่ึงเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์	

http://investor.muangthaicap.com		ของบริษัทฯ	ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
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ผู้มีส่วนได้เสีย		 ประเด็น	 กลยุทธ์	 เครื่องมือ

	 การสร้างสังคมเรียนรู้

	 ภายในองค์กรเพื่อ

	 การพัฒนาทักษะ	และ

	 องค์ความรู้ของบุคลากร

	 การดูแลและสร้างความ

	 ปลอดภัยและสุขอนามัยใน

	 สถานที่ปฏิบัติงาน	และ

	 กระบวนการทำางาน

	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 ของบุคลากรด้วยรายได้และ

	 สวัสดิการที่สอดคล้องกับ

	 ผลการดำาเนินงานของบริษัท

	 การพัฒนาช่องทางการ

	 สื่อสารภายในองค์กร	

	 และระบบการประเมิน

	 ผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรม	

	 และโปร่งใส

	 การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง

	 การบริหารจัดการห่วงโซ่

	 อุปทานโดยคำานึงถึง

	 ผลกระทบต่อ	ESG

	 การจัดการโครงสร้างการ

	 บริหารให้มีบรรษัทภิบาล

	 การจัดการบริหารความเสี่ยง

	 อย่างเป็นรูปธรรม

	 การจัดตั้งสมาคมการค้า

	 ผูป้ระกอบสินเช่ือทะเบยีนรถ

	 เพื่อร่วมกันหารือเรื่อง

	 หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

	 อุตสาหกรรมร่วมกัน

	 มิติเศรษฐกิจผ่านโครงการ	

	 CSR-IN	PROCESS	เพ่อ

	 ปลูกฝังการตระหนักรู้และ

	 วินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้า	

	 พนกังานและประชาชนทัว่ไป

พนักง�น		 การจัดการแรงงาน

คู่ค้�	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ถือหุ้น/  การกำากับดูแลกิจการที่ดี	

นักลงทุน/เจ้�หนี้

คู่แข่ง	 การสร้างความร่วมมือใน

	 การพัฒนาอุตสาหกรรม

ชุมชนและ การพัฒนาชุมชนและ

สังคม	 สังคมให้เข้มแข็ง

CSR	และ

Corporate	

Citizenship
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ผู้มีส่วนได้เสีย		 ประเด็น	 กลยุทธ์		 	เครื่องมือ

	 มิติสังคม	ผ่านโครงการ	

	 CSR-AFTER	PROCESS

	 เพื่อสร้างความผูกพัน

	 ระหว่างบริษัทฯ	และชุมชน

	 โดยการมอบโอกาสด้าน

	 การศึกษา	สาธารณสุข

	 สำาหรับชุมชน	และรักษา

	 สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

	 ที่ดีงาม

	 มิติสิ่งแวดล้อม

	 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

CSR	และ

Corporate	

Citizenship

ชุมชนและ การพัฒนาชุมชนและ

สังคม	 สังคมให้เข้มแข็ง

10
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การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นสาระสำาคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ผลกระทบต่อ ESG

	การลดมลพิษและสารพิษใน

	 การทำาการเกษตร
	การสร้างวินัย

	 ทางการเงินแก่ลูกค้า

	การพัฒนาการกำากับดูแลอุตสาหกรรม

	การบริหารความเสี่ยง

	 ด้านความปลอดสาสนเทศ

	 และการโจมตีไซเบอร์

	นวัตกรรมเพื่อการสร้าง

	 ประสบการณ์แก่ลูกค้า

	การให้บริการ

	 	 ที่เป็นเลิศ

	การกำากับดูแลกิจการ

	การพฒันาผลติภณัฑ์

	 สินเชื่อด้วยความ

	 รับผิดชอบต่อลูกค้า	กลยุทธ์การ

	 ขยายสาขา

	ความพึงพอใจสิทธิและ

	 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

	การบริหารความเสี่ยงด้าน

	 กฏหมายและมาตรฐานบัญชี

	การจัดซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว

	การสื่อสารภายในองค์กร

	การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

	การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

	สวัสดิการที่เป็นธรรม

		สิทธิมนุษยชน

	การพัฒนาบุคลากร

	ความปลอดภัยและสุขอนามัย

นวัตกรรมเพื่อการจัดการความเสี่ยง
	การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์

การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืน	และเป้าหมาย	SDGs

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะทำางานเพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		

ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยธุรกิจต่างๆ	ของบริษัทฯ	 ได้ร่วมกันประเมิน	 รวบรวม	และจัดลำาดับประเด็นที่มี	

ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ใหม่	 ด้วยการพิจาณาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	

ทุกฝ่าย	อาทิ	ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้	ลูกค้า	บุคลากร	คู่แข่ง	คู่ค้า	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ประเด็นที่อุตสาหกรรมและ	

หน่วยงานกำากบัให้ความสำาคญั	รวมถงึประเดน็ทีน่ำาไปสู่เป้าหมายเพ่อการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ		

(UN’s	Sustainable	Development	Goals	-	SDGs)	และนำามาวิเคราะห์เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญ	หาแนวทาง

หรือกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน	เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ	อย่างเหมาะสม

ดังนั้น	 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญของบริษัทฯ	 จึงมีการปรับปรุงรายละเอียดของประเด็นหลัก	 8	 ประเด็น	

จากรายงานความยั่งยืนปี	2561	โดยมีรายละเอียด		ดังนี้

	การจัดซื้อที่โปร่งใส

	 และคำานึงถึง	ESG

นวัตกรรม

ก�รจัดก�รแรงง�น

ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น

ก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม ก�รพัฒน�ชุมชนและ

 สังคมให้เข้มแข็ง 	โครงการ	CSR

	 เพื่อพัฒนาชุมชน

			คว�มรับผิดชอบต่อลูกค้�
บรรษััทภิิบ�ล
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การรายงานประเด็นและการปรับปรุงประเด็นเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ในปี	พ.ศ.2562	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลร่วมกับคณะผู้บริหาร	และคณะทำางานเพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ร่วมกนัประเมนิเพ่อปรบัปรงุนโยบายและยุทธศาสตร์ในรายละเอียด	โดยยงัคงประเดน็สาระสำาคญัไว้	การปรับปรงุ	

ดังกล่าว	ส่งผลให้เกิดความชัดเจนในการกำาหนดนโยบาย	และแนวทางการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน	ซ่ึงสามารถแสดง

รายละเอียดในการปรับปรุงได้ดังต่อไปนี้	

มิติ	 ประเด็นที่สำาคัญ

	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิน

	 เชื่อที่ตอบสนองต่อความ

	 ต้องการของลูกค้า

	การสร้างความพึงพอใจ

	 แก่ลูกค้า

	การเคารพสิทธิของลูกค้า

	การจัดการความเสี่ยง

	 ด้านกฎหมาย	และ

	 มาตรฐานการบัญชี

	การพัฒนาการเข้าถึง

	 แหล่งเงินทุนอย่างรับผิดชอบ

	 -	การพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 สินเช่ือด้วยความรับผดิชอบ	

	 ต่อลูกค้า

	 -	กลยุทธ์การขยายสาขา

	 -	การให้บริการที่เป็นเลิศ

	 -	การสร้างวินัยทางการเงิน

	 	 ให้แก่ลูกค้า

	การพัฒนาจริยธรรมของ

	 อุตสาหกรรม

	 -	การเคารพต่อความพึงพอใจ	

	 	 สิทธิ	และข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 ของลูกค้า

	 -	การมีส่วนร่วมในการ

	 	 พัฒนาการกำากับดแูลการให้

	 	 บริการแก่ลูกค้าอย่าง

	 	 เป็นธรรมและโปร่งใส

	 -	การเป็นองค์กรต้นแบบ

	 	 ของอุตสาหกรรมในด้าน

	 	 บรรษัทภิบาล

	การจัดการความเสี่ยงด้าน

	 กฎหมาย	และมาตรฐานบัญชี

	การจัดการความเสี่ยงด้าน

	 ความปลอดภัยสารสนเทศ	

	 และการโจมตีทางไซเบอร์

	การจัดการความเสี่ยงด้าน

	 สภาพคล่อง

	การจัดการความเสี่ยงด้าน

	 การทุจริต	

G

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องใน

รายงานความยั่งยืนปี	2561

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องใน

รายงานความยั่งยืนปี	2562

				ความรับผดิชอบต่อ	

	 ลกูค้า

การจดัการ	

	 ความเส่ียง
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มิติ	 ประเด็นที่สำาคัญ

	การต่อต้านการทุจริต

	 สิทธิมนุษยชน

	 การพัฒนาบุคลากร

	 ความปลอดภัย	และ

	 สุขอนามัย

	การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์

	การใช้พลงังานอย่างรู้คณุค่า

	การจัดซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว

-ไม่ปรากฏรายละเอียด-

	 การต่อต้านการทุจริต

	สิทธิมนุษยชน

	การพัฒนาบุคลากร

	ความปลอดภัย	และ

	 สุขอนามัย

	สวัสดิการที่เป็นธรรม

	การสื่อสารภายในองค์กร

	การสืบทอดตำาแหน่ง

	โครงการ	CSR	เพื่อพัฒนา

	 ชุมชน

	การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์

	การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

		นวตักรรมเพ่อจดัการความเส่ียง

		นวัตกรรมเพ่อการสร้าง	

	 ประสบการณ์แก่ลูกค้า

G

S

E

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องใน

รายงานความยั่งยืนปี	2561

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องใน

รายงานความยั่งยืนปี	2562

การกำากับดแูล

	 กิจการทีด่ี

การจดัการแรงงาน

การพัฒนาชุมชนและ	

	 สังคมให้เข้มแข็ง

	การจดัการด้าน

	 ส่ิงแวดล้อม

	การจดัการห่วงโซ่

	 อปุทาน

นวัตกรรม

	การจัดซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว

	การจดัซ้ือทีโ่ปร่งใส	และคำานงึถึง	

ผลกระทบและความเสี่ยงต่อ	ESG

	 โครงการ	CSR	เพ่อพัฒนา

	 ชุมชน
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ซ่ึงผลจากการทบทวนประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

เบือ้งต้น	บรษิทัฯ	ยังคงยึดเป้าหมายหลกัการพัฒนาอย่างยัง่ยืน	

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพ่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ	

องค์การสหประชาชาติ	9	เป้าหมาย	จากทัง้หมด	17	เป้าหมาย	

คือ	1.	No	Poverty,	3.	Good	Health	and	Well-Being,	

4.	Quality	Education,	5.	Gender	Equality,	8.	Decent	

Work	and	Economic	Growth,	9.	Industry,	Innovation	

and	 Infrastructure,	 10.	 Reduced	 Inequalities,	

11.	Sustainable	Cities	and	Communities,	12.	Responsible	

Consumption	and	Production

มิติ  มิติเศรษัฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 

CSV  CSR Corporate Citizenship 

ลดคว�มเหลื่อมลำ้�

ด้�นก�รเงินของประช�ชน

พัฒน�ชุมชนและ

สังคมให้เข้มแข็ง

ลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก

ในระยะย�ว

	 คว�มรบัผดิชอบต่อลกูค้�

 1) ก�รพัฒน�ก�รเข้�ถึง 

 แหล่งเงินทุนอย่�ง

 รับผิดชอบ

	 -	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	

	 	 สินเช่อที่ประชาชน

	 	 สามารถเข้าถึงได้	

	 	 มีความเหมาะสม	ด้วย

	 	 ต้นทุนทางการเงินที่

	 	 เป็นธรรม	และโปร่งใส

	 -	การขยายจำานวนสาขา	

	 	 ให้เพียงพอและ

	 	 เหมาะสมต่อการเข้าถึง

	 	 แหล่งเงินกู้ของ

	 	 ประชาชน

	 ก�รจัดก�รแรงง�น

	 -	การยึดมั่นต่อสิทธิ	

	 	 มนุษยชน	และการ	

	 	 ยอมรับความหลาก	

	 	 หลายในองค์กร

	 -	การสร้างสังคมเรียนรู้	

	 	 ภายในองค์กรเพื่อการ

	 	 พัฒนาทักษะและองค์	

	 	 ความรู้ของบุคลากร

	 -	การดูแลและสร้าง	

	 	 ความปลอดภัยและ	

	 	 สุขอนามัยในสถานที่	

	 	 ปฏิบัติงาน	และ	

	 	 กระบวนการทำางาน

 ก�รจัดก�รด้�น

 สิ่งแวดล้อม

 1) ก�รลดค�ร์บอน 

 ฟุตปริ้นท์

	 -	การจัดการขยะด้วย	

	 	 การรีไซเคิล	

	 -	การลดการใช้กระดาษ	

	 	 ด้วยการพัฒนา		

	 	 MODULE	ในระบบ	

	 	 ปฏิบัติการ

 2) ก�รใช้พลังง�น 

 อย่�งมีประสิทธิภิ�พ 

 และรู้คุณค่�

เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ

เป้�หม�ย

กลยุทธ์

เครื่องมือ

	

ในการปรับปรุงนโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ซ่ึงมุ่งเน้นไปยังการสร้างคุณค่าร่วม	 (Creating	 Shared		

Value-CSV)	โดยการสร้างและพัฒนาผลิตภณัฑ์สนิเช่อไมโครไฟแนนซ์ให้ตอบสนองต่อปัญหาความเหล่อมลำา้ด้านก

ารเงนิของประชาชนด้วยความรบัผดิชอบเป็นหลกั	 การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	

Social	Responsibility-CSR)	และการปฏิบตัตินในฐานะพลเมอืงทีดี่ของสงัคม	(Corporate	Citizenship)	เพ่อสร้าง	

คณุค่าอย่างยัง่ยนืให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสยีด้วยกรอบการดำาเนนิงานเพ่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนใน	 3	 มติ	ิ ได้แก่	

มติเิศรษฐกจิ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ดังนี้
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มิติ  มิติเศรษัฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์

	 -	การให้บริการที่เป็นเลิศ		

	 	 ทั่วถึง	และเท่าเทียมกัน	

	 	 แก่ลูกค้า

	 -	การปลูกฝังการ	

	 	 ตระหนักรู้และวินัย

	 	 ทางการเงนิให้แก่ลกูค้า

 2) ก�รพัฒน�จริยธรรม

 ของอุตส�หกรรม

	 -	การเคารพต่อความ

	 	 พึงพอใจ	สิทธิ	และ

	 	 ข้อมูลส่วนบุคคลของ

	 	 ลูกค้า

	 -	การมีส่วนร่วมในการ

	 	 พัฒนาการกำากับดูแล	

	 	 การให้บริการแก่ลูกค้า	

	 	 อย่างเป็นธรรมและ	

	 	 โปร่งใส

	 -	การเป็นองค์กรต้นแบบ

	 	 ของอุตสาหกรรมใน

	 	 ด้านบรรษัทภิบาล

 ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

	 ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดี

	 -	การพัฒนาคุณภาพ	

	 	 ชีวิตของบุคลากรด้วย	

	 	 รายได้และสวัสดิการ	

	 	 ที่สอดคล้องกับผลการ	

	 	 ดำาเนินงานของบริษัท

	 -	การพัฒนาช่องทาง	

	 	 การสื่อสารภายใน	

	 	 องค์กร	และระบบ	

	 	 การประเมินผลงาน	

	 	 ที่เหมาะสม	เป็น	

	 	 ธรรมและโปร่งใส

	 -	การวางแผนสืบทอด	

	 	 ตำาแหน่ง

 ก�รพฒัน�ชมุชนและ 

สงัคมให้เข้มแข็ง 

ด้วยโครงก�ร CSR

	 -	พัฒนาการของ	

	 	 เด็กเล็กในชุมชน		

	 	 ด้วยโครงการ  

	 	 “บ้านใหม่ของหนู”

	 -	เป็นส่วนหนึ่งของ	

	 	 การช่วยเหลือผู้ป่วย	

	 	 ฉุกเฉินในชุมชน		

	 	 ด้วยโครงการ		

	 	 “เมืองไทยร่วมใจ 

	 	 บริจาคโลหิต”		

	 	 ร่วมกับสภากาชาดไทย

	 -	ประพฤติตนเป็น	

	 	 พลเมืองที่ดีของ	

	 	 สังคมด้วยการสืบสาน	

	 	 ประเพณี	วัฒนธรรม		

	 	 และศาสนาร่วมกับ	

	 	 สมาชิกในชุมชน	

	 	 ด้วยโครงการ	

	 	 ทอดกฐิน

	 -	การลงทุนในอาคาร	

	 	 สีเขียว	LEED		

	 	 CERTIFIED	ซึ่ง	

	 	 ปรับปรุงการใช	้

	 	 พลังงานให้มี	

	 	 ประสิทธิภาพ	และ	

	 	 เป็นมิตรต่อชุมชน	

	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 -	โครงการ	“ปิดเพื่อ 

	 	 เปลี่ยน”	เพื่อลด	

	 	 การใช้พลังงาน	

	 	 ในช่วงพักกลางวัน

	 ก�รจัดก�รห่วงโซ่

อปุท�น

 1) ก�รปรับปรงุนโยบ�ย 

 ก�รจัดซื้อเพื่อเลือก 

 ซื้อผลิตภิัณฑ์ที่เป็น 

 มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 2) ก�รจัดซื้อที ่

 โปร่งใสและคำ�นึง 

 ถึงผลกระทบและ 

 คว�มเสี่ยงต่อ ESG
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รายงานผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในปี	พ.ศ.2562

มิติเศรษฐกิจ	

บริษัทฯ	 ได้วางแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยการสร้างคุณค่าร่วม	

(Creating	 Shared	 Value:	 CSV)	 หรือก็คือการนำา	

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	มาใช้ในการพัฒนาและ	

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	 และสังคม	 เพ่อให้เกิดเป็นคุณ

ค่าเชิงเศรษฐกิจ	และสังคมไปพร้อมกัน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	

ได้พิจารณาและเห็นว่า	 ปัญหาเร่องความเหล่อมลำ้า

ทางการเงินเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ฝ ังรากใน	

ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน	 และเป็นปัญหาที่เรียก	

ได้ว่าเป็นจดุกำาเนดิของธรุกจิสนิเช่อไมโครไฟแนนซ์ใน

ประเทศไทย	 ดังนั้น	หลักการของบริษัทฯ	 คือการนำา	

การดำาเนินงานของบริษทัฯ	มาใช้เป็นเคร่องมอืในการลด

ความเหล่อมลำา้ทางการเงินของประชาชนไทย	ด้วยการ	

เป็นแหล่งเงินกู้ทางเลือก	เพ่อเพ่ิมโอกาสให้ประชาชน	

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน	

ทั้งนี้	 ในปัจจุบัน	 อุตสาหกรรมสินเช่อไมโครไฟแนนซ	์

ได้รับการยอมรับ	และมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็	ซ่ึงส่ง

ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ	

ในระดับมหภาค	 อาทิ	 ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ	

สัดส่วนหนี้ครัวเรือน	เงินทุนหมุนเวียนและอัตราการ	

เติบโตภาคการเกษตร	เป็นต้น	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึเหน็ว่า	

การดำาเนนิธรุกจิสนิเช่อไมโครไฟแนนซ์	ควรต้องปฏบิตัด้ิวย	

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	จึงจะเป็นการบรรเทาปัญหา	

ความเหล่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ	 และการดำารงอยู่ของ	

อตุสาหกรรมสนิเช่อไมโครไฟแนนซ์อย่างยั่งยืน

ประเด็นเรื่อง	 “ควำมรับผิดชื่อบติ่อลูกค้ำ”	 นับเป็น

ประเด็นสำาคัญที่บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญสูงสุด	 และ	

ถือเป็นปรัชญาในการดำาเนินงานที่บริษัทฯ	ยึดมั่นมา	

โดยตลอด	 ดังสะท้อนให้เห็นในลักษณะผลิตภัณฑ์	

สนิเช่อของบริษทัฯ	 ซ่ึงได้รับการออกแบบให้ประชาชน	

ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย	มีความหลากหลายมีอัตรา	

ดอกเบีย้	และค่าธรรมเนยีมทีเ่ป็นธรรม	มขีนาดสนิเช่อ	

ทีเ่หมาะสม	และพอเพียง	การให้บริการทีเ่ป็นเลศิอย่าง	

เท่าเทียมและทั่วถึง	รวมถึงการขยายสาขาที่กระจาย	

ออกไปทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ	อนัมจีดุมุง่หมายเพ่ือ	

พัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทนุของประชาชนในทกุท้องที	่

ควบคูไ่ปกับการกระจายความเส่ียงเชิงภมูเิศรษฐศาสตร์	

อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้หยิบยกประเด็นเร่ืองความ	

รบัผดิชอบต่อลกูค้ามาพจิารณา	 และพบว่ายังมมีติอ่ินๆ		

ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	

ซ่ึงบรษิทัฯควรพิจารณาแนวทางการดำาเนนิงานเพ่ิมเตมิ	

เพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		

ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.	2562	นี้	คณะทำางานด้านการพัฒนา

อย่างยัง่ยนื	 ได้นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภบิาล	

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เพ่ือพิจารณาปรับปรุง

ประเด็นเร่ืองความรับผิดชอบต่อลูกค้า	 โดยได้มีการ

ปรับโครงสร้างเป้าหมาย	 เพ่ิมเติมหัวข้อ	 และขยาย

ขอบเขตให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมสินเช่ือไมโคร

ไฟแนนซ์ทั้งหมด	ดังนั้น	จึงสรุปแนวทางในการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจของบริษัทได้ดังนี้
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	

1. ก�รพัฒน�ก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุนอย่�งรับผิดชอบ

1.1. ก�รพัฒน�ผลิตภิัณฑ์สินเชื่อที่ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงได้ มีคว�มเหม�ะสม ด้วยต้นทุนท�งก�รเงิน 

ที่เป็นธรรม และโปร่งใส

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ	 เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำา	 ซ่ึงสามารถแบ่งออกตามสาขาอาชีพ	 ณ	 วันที่		

31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	ได้ดังนี้	

การกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี

การจัดการ

ความเสี่ยง

ความ

รับผิดชอบ

ต่อลูกค้า

ลดความ

เหล่อมลำ�า

ด้านการเงิน

ของประชาชน

การพัฒนาจริยธรรมของ	

อุตสาหกรรม

-	 การเคารพต่อความพึงพอใจ

	 สิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล

	 ของลูกค้า

-	 การมีส่วนร่วมในการ	

	 พัฒนาการกำากับดูแลการ	

	 ให้บริการแก่ลูกค้า

-	 การเป็นองค์กรต้นแบบ

	 ของอุตสาหกรรมในด้าน

	 บรรษัทภิบาล

การพฒันาการเข้าถงึแหล่ง

เงินทุนอย่างรับผิดชอบ

-	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	

	 สินเชื่อ

-	 การขยายจำานวนสาขา

-	 การให้บริการที่เป็นเลิศ

-	 การปลูกฝังการ

	 ตระหนักรูแ้ละวินัย

	 ทางการเงิน

256025592558

20,000

0

40,000

60,000

80,000

1,250

0

2,500

3,750

5,000

2561 2562

12,630

940

13.43

13.65

14.24

14.38

14.65

1,664

2,424

3,279

4,107

23,541

35,622

48,047

60,253

สินเช�อคงคาง

จำนวนสาขา

รถ

จักรยานยนต

รับจาง

1%

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

7%

พนักงาน

บริษัทเอกชน

16%

คาขาย

23%

แรงงานภาคกอสราง/

รับจางรายวัน

21%

เกษตรกร

32%

ศูนยประมูลพิษณุโลก

ศูนยประมูลขอนแกน

ศูนยประมูลนครราชสีมา

ศูนยประมูลอยุธยา

ศูนยประมูลราชบุรี

ศูนยประมูลชลบุรี

สถิติกลุ่มลูกค้าตามอาชีพ

กลุ่มลูกค้ำที่่่ม่รำยได้ประจ�ำร้อยละ 23

กลุ่มลูกค้ำที่่่ไม่ม่รำยได้ประจ�ำร้อยละ 77
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กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำา	โดยมากไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ได้	จึงก่อให้

เกิดปัญหาความเหล่ือมลำ้าด้านการเงิน	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ที่ใช้ทะเบียนรถ		

หรือโฉนดที่ดินมาเป็นประกันว่าผู้กู้จะเข้ามาชำาระเงินคืน	การปล่อยสินเชื่อในลักษณะดังกล่าวนี้	จึงใส่ใจต่อมูลค่า	

หลกัประกัน	และมลูค่าสินเช่ือต่อหลกัประกันมากกว่ารายได้	หรือหลกัฐานแสดงรายได้ของผูข้อสินเช่ือ	 ซ่ึงส่งผลให้	

กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำา	หรือไม่มีหลักฐานแสดงรายได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้า

ที่มีรายได้ประจำา

ในอดีตท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง	เพ่ือตอบสนองต่อ	

ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก	โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการได้ดังต่อไปนี้

 ผลิตภิัณฑ์สินเชื่อเช่�ซื้อรถจักรย�นยนต์ใหม่

เน่องจากบริษทัฯ	 เลง็เหน็ถึงปัญหา	 และโอกาสจากความต้องการในเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ของกลุม่ลูกค้าเดมิ	

และกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ	ในปี	พ.ศ.	2562		บริษัทฯ	จึงนำาเสนอผลิตภัณฑ์สินเช่อใหม่	คือสินเช่อเช่าซื้อ	

รถจักรยานยนต์ใหม่แก่กลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ	 ที่มีความต้องการซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่	

แบบเช่าซ้ือในอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสมกับความเส่ียงด้านเครดติของตนเอง	 ซ่ึงมอัีตราดอกเบีย้ตำา่กว่าอัตราเฉลีย่	

ในตลาด	 ด้วยการประเมินและพิจารณาประวัติด้านเครดิตของลูกค้าจากระบบฐานข้อมูลภายในของบริษัทฯเอง	

บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจสินเช่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ดังกล่าว	ผ่านบริษัทย่อย	ซ่ึงได้รับการอนุมัติจัดตัง้	

ในนามบริษัท	 เมืองไทย	 ลิสซ่ิง	 จำากัด	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เม่อวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2562	

ด้วยทุนจดทะเบียนจำานวน	20	ล้านบาท	และมีบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99	

25
41

25
44

25
46

25
49

25
58

25
62

	 รถจักรยานยนต์

		 รถเพื่อการเกษตร

		รถยนต์

		 สินเชื่อส่วนบุคล

		 นาโนไฟแนนซ์

		 โฉนดที่ดิน

	 เช่าซื�อรถจักรยานยนต์ ใหม่
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256025592558

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

1.40%

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.02%

0.00%

2561 2562

12,630

0.92%

1.07%

1.24%

1.12%

1.03%

23,541

35,622

48,047

60,253

สินเช�อคงคาง

NPL

จำนวนสาขา (สาขา) จำนวนสินเช�อคงคางตอสาขา (ลานบาท)

256025592558 2561 2562

940

1,664

2,424

3,279

4,107

256025592558 2561 2562

13.43

13.65

14.24

14.38

14.62

หนวย : ลานบาท

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2558

682

2559

1,065

2560

1,555

2561

2,189

2562

2,962

หนวย : ลานบาท

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2558

2,617

2559

4,185

2560

5,880

2561

7,660

2562

9,576

หนวย : คน

<6 เดือน

6.5%

6 เดือน

< 1 ป

1.8%

1-2 ป

2.2%

3-5 ป

2.2%

6-10 ป

0.3%

>10 ป

0.1%

กรำฟขนำดสิินเชื่่อ NPL

1.2 ก�รขย�ยจำ�นวนส�ข�ให้เพียงพอและเหม�ะสมต่อก�รเข้�ถึงแหล่งเงินกู้ของประช�ชน

กลยุทธ์การขยายจำานวนสาขาของบริษัทฯ	 นั้น	 ดำาเนินตามแผนกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจระยะกลางของบริษัทฯ	

ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561	-	2563	โดยเน้นการเติบโตของจำานวนลูกหนี้เงินให้สินเช่อ	ผ่านการขยายสาขา	

ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 ส่งผลให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของบริษัทฯ	 ได้ง่ายและ	

สะดวกยิ่งขึ้น

ระบบการบริหารจัดการกิจการสาขาของบริษัทฯนั้น	เป็นแบบเครือข่าย	(Networking)	กล่าวคือ	สาขาแบ่งออกเป็น	

3	ประเภท	ได้แก่	สาขาใหญ่	สาขาย่อย	และศูนย์บริการ	ซึ่งสาขาใหญ่แต่ละสาขา	รับผิดชอบบริหารจัดการ	

10	สาขาย่อย	และ	10	ศูนย์บริการ	โดยมีผู้จัดการสาขาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

อย่างไรก็ตาม	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 พ.ศ.2562	 มูลค่าลูกหนี้คงค้างสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ของ	

บริษัท	เมืองไทย	ลิสซิ่ง	จำากัด	เท่ากับ	84	ล้านบาท

ณ วันที่่่ 31 ธันวำคม พ็.ศ. 2562 

มูลค่ำลูกหน่้คงค้ำงที่ั้งหมด 

60,253 ล้ำนบำที่ 

จ�ำนวนสิัญญำคงค้ำงที่ั้งหมด

2.9 ล้ำนสิัญญำ

ขนำดสิัญญำคงค้ำงติ่อสิัญญำ 

21,025 ล้ำนบำที่
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สินเช�อคงคาง

NPL

จำนวนสาขา (สาขา) จำนวนสินเช�อคงคางตอสาขา (ลานบาท)
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6-10 ป

0.3%

>10 ป

0.1%

256025592558

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

1.40%

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.02%

0.00%

2561 2562

12,630

0.92%

1.07%

1.24%

1.12%

1.03%

23,541

35,622

48,047

60,253

สินเช�อคงคาง

NPL

จำนวนสาขา (สาขา) จำนวนสินเช�อคงคางตอสาขา (ลานบาท)

256025592558 2561 2562

940

1,664

2,424

3,279

4,107

256025592558 2561 2562

13.43

13.65

14.24

14.38

14.62

หนวย : ลานบาท

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2558

682

2559

1,065

2560

1,555

2561

2,189

2562

2,962

หนวย : ลานบาท

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2558

2,617

2559

4,185

2560

5,880

2561

7,660

2562

9,576

หนวย : คน

<6 เดือน

6.5%

6 เดือน

< 1 ป

1.8%

1-2 ป

2.2%

3-5 ป

2.2%

6-10 ป

0.3%

>10 ป

0.1%

 ก�รเติบโตของจำ�นวนส�ข�เพื่อเพิ่มก�รเข้�ถึง

ในปี	พ.ศ.	2562	บรษิทัฯ	เปิดสาขารวมจำานวนทัง้ส้ิน	828	สาขา	เป็นสาขาใหญ่จำานวน	36	สาขา	สาขาย่อยจำานวน	565	

สาขา	 และสาขาศูนย์บริการจำานวน	 227	 สาขา	 อย่างไรก็ตาม	 อัตราเฉลี่ยสินเช่อคงค้างต่อสาขาเท่ากับ	 14.62	

ล้านบาท	ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยสินเช่อคงค้างต่อสาขา	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2561	ที่เท่ากับ	14.38	ล้านบาท	อนัสะท้อน	

ให้เหน็ว่า	บริษทัฯ	สามารถรักษาประสิทธภิาพในการเตบิโตลูกหนีเ้งินให้สนิเช่อผ่านการขยายสาขาได้อย่างมัน่คง

กรำฟแสิดงกำรเติิบโติของจ�ำนวนสิำขำ                   กรำฟแสิดงประสิิที่ธิภำพ็ติ่อสิำขำ

1.3 ก�รให้บริก�รที่เป็นเลิศ ทั่วถึง และเท่�เทียมกันแก่ลูกค้�

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	บริษัทฯ	มีจำานวนลูกค้าคงค้างท้ังหมด	1.79	ล้านคน	แม้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	

จะเป็นลูกค้ากลุ่มออฟไลน์	 (Offline)	 อย่างไรก็ตาม	 ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯพบว่าจำานวนลูกค้าที่ติดต่อบริษัทฯ	

ผ่านช่องทางออนไลน์	อาทิ		ส่อสังคมออนไลน์	โทรศัพท์	อีเมล	มีกว่า	65,527	ราย	เติบโตจากปี	พ.ศ.	2561	กว่าร้อยละ	

51.12	บริษัทฯเล็งเห็นว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาประสบการณ์	(Customer	Experience)	เป็นกลยุทธ์	

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำาคัญ	ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.	2562	นี้	บริษัทฯ	จึงได้ดำาเนินงานดังต่อไปนี้

ก�รพัฒน� AI Chatbot

จากการพัฒนาช่องทางการส่อสารออนไลน์และส่อสงัคมออนไลน์เพ่อเพ่ิมความสะดวกให้แก่ลกูค้า	ปัจจบุนัฯ	จำานวน

ลกูค้าทีติ่ดต่อส่อสารผ่านช่องทางดงักล่าวมจีำานวนมากข้ึน	บรษิทัฯจงึพจิารณาปรบัปรงุการให้บรกิารเพ่อให้สอดคล้อง	

กับนโยบายการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนา	AI	Chatbot	 เพ่อตอบคำาถามเบื้องต้น	 เช่น	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	

การค้นหาสาขา	 เป็นต้น	 โดยคณะผู้บริหารมอบหมายให้คณะทำางาน	 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์มีส่วนร่วมใน	

การพัฒนา	 AI	 และรับผิดชอบเป็นคณะทำางานหลัก	 เน่องจากเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์มีความคุ้นเคยกับการตอบ	

ข้อซกัถามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

ก�รพัฒน�ช่องท�งก�รชำ�ระเงิน K-Plus

บริษัทฯได้เร่ิมการให้บริการชำาระบิลข้ามธนาคาร	 (Cross-Bank	 Bill	 Payment)	 เพ่ออำานวยความสะดวกแก	่

ลูกค้าในการชำาระเงินกู้ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งข้ึน	 ผ่านแอพพลิเคช่ันออนไลน์แบงก้ิง	 K-Plus	

ของธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
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 บริก�รส่งเงินออนไลน์ทั่วไทย

บริษัทฯ	 ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 เปิดให้บริการส่งเงินออนไลน์ทั่วไทย	 ทำาให้ลูกค้าที่ขอสินเชื่อ

วงเงินสูงเกินกว่า	50,000	บาท	สามารถไปข้ึนเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	ได้ทุกสาขา	เพ่ิมความ

สะดวกสบายในการใช้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดมากยิ่งขึ้น

1.4 ก�รปลูกฝังก�รตระหนักรู้และวินัยท�งก�รเงินให้แก่ลูกค้�และประช�ชน

จากผลงานวิจัยท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย	ร่วมกับบริษัท	

เดอะนีลเส็น	คอมปะนี	(ประเทศไทย)	จำากัด	ดำาเนินการ	

สำารวจศึกษาครัวเรือนทั่วประเทศ	 ภายใต้ โครงการ	

สำารวจศึกษาปัญหาหน้ีสินของภาคครัวเรือนไทยและ	

นัยเชิงนโยบาย	(BOT-Nielsen	Household	Financial		

Survey)	 ชี้ชัดว่า	 ปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศนั้น		

เกิดจากการขาดวินัยทางการเงินในครัวเรือนเป็นสำาคัญ	

อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก	

มาตรการในการแก้ปัญหาหน้ี	ท้ังการส่งเสริมความรู้ทาง	

การเงิน	 มาตรการดูแลสินเช่อบัตรเครดิตและสินเช่อ	

ส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ	 โครงการคลินิกแก้หน้ีและ	

โครงการเดินหน้าขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์	

ในการนี้	บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)		

ในฐานะผู้ ให้บริการสินเช่อไมโครไฟแนนซ์	 ได้ดำาเนิน	

ธุรกิจด้วยหลักปฏิบัติของการกำากับดูแลท่ีดี	 ต้องการลด	

ความเหล่อมล้ำาด้านการเงิน	และส่งเสริมให้ประชาชน	

ชาวไทยทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้	 ที่มีอัตรา	

ดอกเบี้ยที่เป็นธรรม	และโปร่งใสภายใต้การกำากับดูแล	

ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 จึงจัดทำาโครงการเพ่อ	

สังคม	CSR-in	process	ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายหลัก	

ของธนาคารแห่งประเทศไทย	เพ่อช่วยเสริมสร้างวินัย	

ทางการเงินให้แก่ประชาชนท่ัวไปและลูกค้าของบริษัทฯ	

เน่องจากบริษัทฯ	 เป็นผู้ ให้บริการสินเช่อรายย่อย		

(ไมโครไฟแนนซ์)	ที่มีจำานวนลูกค้า	จำานวนสาขามาก	

ที่สุด	และมีสินเช่อคงค้างขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ		

บริษัทฯ	จึงพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถในการเข้าถึง	

ประชาชนและลูกค้าจำานวนนับล้านผ่านทางช่องทาง	

การส่อสารต่าง	ๆ	ของบริษัทฯเอง

บริษัทฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ความพยายามในการริเริ่ม	

โครงการเพ่อสังคม	CSR-in	process	เพ่อปลูกฝังการ	

ตระหนักรู้และวินัยทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชน	

จะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความม่ันคงทางการเงินให้แก่	

ผู้ ใช้งาน	 ความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ	

และรวมถึงการรักษาคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทฯ		

อย่างยั่งยืนด้วย	ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.2562	บริษัทฯ	จึงได้	

ริเร่ิมโครงการเพ่อสังคม	CSR-in	process	ดังต่อไปนี้

 โครงก�ร “รู้รับ จับจ่ำย”

บริษัทฯ	ได้จดัทำา	โปรแกรมรู้รับจบัจ่าย	ซ่ึงเป็นโปรแกรม	

บญัชีให้ผู้ ใช้งานสามารถบนัทกึรายรับรายจ่าย	 โดยอิง	

จากแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย	เพื่อ

ตอบสนองต่อเป้าหมายการลดหนี้ครัวเรือนในภาค	

ประชาชนของธนาคารแห่งประเทศไทย	พร้อมทั้งเปิด

ให้ลูกค้าของบริษัทฯ	และประชาชนทั่วไปสามารถ

ดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ไป

ใช้ได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย	โดยโปรแกรมสามารถวิเคราะห์	

พฤตกิรรมการใช้จ่าย	ว่ามวิีนยั	หรือไม่มวิีนยั	มเีป้าหมาย

ให้ผู้ ใช้งานได้เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง	

สามารถตดิตามค่าใช้จ่าย	รายรับ	และเงนิออมได้	หรือ	

หากลูกค้าและประชาชนทั่วไปต้องการสมุดบันทึก

บัญชีรายรับ-รายจ่าย	 ก็สามารถขอได้จากสาขาของ	

บริษัทฯ	 ทุกสาขา	 ในปีนี้	 มีพนักงานกว่า	 9,000	 คน	

เข้าร่วมโครงการ	และในปีหน้า	บริษัทฯมีแผนจะขยาย

ขอบเขตไปยงักลุม่ลกูค้าทีผิ่ดนดัชำาระ	 เพ่อประเมินผล

สัมฤทธิ�ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชำาระหนี้	

ซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงินได้

 โครงก�ร “คล่นิคแก้หน่้” ร่วมกับ บสส.

นอกเหนอืจากกิจกรรมเพ่ือสังคมทีบ่ริษัทฯ	ริเร่ิมข้ึนเพ่ือ

สนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้าของ	

บริษัทฯ	และประชาชนทัว่ไปแล้วนัน้	บริษัทฯ	ยงัร่วมกับ	

บสส.	เข้าร่วมโครงการคลนีคิแก้หนีเ้พ่ือช่วยเหลอืลกูหนี้

รายย่อยที่มีหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย	โดยเป็นหนี้เสีย

บัตรเครดิต	 บัตรกดเงินสด	 และสินเชื่อส่วนบุคคลที่

ไม่มีหลักประกัน	 เพื่อให้มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้	 ควบคู่

กับการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัย

ทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่สนใจ	

เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศในระยะยาว	โดยในปีนี้	มีผู้ประกอบการ

ที่มิใช่สถาบันการเงินเข้าร่วมทั้งสิ้น	19	บริษัท	
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2. ก�รพัฒน�จริยธรรมของอุตส�หกรรม

บรษิทัฯ	 ในฐานะผูน้ำาอตุสาหกรรมสนิเช่อไมโครไฟแนนซ์	

มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจของ	

อุตสาหกรรมสินเช่อไมโครไฟแนนซ์ให้ยืนหยัดบนพ้ืน

ฐานของหลักธรรมาภิบาล	และกลายเป็นอุตสาหกรรม

ที่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอ่นๆ	

ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงปฏิบัติเป็นตัวอย่าง	และพยายาม

เสาะหาความร่วมมอืจากผูป้ระกอบกจิการในอตุสาหกรรม	

เดียวกัน	 ทั้งรายใหญ่	 และรายย่อย	 ดังที่ได้รายงาน	

ไปแล้วในรายงานความยั่งยืน	 ปี	 2561	 ของบริษัทฯ	

(หน้า	30)	ทั้งนี้	บริษัทฯ	คาดหวังว่า	หากอุตสาหกรรม

สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ได้รับการยกระดบัด้านมาตรฐาน	

ของการดำาเนินธุรกิจแล้วนั้น	 ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ	

โดยเฉพาะอย่างยิง่	กลุม่ลกูค้า	สังคมและชุมชน	จะได้

เป็นผู้รับประโยชน์สูงสุด

ในการน้ี	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 บริษัทฯ	 จึงดำาเนินงาน	

เพิ่มเติมต่อเน่อง	โดยการกำาหนดกลยุทธ์แก่ฝ่ายต่างๆ	

ของบรษิทัฯเพ่อนำาไปปฏบิตัเิพ่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื	

ดังนี้

2.1 ก�รเค�รพต่อคว�มพึงพอใจ สิทธิ และข้อมูล

ส่วนบุคคลของลูกค้�

 ติดต้ังอุปกรณ์แท็บเล็ทเพ่ือให้ลูกค้�ประเมิน

คว�มพึงพอใจ

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือธุรกิจการให้บริการ	

ความพึงพอใจของลกูค้าจงึเป็นปัจจยัสำาคญัทีจ่ะส่งเสริม

ให้บริษัทฯ	 สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้	

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	บริษัทฯ	จงึได้มพียายามพัฒนา	

ช่องทางการส่ือสาร	 ทั้งทางออฟไลน์	 และออนไลน์	

อย่างไรกด็	ีในปีนี	้บรษิทัฯ	ได้เร่ิมนำาอปุกรณ์แทบ็เลต็มา

ติดตั้งที่สาขา	 เพ่อเพ่ิมช่องทางให้ลูกค้ามีส่วนร่วมใน	

การประเมินความพึงพอใจอย่างสะดวกรวดเร็ว	และมี	

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	(Customer	Engagement	&	

Customer	Experience)	โดยสถิติความพึงพอใจของ

ลูกค้าจะถูกบันทึกไว้ในระบบ	 ซ่ึงจะนำามาใช้ในการ	

ประเมนิคณุภาพการให้บริการของพนักงานในแต่ละสาขา	

พร้อมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินเช่ือ	

และการให้บริการต่อไป

 นโยบ�ยก�รปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เพ่ือให้บริษัทฯ	ดำาเนนิธรุกิจสอดคล้องกับ	พ.ร.บ.	ข้อมลู

ส่วนบคุคลฯ	ซ่ึงได้รบัการประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา	

เม่อวันที่	 24	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2562	 และจะมี	

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2563	

เป็นต้นไป	บริษัทฯ	จึงกำาหนดนโยบายที่เก่ียวข้อง	คือ	

นโยบายการรักษาข้อมูลและความปลอดภัยสารสนเทศ	

และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ทัง้นี	้นอกจากการกำาหนดนโยบายดงักล่าวแล้ว	บรษิทัฯ	

ยงัเพ่ิมประเดน็ความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการรักษาข้อมลู	

ส่วนบุคคล	 โดยมีฝ่ายกฎหมาย	 และฝ่ายเทคโนโลยี	

สารสนเทศเป็นผูป้ฏบิตังิานเพ่อลด	หรอืจำากดัความเส่ียง

ที่เกี่ยวข้อง

2.2 ก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลก�รให้

บริก�รแก่ลูกค้�อย่�งเป็นธรรมและโปร่งใส

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 บริษัทฯ	 ร่วมกับสมาคมการค้า	

ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่อทะเบียนรถได้ร่วมหารือ	 รับฟัง	

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	 เพ่อให้	

ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถกำาหนดกฎระเบียบ		

หรือแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแลธุรกิจภายใต้	

สถาบันการเงิน	และผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงิน		

ให้เป็นไปในแนวทิศทางเดียวกัน	 อาทิ	 แนวทางการม	ี

มาตรฐานกลางในการประเมินความสามารถในการ	

ชำาระหน้ีของลูกหน้ีรายย่อย	และโครงการคลินิกแก้หน้ี

2.3 ก�รเป็นองค์กรต้นแบบของอุตส�หกรรมใน

ด้�นบรรษััทภิิบ�ล

บริษัทฯ	ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประจำาปี	

2562	 ว่าอยู่ในระดับ	 “ด่เลิศ” (5	 ดาว)	 เป็นปีที่สอง	

ติดต่อกัน	 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	

บริษัทไทย	 (IOD)	 และในปีเดียวกันน้ี	 คณะกรรมการ

บริษัท	 ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ	 “คณะกรรมกำร 

แห่งปี - ด่เด่น” (Board	of	the	Year	for	Distinctive	

Practices)	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2561/62	 ซึ่งเป็นการ	

ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดท

ะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ท่ีสามารถ	
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ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยคำานึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

ทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 จากการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ร่วมกับ	 6	 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำา	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังได้รับการรับรอง	 (Certified)	 เป็นสมาชิกแนวร่วม	

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	เม่อวันที่	21	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562

การจัดการความเสี่ยง

คณะทำางานการจัดการความเสี่ยง	 นำาเสนอปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแก่คณะกรรมการจัดการ	

ความเส่ียง	โดยเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน	เพ่อหาแนวปฏิบัติในการจำากัด	หรือลดความเส่ียง	

พร้อมกันนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้้เปิดเผยความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 พร้อมกระบวนการจัดการความเสี่ยง	

ในรายงาน	56-1	และรายงานประจำาปี	2562	ดังนี้

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ�นในอนาคต

1.	จัดให้มีมาตรการการป้องกันและตรวจจับภัย

คุกคามด้วยการเปิดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส	

และช่องทางการส่อสารกับลูกค้าทั้งออฟไลน์และ

ออนไลน์	เพ่อให้บรษิทัฯ	สามารถตรวจจบัภยัคกุคาม	

ทางไซเบอร์และหาทางป้องกันและแก้ปัญหาได้	

อย่างทันท่วงที

2.	สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานและ

ลกูค้าของบริษัท	ในการตระหนกัรู้เท่าทนัภยัไซเบอร์

อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งดำาเนินการตรวจสอบการส่ง

ข้อความ	 SMS	 ทางโทรศัพท์ปลอม	 (Phishing	

Scam)	เพ่ือเตือนภัยความเส่ียงได้ทันท่วงที	ผ่าน

ช่องทางการสือ่สารของบริษัท	 ทัง้ต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย	

ภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

 เสี่ยงจ�กภิัยคุกค�มท�งไซเบอร์ (CYBER 

SECURITY RISK)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่าง	

ก้าวกระโดด	 มีส่วนให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็น	

การคุกคามที่สร้างผลกระทบในทุกภาคส่วนทั้งใน	

ด้านเศรษฐกิจ	 และความมั่นคงของประเทศ

อุตสาหกรรมการเงิน	 สถาบันการเงินและผู้ให้

บริการทางด้านการเงินต่างๆ	 ได้รับความเสี่ยง	

ดังกล่าวเช่นเดียวกัน	 อันก่อให้เกิดผลกระทบที่มี	

ความรุนแรงสูงข้ึน	 ทั้งในแง่ของความน่าจะเป็น	

และขนาดของผลกระทบ	 ซ่ึงอาจมาในรูปแบบที	่

เปลี่ยนแปลงไป	และยากต่อการป้องกันหรือตรวจ	

จับยิ่งขึ้นเร่อยๆ	 แม้ว่าการปฏิบัติงานและรูปแบบ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ยังเน้นการใช้หลัก	

ประกนัทีเ่ป็นรปูธรรมและการทำาธุรกรรมในรูปแบบ

ของเงินสดเป็นส่วนมาก	 อย่างไร	 ก็ตามระบบ	

ปฏบิตักิารหลกัทีบ่รษิทัฯ	ใช้สำาหรบัการบนัทกึข้อมลู	

สำาคญัของลกูค้า	และการจัดการบรหิารต่างๆ	นัน้	

อยูใ่นรปูแบบของดจิทิลั	 จึงมคีวามเส่ียงด้านดจิทิลั	

หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นสำาคัญ	 ดังนั้น	

บริษัทจึงได้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
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1.	บริษัทฯ	ได้สร้างมาตรฐานความเป็นเลศิด้านการ	

บริการ	(Service	Excellence)	รวมถึงการปฏิบัติ

ตามกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกบัการให้บรกิารอย่างเป็น	

ธรรมแก่ลูกค้าอย่างเคร่งครดั	 (Market	Conduct)	

เพ่อเป็นแนวทางปฏบัิตขิองบรษิทัในการปฏบัิตงิาน		

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดผลงานของพนักงาน	

ทั้งนี้	 นโยบายความเป็นเลิศด้านการบริการของ	

บริษัทฯนั้นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมสินเช่อไมโครไฟแนนซ์อย่างส้ินเชิง	

โดยช่วยลดความขัดแย้งและการให้บรกิารลกูค้าที่

ไม่เท่าเทยีมกนั	 นอกจากนัน้การเน้นการให้บริการที่

เป็นเลิศ	 ส่งผลให้ลูกค้าเดิมกลับมาใช้บริการอีก	

และบอกต่อไปยังลกูค้าใหม่	(Snowball	Effect)	ซ่ึง

จัดเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สำาคัญของบริษัทฯ	

2.	เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ	 เป็นกลุ่ม	

ลกูค้าสินเช่ือทะเบยีนรถจกัรยานยนต์	 ซ่ึงมแีนวโน้ม	

ทีจ่ะใช้บริการสนิเช่ือทีใ่กล้บ้าน	 และเดนิทางสะดวก	

ที่สุด	บริษัทฯ	จึงเน้นกลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ก่อน	 ด้วยการขยายสาขาไปยังตัวจังหวัด	 อำาเภอ	

ตำาบล	และหมู่บ้านต่างๆ	อย่างไรก็ตาม	ณ	ปัจจุบัน	

บริษัทฯ	มจีำานวนสาขากว่า	4,107	ซ่ึงนบัว่าบริษัทฯ	

เป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ที่มีจำานวน

สาขามากทีส่ดุในประเทศ	กระจายอยูใ่น	74	จังหวัด	

และมลีกูค้าจำานวนกว่า	1.79	ล้านคน	และยังคงมอง

เห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจผ่านการขยาย	

สาขาอยู่	

3.	เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า	 และ	

เข้าถึงลกูค้าจำานวนมากยิง่ข้ึน	บริษัทฯ	จงึดำาเนนิการ	

ขยายผลติภณัฑ์สินเช่ือสำาหรับลกูค้ารายย่อยอย่าง

ต่อเน่อง	นบัจากก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรพัย์ฯ	

ที่บริษัทฯมีเพียงสินเช่อทะเบียนรถจักรยานยนต	์

และภายหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	 บริษัทฯ	

ได้เพ่ิมสินเช่อทะเบียนรถยนต์สินเช่อทะเบียนรถ	

เพ่อการเกษตร	สินเช่อโฉนดทีดิ่น	สินเช่อส่วนบคุคล	

แบบไม่มีหลกัทรพัย์คำา้ประกัน	และสินเช่อรายย่อย	

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ�นในอนาคต กระบวนการบริหารความเสี่ยง

 คว�มเส่ียงจ�กก�รแข่งขันกับผู้เล่นใหม่ 

(NON-CONVENTIONAL COMPETITOR RISK)

นับตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกกฎหมาย	

เพ่ือกำากับดูแลธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ	 และ	

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจสนิเช่ือรายย่อยระดบัจงัหวัด	

ภายใต้การกำากับของกระทรวงการคลงั	 ส่งผลให้มี

ผู้ ให้บริการทางการเงนิขนาดเลก็	ผูพั้ฒนาเทคโนโลยี	

FINTECH	รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ	ทั้งในและ

ต่างประเทศให้ความสนใจธุรกิจไมโครไฟแนนซ์	

และอาจก่อให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมที	่

รุนแรงมากยิ่งข้ึน	 ทั้งการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี	

การขยายสาขา	รวมถงึการขยายผลิตภณัฑ์สินเช่อ	

ไมโครไฟแนนซ์ใหม่ๆ	 หรือแม้แต่การแข่งขันด้าน	

ราคาในอนาคต	 บริษัทฯตระหนักดีถึงการเปลี่ยน	

แปลงจึงมีการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์	

และแผนการปฏิบัติงานเพ่อให้สามารถรับมือและ	

แข่งขนัในอุตสากรรมได้อย่างเข้มแข็ง	ดังนี้
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ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ�นในอนาคต กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เพ่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ	 มาเป็น	

ลำาดับ	ใน	ปี	2562	นี้	บริษัทฯ	ได้ขยายผลิตภัณฑ์

สินเช่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ให้แก่ลูกค้าเดิมที่มี

ประวัติการชำาระดีของบริษัทฯ	ทั้งนี้บรษิทัฯ	เช่อว่า	

ผลิตภัณฑ์ใหม่จะช่วยเร่งการเติบโตของพอร์ต	

สินเช่อคงค้าง	และอัตราดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ	

ได้ในอนาคต	 ในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนา	

ความภักดี	 (Customer	 Loyalty)	 ที่ลูกค้ามีต่อ	

บริษัทฯอีกด้วย

4.	อัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม

และโปร่งใส	 ภายใต้	 พ.ร.บ.	 สินเชื่อส่วนบุคคล	

ภายใต้การกำากับที่กำาหนดอัตราดอกเบ้ียสูงสุดไม่

เกินร้อยละ	 28	 เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดอัตรา

ดอกเบี้ยของอุตสาหกรรมใหม่ลดลงจากในอดีต

ทีเ่ฉลีย่สูงเกินกว่าร้อยละ	30	อย่างไรก็ตาม	อตัรา

ดอกเบี้ยเรียกเก็บของบริษัทฯ	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่

ประมาณร้อยละ	 22-23	 มาตลอดระยะเวลา

หลายปี	ซึ่งในปี	2562	นี้	อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ยังคงดำารงไว้ที่ระดับเดิมโดยตำ่ากว่าเกณฑ์อัตรา

ดอกเบี้ยสูงสุดอยู่มาก	 ทั้งนี้	 เพ่อให้เกิดความ	

เป็นธรรมกับลูกค้าของบริษัทฯ	 ที่สามารถรักษา	

สถานภาพทางด้านเครดิตและคุณภาพหนี้ได้เป็น

อย่างดี	 และเพ่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่จากผู้ให	้

บรกิารสินเช่อนอกระบบ	รวมถึงผูใ้ห้บรกิารรายอ่น

1.	บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความเส่ียงเป็นอย่างด	ี	

จึงดำาเนินนโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต	่

ปี	2561	โดยมีเป้าหมายเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

ที่เกิดข้ึนจากการดำาเนินธุรกิจทั้งทางตรงและ	

ทางอ้อม	 อาทิ	 การสร้างอาคารสำานักงานใหญ่

แห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารสีเขียว	(LEED	Certified)

2.	บริษัทฯ	ได้ขยายสาขาไปยังพ้ืนที่หลากหลาย	

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุม่ลกูค้าทีห่ลากหลายยิง่ข้ึน	

 คว�มเส่ียงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภิ�พ 

ภิูมิอ�ก�ศ

สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน	เป็นสถานการณ์ที	่

เกิดขึ้นทั่วโลก	 และส่งผลกระทบทางลบต่อทั้ง	

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมโดยตรง	โดย

ผลกระทบนั้นทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ	 ใน	

ประเทศไทย	 สภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยหลักที่

ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร	 ซ่ึงถือ	

เป็นแหล่งรายได้หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	
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ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ�นในอนาคต กระบวนการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม	 นอกเหนือจากการจัดการความเสี่ยงเกิดใหม่ข้างต้นแล้ว	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนิน	

การพัฒนา	และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง	ดังต่อไปนี้

 ก�รปรับปรุงคว�มปลอดภิัยส�รสนเทศ และก�รป้องกันก�รโจมตีท�งไซเบอร์

ในปี	พ.ศ.2562	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำาการปรับปรุง

	 -	 บริษัทฯ	 จัดให้มีมาตรการการป้องกันและตรวจจับภัยคุกคาม	 ด้วยการเปิดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส		

และช่องทางการส่อสารกับลูกค้าทั้งออนไลน์	 และออฟไลน์	 เพ่อให้บริษัทฯ	 สามารถตรวจจับภัยคุกคามทาง	

ไซเบอร์	พร้อมหาทางป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

	 -	 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์อย่างต่อเน่องให้แก่พนักงานและลูกค้าของ	

บริษัทฯ	รวมทั้งดำาเนินการตรวจสอบการส่งข้อความ	SMS	ปลอมทางโทรศัพท์	(Phishing	Scam)	เพ่อเตือนภัย	

ความเส่ียงได้ทันท่วงทีผ่านช่องทางการส่อสารของบริษัทฯ	ท้ังต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน	และต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

 ก�รจัดตั้งหน่วยง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบ (Compliance)

ในป	ีพ.ศ.	2561	คณะกรรมการบรษิทัไดม้ีมติใหบ้รษิทัฯ	ได้จดัตั้ง	“หน่วยงำนก�ำกับกฎหมำยและกฎระเบย่บองค์กร 

(Compliance)” โดยมีโครงสร้างอยู่ภายใต้ฝ่ายจัดการความเส่ียงและกฎหมาย	โดยมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ	

กำากับดูแลให้การดำาเนินธุรกิจและบุคลากรภายในบริษัทฯ	 ให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย	

กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	ระเบียบ	คำาสั่ง	ประกาศต่างๆ	ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด	และรับผิดชอบ	

กำากับดแูลงานดา้นกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธรุกิจ	กฎหมายเก่ียวกับบริษัทจดทะเบยีน	และกฎหมายอน่ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ของประเทศ	 จากการประเมินการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย	 พบว่าอุณหภูมิ

เฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น	 1.5-2.0	 องศาเซลเซียส	

ภายใน	 40	 ปีข้างหน้า	 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย	

สำาหรับภาคการเกษตรเป็นอย่างยิง่	 และบริษัทฯ	

ซ่ึงมีกลุ ่มลูกค้าประกอบอาชีพที่เก่ียวกับภาค

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่	 การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศจึงอาจส่งผลทำาให้รายได้ของ

เกษตรกรลดลง	อนัจะทำาให้ความต้องการสินเช่ือ

เพิ่มขึ้น	 หากแต่คุณภาพหนี้ลดลง	 เพื่อตอบรับ

กับความเสี่ยงดังกล่าว	บริษัทจึงดำาเนินการดังนี้

เช่น	การขยายสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร	เพ่ือ

สร้างสมดุลของฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่มิได้

เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรโดยตรง	หรือมิได้มี

ความเสี่ยงด้านจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศมากเท่ากลุ่มเกษตรกร	
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ปรับปรุง บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมก�รบรรษััทภิิบ�ล ให้ครอบคลุมก�ร 

พัฒน�อย่�งยั่งยืน

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการบริษัทเสนอแนะให	้

บทบาท	หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาลครอบคลุมถึงการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 ในการ	

กำากับดูแลให้บริษัทฯ	 ให้มีการบริหารจัดการที่ดีเพ่อ	

ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ	อย่างย่ังยืน	และ	

สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	จึงมี	

มติอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาล	

 ทบทวนคู่มือก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และ 

จรรย�บรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณ	

ธุรกิจ	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการและนโยบาย	

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เพ่อให้เกิดความครบถ้วน	

เป็นปัจจุบัน	 เพ่อเป็นแนวทางแก่ผู้บริหาร	 และ	

พนักงานของบริษัทฯ	 ในการยึดถือปฏิบัติ	 โดยมีการ	

เปล่ียนแปลงในเร่องการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล		

เพ่อสนองนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น	

 นโยบ�ยก�รจัดก�รด้�นภิ�ษัี

คณะกรรมการบริษัท	อนุมัตินโยบายการจัดการด้านภาษี	

ซ่ึงแสดงถึงหลักการและมาตรการการจัดการด้านภาษี	

ของบริษัทฯ	 รวมถึงการเปิดเผย	 ความโปร่งใส	 และ

ความรัดกุมในการจัดการภาษี	

 นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 และ	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนพันธกิจ	วิสัยทัศน์		

ค่านิยมหลักของบริษัทฯ	 รวมถึงนโยบายและคู่มือการ	

กำากับกิจการที่ดีประจำาปี	 จึงมีมติคณะกรรมการบริษัท	

ครั้งที่	2/2526	ซึ่งจัดขึ้นเม่อวันที่	18	เมษายน	2562		

ณ	 ห้องประชุมอรุณอัมรินทร์	 1	 โรงแรมรอยัล	 ซิตี้	

ให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้	

สอดคล้องกับสถานการณ์การดำาเนินงาน	 และกลยุทธ์	

การบริหารธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ	 โดยปรับเปล่ียน	

นโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิมที่ว่า	“บริษัที่ฯ  ม่ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัติรำไม่ต่ิ�ำกว่ำร้อยละ 50 

ของก�ำไรสุิที่ธิจำกงบกำรเงินเฉพ็ำะกิจกำรของบริษัที่ฯ  

และบริษัที่ย่อยในแต่ิละปี ภำยหลังกำรหักภำษ่เงินได้ 

นิติิบุคคลและกำรจัดสิรรทีุ่นสิ�ำรองติำมกฎหมำย”		

เป็น	“บริษัที่ฯ ม่นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัติรำ 

ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุิที่ธิจำกงบกำรเงินเฉพ็ำะ 

กิจกำรของบริษัที่ฯ และบริษัที่ย่อยในแต่ิละปี ภำยหลัง 

กำรหักภำษ่เงินได้นิติิบุคคลและกำรจัดสิรรทุี่นสิ�ำรอง 

ติำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ติำม กำรจ่ำยเงินปันผล  

อำจม่กำรเปล่่ยนแปลงข้ึนอยู่กับแผนกำรขยำยธุรกิจ  

สิภำพ็คล่อง ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสิมอ่นๆ  

ในอนำคติ”	ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว	ได้	

เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลง	

ดังกล่าว	 เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่อให้เกิดความโปร่งใส	

และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	โดยเฉพาะต่อ	

ผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันการเงินท่ีลงทุนในหุ้นสามัญ	

ของบริษัทฯ	ในการตัดสินใจลงทุน	

วันที่คณะกรรมก�ร

มีมติจ่�ยปันผล

วันที่ขึ้น

เครื่องหม�ย

วันที่จ่�ย

ปันผล

ประเภิท

เงินปันผล

เงินปันผล

ต่อหุ้น (บ�ท)

รอบผล

ประกอบก�ร

26/02/62

20/02/61

20/02/60

18/02/59

19/02/58

26/02/62

20/02/61

20/02/60

18/02/59

19/02/58

15/05/62

14/05/60

15/50/60

13/05/59

11/05/58

เงินปันผล

เงินปันผล

เงินปันผล

เงินปันผล

เงินปันผล

0.26

0.18

0.10

0.20

0.13

01/01/61-31/12/61

01/01/60-31/12/60

01/01/59-31/12/59

01/01/58-31/12/58

01/01/57-31/12/57

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
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 ก�รประเมฺินคุณภิ�พก�รจัดก�รประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 (Thai	 Investor	 Association)	 ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม	

ผู้ถือหุ้น	(AGM)	ได้ส่งตัวแทนที่มีคุณภาพเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ที่จัดขึ้นเม่อวันที่	18	เมษายน	

พ.ศ.	2562	 เวลา	10.00	น.	ณ	 ห้องประชุมป่ินเกล้า	2	 (ช้ัน	9)	 โรงแรมรอยัล	 ซิต้ี	 เลขท่ี	800	ถนนบรมราชชนนี	

แขวงบางกอกน้อย	 เขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 ได้ร่วมมือกับสำานักงาน	

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไดจ้ดัทำา	“AGM Checklist” 

โดย	 Checklist	 นี้	 ได้รวบรวมแนวปฏิบัติตามข้อกำาหนดขั้นต่ำาตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด	 และแนวปฏิบัติ	

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของสากล	 เพ่อให้บริษัทฯ	 ใช้เป็นคู่มือช่วยสอบทานว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติตามแนว	

ปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและครบถ้วน	 อันเป็นไปเพ่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้เกิดการจัดการ	

ประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	โดยในปี	พ.ศ.	2562	นี้	บริษัทฯ	

ได้ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เป็นคะแนนระดับ	TIA	4	

 ก�รแต่งตั้งที่ปรึกษั�เพื่อก�รประเมินคุณภิ�พง�นตรวจสอบภิ�ยในของบริษััทฯ

ในปี	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอก	บริษัท	ธรรมนิติ	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็น

องค์กรทางวิชาชีพชั้นแนวหน้าด้านกฎหมาย	บัญชี	ภาษีอากร	การตรวจสอบบัญชี	และการตรวจสอบภายใน	เพ่อ	

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ซึ่งควรปฏิบัติทุก	5	ปี	ตามแนวทางในการปฏิบัติตามองค์	

ประกอบภาคบังคับของกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	 เพ่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการวางแผนในรายละเอียดการสอบทาน	การจัดทำาผังทางเดินของงาน	(Flow	Chart)		

จุดควบคุมและการประเมินคามเสี่ยงที่สำาคัญ	การจัดทำาแนวทางการตรวจสอบ	(Audit	Program)	การปฏิบัติงาน	

ตรวจสอบ	การรายงานและปิดการตรวจสอบ	และระบบการติดตามข้อเสนอแนะ	ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน

2.	เพ่อพัฒนาความรู้	 ทักษะและความสามารถแก่พนักงานท่ีบริษัทได้มอบหมายให้ทำาหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ	

ภายในด้วยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนรายละเอียด	 การสอบทานการจัดทำาผังทางเดินของงาน	

(Flow	Chart)	จุดควบคุมและการประเมินความเสี่ยงที่สำาคัญการจัดทำาแนวทางการตรวจสอบ	(Audit	Program)	

การปฏิบัติงานตรวจสอบ	การรายงานและปิดการตรวจสอบ	และระบบการติดตามข้อเสนอแนะ

3.	เพ่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานตรวจสอบภายในสากล	(IPPF)

อย่างไรก็ตาม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	บริษัทฯ	ยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	

และจะรายงานผลการประเมินในรายงานความยั่งยืน	ปี	2564	ต่อไป

 นโยบ�ยก�รรักษั�ข้อมูลส่วนบุคคลและคว�มมั่นคงปลอดภิัยส�รสนเทศ

ในปี	พ.ศ.	2562	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	ซึ่งบริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายการปกป้อง	

ข้อมูลส่วนบุคคล	และความมั่นคงของระบบสารสนเทศ	ดังเปิดเผยในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพ่อเป็นแนวปฏิบัติ	

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท้ังลูกค้า	พนักงาน	และคู่ค้าของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับ	พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล	

ที่ประกาศใช้แล้วอีกด้วย
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 ร�ยง�นก�รแจ้งเบ�ะแส ประจำ�ปี 2562

เพ่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	

CAC)	บริษัทฯ	ได้กำาหนดและเปิดเผยนโยบายการรับเร่องร้องเรียน	(Whistleblower	Policy)	ไว้ ในเว็บของบริษัทฯ	

ทั้งนี้	นโยบายการรับเร่องร้องเรียนดังกล่าว	ได้กำาหนดแนวทางในการรับเร่องร้องเรียน	รวมถึงแนวปฏิบัติในการ

ปกป้องผู้ร้องเรียนอีกด้วย	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ส่อสารและเปิดเผยช่องทางการรับเร่องร้องเรียนไว้ ในเว็บไซต์ของ	

บริษัทฯ	ดังนี้

ลิ้งค์ : https://www.muangthaicap.com/th/contact.php

ชื่่องที่ำงในกำรร้องเร่ยนและกำรแจ้งเบำะแสิ

ผู้แจ้งเร่องร้องเร่ยนสิำมำรถแจ้งเร่องร้องเร่ยนหรือเบำะแสิ

โดยระบุให้ชื่ัดเจนว่ำเป็นเอกสิำรลับ ผ่ำนชื่่องที่ำง ดังติ่อไปน่้

ติิดติ่อ : ประธำนคณะกรรมกำรติรวจสิอบ

ที่่่อยู่ : บริษัที่ เมืองไที่ยแคปปิติอล จ�ำกัด (มหำชื่น)

32/1 ถนนจรัญสินิที่วงศ์ แขวงบำงอ้อ เขติบำงพ็ลัด กรุงเที่พ็ฯ 10700

โที่ร : 02 880 1033  อ่เมล : whistleblower@muangthaicap.com

โดยในปี	พ.ศ.	2562	บริษัทฯ	ไม่พบว่ามีการแจ้งเร่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางในการร้องเรียน	และผ่านทางส่อ	

สังคมออนไลน์ของบริษัทฯ
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สถิติด้านความหลากหลายของพนักงาน สถิติด้านความหลากหลายของพนักงาน

อัตราส่วนพนักงานหญิงต่อจำานวนพนักงานทั้งหมด	

ร้อยละ	10.42	

อตัราส่วนพนักงานหญงิต่อจำานวนพนกังาน	(ในสำานกังานใหญ่)	 	

ร้อยละ	38.59	

อัตราส่วนผู้บริหารหญิง	 	 	 	

ร้อยละ	23.08

การจ้างพนักงานท้องถิ่น	 จาก	77	ทั่วประเทศไทย	

	 	 	 	 (ไม่มีการจ้างงานอย่าง	

	 	 	 	 กระจุกตัว)	

การจ้างพนักงานที่มีความบกพร่อง	หรือพิการ	3	คน	

	พนักงานส่งเอกสาร	จำานวน	1	คน	

	พนักงานบัญชี	จำานวน	1	คน	

	พนักงานธุรการ	จำานวน	1	คน

มิติสังคม

บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจให้บริการสินเช่อไมโครไฟแนนซ์ซ่ึงลูกค้ากว่า		

3	 ใน	 4	 เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีไม่มีรายได้ประจำา	 และไม่ใช่ลูกค้าของ	

สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์	บริษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญ	

กับสินเช่อจำานำาทะเบียนรถเป็นหลัก	 ซ่ึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ	 จำาเป็น	

ต้องมีจุดบริการเพ่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่	

ท่ัวประเทศ	และสามารถตรวจสอบและยืนยันหลักประกัน	 เช่น		

รถจักรยานยนต์	รถยนต์	 โฉนที่ดิน	หรือหลักประกันอ่นที่ลูกค้า	

นำามาเป็นประกัน	หรืออีกนัยหนึ่ง	บริษัทฯ	เช่อว่าเราเป็นธุรกิจ	

การให้บริการซ่ึงมี	 “คุณภำพ็ควำมสัิมพั็นธ์”	 หรือ	 “Relationship 

Quality” เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่	 สำาคัญที่สุด	 ดังนั้น		

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	 และลูกค้าน้ันต้องสามารถ	

ขับเคล่อนไปได้ด้วยพนักงานท่ีมีคุณภาพตามค่านิยม	 5	 ประการ	

ของบริษัทฯ	คือ	มีความซ่อสัตย์สุจริต	ทุ่มเทเพ่องาน	ทัศนคติดี	

สามัคคีรวมใจ	 ระเบียบวินัยเคร่งครัด	 ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้	

ถูกหล่อหลอมด้วย	“วัฒนธรรมองค์กร” ที่เข้มแข็งและแนว	

ทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการแรงงานของบริษัทฯ	 ทั้งนี้		

หากพนักงานของบริษัทฯ	ทำางานด้วยความสุขแล้วนั้น	ความสุข	

ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้าของเราอันเป็นปัจจัยหลัก	 ซึ่งจะนำาพาบริษัทฯ	 ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ดังนั้น		

คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารจึงได้ร่วมกันวางแนวทางปฏิบัติเพ่อการจัดการแรงงานท่ีเหมาะสม	 และมีการพัฒนา	

ปรับปรุงให้เท่าทันต่อสภาพแวดล้อมและการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ท้ังน้ี	 วัตถุประสงค์หลัก	

คือการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทฯ	 และปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย	 ความสุขการที่บริษัทฯ	

มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า	 4,107	 สาขานั้น	 จึงถือเป็นความท้าทายของบริษัทฯ	 ยิ่งขึ้นในการบริหาร	

ความหลากหลายของพนักงานกว่า	9,576	คน	ที่มาจากต่างท้องถิ่น	ต่างวัฒนธรรม	หากแต่ต้องทำางานร่วมกัน	

เป็นทีม	 อย่างไรก็ตาม	 ในความท้าทายนั้น	 บริษัทฯ	 พบว่าโอกาสที่ได้จากความหลากหลายของพนักงาน	 คือการ	

ทีเ่รามพีนกังานทีส่ามารถเข้าใจและเข้าถึงความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง	เนอ่งจากพนกังานทีป่ระจำาอยูต่าม	

สาขา	มักจะเป็นคนจากในท้องท่ีน้ันๆ	ซ่ึงรู้จักพ้ืนท่ี	ชุมชนในพ้ืนท่ี	และวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมในพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี	

ความกลมกลืน	หรือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	ก่อให้เกิดการยอมรับและนำามาซ่ึงการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ		

นอกเหนือจากการใช้พนักงานซ่ึงเป็นคนในท้องท่ีแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังกำาหนดแนวทางและกลยุทธ์ที่เพ่อสร้างการม	ี

ส่วนร่วมและกลายเป็นส่วนหนึ่งขอชุมชนโดยดำาเนินการผ่านโครงการเพ่อสังคม	CSR	ต่างๆ	โดยมีวัตถุประสงค์	

มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพราะหากชุมชนเข้มแข็งแล้วน้ัน	 ท้ังพนักงานของบริษัทฯ	

และกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชน	ก็จะเป็นพนักงานและกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพไปด้วย
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1. ก�รบริห�รจัดก�รแรงง�น

1.1 ก�รยึดมั่นต่อสิทธิมนุษัยชน และก�รยอมรับคว�มหล�กหล�ยในองค์กร

บริษัทฯ	จัดให้พนักงานฝ่ายบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหัวข้อ	“กำรติรวจสิอบด้ำน 

สิิที่ธิมนุษยชื่นอย่ำงรอบด้ำน” (Human	Rights	Due	Diligence)	ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนภายในองค์กร		

ทัง้นี	้ภายหลงัการอบรมดงักลา่ว	บริษัทฯ	ไดด้ำาเนนิการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการดา้นสิทธมินษุยชนภายใน	

องค์กรดังนี้

	 -	 ปรับปรุงคู่มือสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพรอบด้านมากยิ่งขึ้นเพ่อลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

	 -	 ปรับปรุงการจัดการดำาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจในหมวดต่างๆ	เช่น	แนวทาง

	 -	 ปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนตอ่กลุม่ผู้ ใช้บริการ(ลกูคา้),	แนวทางปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนตอ่กลุม่คู่ค้า	

(Supplier)

	 -	 ปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตามกระบวนการตามนโยบายสิทธิมนุษยชน	

	 ของบริษัท	โดยกำาหนดหน้าที่ความผิดชอบให้ชัดเจน

	 -	 ปรับปรุงช่องทางการส่อสารให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนไปยังพนักงาน	ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	

โดยให้พนักงานสามารถเข้าใจและเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้ง่ายขึ้น	ผ่านระบบส่อสารภายในองค์กร	(เช่น	คู่มือ	

สิทธิมนุษยชน	e-document,	การรับแจ้งเร่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน)

1.2 ก�รสร้�งสังคมเรียนรู้ภิ�ยในองค์กรเพื่อก�รพัฒน�ทักษัะและองค์คว�มรู้ของบุคล�กร

 แพลตฟอร์มก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MTC University)

เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มกลางเข้ามาประยุกต์ใช้จัดการเร่องต่างๆ	ภายในองค์กร	รวมถึงการเช่อมโยง	และแบ่งปัน	

องค์ความรู้	 ข้อมูลของบริษัทฯ	 ข้อมูลตลาด	 ฐานข้อมูลต่างๆ	 รวมถึงความรู้ ในด้านต่างๆ	 ที่อยู่ในความสนใจของ	

พนักงานและผู้บริหาร	 หรืออีกนัยหนึ่งคือทำาหน้าที่เหมือนเป็นห้องสมุด	 (Library)	 ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถ	

เข้าถึงได้	 ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของดิจิทัลแพลตฟอร์มดังกล่าว	 คือการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร	 เพ่อ	

พัฒนาบุคลากรและต่อยอดศักยภาพของบุคลากรมิให้หยุดนิ่งและเท่าทันการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน		

นอกจากนั้น	องค์ความรู้ที่ถูกรวบรวมไว้ ในดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ยังเป็นเคร่องมือที่ช่วยส่งต่อองค์ความรู้ไปยังพ

นักงานใหม่ได้อีกด้วย

 ก�รอบรม

บริษัทฯ	มีความมุ่งม่ันท่ีจะรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถให้คงอยู่กับบริษัทฯ	อย่าง	ยาวนาน	นอกจากการวางโครงสร้าง	

ค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีมาตรการอ่นๆ	 ในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน		

(Employee	 Turnover	 Rate)	 อาทิ	 การสำารวจความพึงพอใจและการกำาหนดแผนการพัฒนาบุคลากร	 เพ่อเปิด	

โอกาสให้พักงานทุกระดับได้พัฒนาและก้าวหน้าทางสายอาชีพ	ซ่ึงโครงการอบรมได้แบ่งออกเป็น	4	ประเภทหลัก	ได้แก่

หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

ปฐมนิเทศพนักง�นใหม่ 

(17,850 ช่ัวโมง)

บริษัทจัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่	

เพ่อแนะนำาพนักงานให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมในการ	

ทำางานวัฒนธรรมขององค์กรและการเป็นส่วนหนึ่ง	

ขององค์กร	 พร้อมกับเข้าใจวิสัยทัศน์เป้าหมาย	

และพันธกิจของบริษัทฯ

พนักงานใหม่ทุกคน
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หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

เป็นโครงการอบรมสำาหรับพนักงานทุกระดับ	

มีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำานโยบายการบริการที่	

เป็นเลิศ	(Service	Excellence	Policy)	สำาหรับลูกค้า	

ดั่งสโลแกน	“บริกำรใกล้ชื่ิด ดุจญำติิมิติรท่่ี่รู้ใจ” 

ของบริษัท	 ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักของการดำาเนินงาน	

เพ่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	โดยพนักงานจะได้	

เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี	 และทักษะการแก้ไขปัญหา	

ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร	 และเพ่อให้	

พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 และกฎระเบียบของ	

หน่วยงานกำากับ

พนักงานทุกระดับ

เทคนิคก�รบริห�ร

จัดก�ร

(1,638 ชั่วโมง)

เน่องจากระบบการบริหารงานของบริษัทฯ	 เป็น	

แบบการกระจายอำานาจ	(Decentralization)	ดังน้ัน	

การอบรมเพ่อเพ่ิมทักษะความเป็นผู้นำาของผู้บริหาร	

ท้ังระดับกลางไปจนถึงระดับสูงถือเป็นส่ิงจำาเป็นต่อ	

การทำางานเป็นทีม

หัวข้อที่สนใจ  

(ท�งเลือก)

ผู้บริหารระดับกลาง	-

ผู้บริหารระดับสูง

พนักงานแต่ละคน	สามารถเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	

ที่ตนเองสนใจ	หรือมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่และ	

ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้	

ยิ่งขึ้นไป

พนักงานทุกระดับ

Supply Chain  

Management  

Training รุ่นที่ 4 

จัดโดยตล�ด

หลักทรัพย์ฯ

(24 ชั่วโมง)

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	 การวิเคราะห	์

และทำาความเข้าใจห่วงโซ่อุปทาน	 การจัดการ	

ห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำา	(Upstream)	การจัดการห่วงโซ่	

อุปทานปลายน้ำา	(Downstream)

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ	-	

ผู้บริหารระดับกลาง

Annual Report (56-2) 

and Integrated  

Reporting Concept 

ก�รจัดทำ�ร�ยง�น 

ประจำ�ปี ต�มหลักก�ร 

Integrated Reporting 

รุ่นที่ 1/62 จัดโดย

สภิ�วิช�ชีพบัญชี

(24 ชั่วโมง)

ประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำา	 Annual	 Report	

(รายงานประจำาปี)	 และ	หลักการ	 Integrated	

Reporting

เลขานุการบริษัท	และ	

นักลงทุนสัมพันธ์

ก�รอบรมเพื่อสร้�ง 

คว�มรู้และคว�มเข้�ใจ 

ในก�รปฏิบัติง�น

     ก�รบริก�รท่ีเป็นเลิศ   

 (23,922 ชั่วโมง)

 เทคนิคก�รเจรจ�  

 เพื่อติดต�มหนี้ท�ง  

 โทรศัพท์และ

 ภิ�คสน�ม  

 (16,662 ชั่วโมง)
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หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

อบรมก�รใช้ง�นระบบ 

Setportal (6 ชั่วโมง)

หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบ

อบรมเรื่องน�ยจ้�งมี

หน้�ที่ส่งเงินต�ม พรบ.

กยศ 2560 

(12 ชั่วโมง)

ฝ่ายบุคคลและ

ฝ่ายการเงิน

หลักสูตร ก�รบริห�ร 

คว�มเสี่ยง เพื่อป้องกัน 

ก�รทุจริต (36 ชั่วโมง)

หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบ

หลักสูตร Brand 

Experience 

Management 

(ก�รสร้�งแบรนด์ และ

ก�รเพิ่มมูลค่�ท�งธุรกิจ 

คือก�รบริห�ร

ประสบก�รณ์ที่ดีให้

กับลูกค้� (6 ชั่วโมง)

ฝ่ายธุรการ	

ระดับหัวหน้าขึ้นไป

เตรียมความพร้อมให้ผู้ ใช้งานระบบ	Setportal

หลักสูตร MTCNA 

(12 ชั่วโมง)

พนักงานไอทีซัพพอร์ตเพ่อให้ทราบถึงการทำางานของ	RouterOS

เพิ่มให้ทราบถึงขั้นตอนในการส่งเงินให้	กยศ.	

ตามพรบ.	ปี	2560

เพิ่มทักษะในการตรวจสอบ	

เพ่อป้องกันการทุจริต

พัฒนาพนักงานเพ่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

หลักสูตรก�รทำ�  

Automate workflow 

และ data visualization 

บน ACL Cloud  

(6 ชั่วโมง)

ฝ่ายบัญชี	

ระดับหัวหน้าหน่วย

เพ่อเรียนรู้ระบบการจัดเก็บและควบคุมเอกสาร

ในระบบ

หลักสูตร IT Compliance 

(6 ชั่วโมง)

สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ	

การกำากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและ	

สารสนเทศ

ฝ่ายไอทีซัพพอร์ต
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หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

เรื่องกฎหม�ยก�รจ้�ง 

ง�นคนพิก�รในสถ�นที ่

ประกอบก�ร

(12 ชั่วโมง)

ฝ่ายบุคคล	

ระดับหน้าหน่วยขึ้นไป

อบรมหลักสูตร Fortinet 

361 Security 2019 

(6 ชั่วโมง)

ฝ่ายไอทีซัพพอร์ต

หลักสูตรรู้ทันกฏหม�ยใหม่ 

ก้�วสู่ยุคดิจิตัล 

(24 ชั่วโมง)

ฝ่ายการเงิน	

ระดับหัวหน้าและ	

พนักงาน

ประชุมห�รือเรื่องแนว

ปฏิบัติในก�รทวงถ�มหนี้ 

(6 ชั่วโมง)

ทนายความบริษัท

เพ่อเพ่ิมทักษะความรู้แนวทางการส่งเงินสมทบ	

กองทุนคนพิการ

พัฒนาความรู้ด้านการป้องกันการถูกโจมตีจาก	

อาชญากรรมทางไซเบอร์

เพิ่มเติมทักษะความรู้ ในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการ	

ติดตามลูกค้า

เรื่องภิ�ษัีเงินได้รอตัด

บัญชี/หลักบัญชีและภิ�ษัี

อ�กรกับคว�มเหมือนที่

แตกต่�ง (12 ชั่วโมง)

ฝ่ายบัญชี	

ระดับหัวหน้าหน่วย	

ขึ้นไป

พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีและการ	

ภาษี

อบรมคว�มรู้ประกันสังคม 

2562 (12 ชั่วโมง)

ฝ่ายบุคคล	

หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิ

มนุษัยชน (12 ชั่วโมง)

ฝ่ายการเงิน	

ระดับหัวหน้าและ	

พนักงาน

ประชุมเรื่องปัญห�ที่เกิด

กับลูกค้�จ�กวิธีก�ร

คำ�นวณดอกเบี้ย 

(4 ชั่วโมง)

ฝ่ายบัญชี	

ระดับหัวหน้าส่วน

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานประกันสังคม

พัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานด้าน

ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

พัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพ่อนำามาใช้ปฏิบัติงาน
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ทั้งนี้	ในปี	2562	บริษัทฯ	มีอัตราเฉลี่ยจำานวนชั่วโมงต่อพนักงานเข้ารับการอบรม	คิดเป็น	6.30	ชั่วโมงต่อพนักงาน	

(ปี	2561:	9.19	ชั่วโมงต่อพนักงาน)	และมีค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการอบรม	จำานวน	9.00	ล้านบาท	(ปี	2561:	

10.77	ล้านบาท)

หมำยเหติุ : ม่กำรเปล่่ยนแปลงแผนกำรอบรมเร่องกำรบริกำรที่่่เป็นเลิศ จำกเดิมก�ำหนดให้พ็นักงำนทีุ่กคนติ้องเข้ำร่วมกำรอบรมทีุ่กปีเป็นก�ำหนด 

ให้พ็นักงำนให้แติ่ละเขติผลัดเปล่่ยนกันเข้ำรับกำรอบรม โดยในปี 2562 พ็นักงำนในเขติภำคกลำงและภำคติะวันออก รวมจ�ำนวน 3,987 คน 

ได้เข้ำรับกำรอบรม

หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

อบรมเรื่องกฏหม�ย 

ภิ�ษัีที่ดินปลูกสร้�งฯ  

(6 ชั่วโมง)

พัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพ่อนำามาใช้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบัญชี	

ระดับหัวหน้าส่วน

ห�รือแนวท�งออกของ 

สม�คมจำ�นำ�ทะเบียนรถ 

(3 ชั่วโมง)

ฝ่ายบัญชี	

ระดับหัวหน้าส่วน

Green Bonds 

(4 ชั่วโมง)

พนักงานฝ่ายการคลัง

YPO : PERSONAL 

ASSISTANT  

WORKSHOP (8 ช่ัวโมง)

เลขานุการบริษัท

พัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพ่อนำามาใช้ปฏิบัติงาน

พัฒนาเพิ่มเติมทักษะด้านการลงทุน

พัฒนางานการเป็นเลขานุการให้มีความสามารถ	

เฉพาะด้านมากขึ้น
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1.3 ก�รพัฒน�คุณภิ�พชีวิตของบุคล�กรด้วยร�ยได้และสวัสดิก�รท่ีสอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษััท

บริษัทฯ	กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานโดยคำานึงถึงความเหมาะสม	เป็นธรรม	และสอดคล้อง	

กับผลประกอบการของบริษัทฯ	 เพ่อเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง	

เต็มกำาลังและมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับองค์กร	(Corporate	KPI)

ตัวชี้วัดระดับองค์กรของบริษัทฯ	 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่อง	 จนครอบคลุมเกือบทุกมิติของการดำาเนินงาน	

ทุกภาคส่วนของบริษัทฯ	 โดยตัวชี้วัดได้รับถ่ายทอดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ไปจนถึงระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ	

การตามลำาดับ	ดังนั้น	พนักงานแต่ละคนจะมีตัวชี้วัดของตนเอง	ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ	ในแต่ละปี	

และเป้าหมายของบริษัทฯ	 ในระยะยาว	ตัวชี้วัดนี้	นอกจากนำามาใช้เป็นเคร่องมือในการประเมินผลงานและ	

ค่าตอบแทนของพนักงานแล้ว	ยังใช้เป็นเคร่องมือประเมินทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรเพ่อการปรับ	

เล่อนตำาแหน่ง	และการวาแผนการพัฒนาทักษะความรู้สำาหรับพนักงานแต่ละคน	เพ่อวางแผนการฝกึอบรมทีเ่หมาะสม	

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กรำฟแสิดงค่ำติอบแที่นพ็นักงำน ปี 2558-2562

กรำฟแสิดงจ�ำนวนพ็นักงำน ปี 2558-2562

กรำฟแสิดงอัติรำกำรลำออกของพ็นักงำน ปี 2562

 ค่�ตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตาม	

ความรู้	 ความสามารถ	 หน้าที่และความรับผิดชอบ	

โดยคำานึงถึงความเหมาะสม	เป็นธรรมและสอดคล้อง	

กับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	ทั้งนี้	

เพ่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

ด้านทรัพยากรบุคคล	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้กำาหนด	

จ่ายโบนัสโดยคำานึงถึง	ผลประกอบการในแต่ละรอบปี		

และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเพ่อเป็น	

การขอบคุณ	 ตอบแทน	 และจูงใจให้พนักงานปฏิบัต	ิ

ตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	และเต็มใจ	สำาหรับ	

ในระยะยาวนั้น	บริษัทฯ	ได้กำาหนดให้มีการปรับขึ้น	

อัตราเงินเดือนประจำาปีของพนักงาน	

ในปี	2562	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	

(ไม่รวมผู้บริหาร	 13	 ท่าน)	 เป็นจำานวน	 2,963.55		

ล้านบาท	 (ปี	 2561:	 2,188.69	 ล้านบาท)	 ค่าตอบ	

แทนดังกล่าว	 รวมถึงเงินเดือน	 ค่าคอมมิชชั่น	 โบนัส	

และเบ้ียเล้ียงต่างๆ
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 ค่�ตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนทั่วไป	 บริษัทฯ	 ยังจัดตั้ง	

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ	

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยบริษัทฯ	และ	

พนักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน	

ในอัตราร้อยละ	 3-5	 ของเงินเดือน	 กองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

กสิกรไทย	และจะจ่ายคืนให้แก่พนักงานเม่อพนักงาน

คนน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	

 สวัสดิก�รสำ�หรับพนักง�น

เพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำางานให้กับ

พนักงาน	 นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	 ให้กับ	

พนักงานตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีการ

ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 เพิ่มเติม	

อาทิ	เช่น

1) ประกันภิัย

	 -	บริษัทฯ	จัดให้พนักงานมีสวัสดิการด้านการ	

ประกันสุขภาพ	ประกันชีวิต	และประกันอุบัติเหตุ	เพ่อ

อำานวยความสะดวกในการรับการรักษาพยาบาล	

รวมทั้ง	 เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและ

ครอบครัว	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังจัดให้มีสวัสดิการ

พิเศษเป็นค่ารักษาพยาบาลประจำาปีสำาหรับพนักงาน

อีกด้วย

	 -	บริษัทฯ	 อนุญาตให้พนักงานสามารถซื้อ		

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์	และรถยนต์ส่วนบุคคลได้ ใน	

ราคาสำาหรับพนักงาน

	

2) ผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ

บริษัทฯ	 จัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ

ในวาระต่างๆ	อาทิ	เช่น	เงินช่วยเหลือการสมรส	เงิน	

ช่วยเหลือในกรณีพนักงานคลอดบุตร	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	

และพนักงานได้จัดตั้งกองทุนรวมน้ำาใจเพ่อช่วยเหลือ	

เพ่ือนพนักงานในกรณีที่คนในครอบครัวเสียชีวิต	

เป็นต้น

	

3) ที่พักสำ�หรับพนักง�น

เพ่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน	บริษัทฯ	ได้จัดหา	

ที่พักให้แก่พนักงาน	 โดยอนุญาตให้พนักงานเข้าพัก	

ที่ชั ้นสองหรือสามของอาคารสาขา	 หากพนักงานมี	

ความจำาเป็นในขณะท่ีพนักงานท่ีประจำา	ณ	สำานักงานใหญ่	

จะได้รับอนุญาตให้พักที่หอพักของบริษัทฯ	ซึ่งตั้งอยู่ฝั่ง	

ตรงข้ามของอาคารสำานักงานใหญ่	 ในเขตบางพลัด	

กรุงเทพมหานคร

4) หมวกนิรภิัยสำ�หรับขับขี่จักรย�นยนต์

เนื่องด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่	 จำาเป็นต้องใช้จักรยานยนต์	

เป็นพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึง

จัดหาหมวกนิรภัยให้กับพนักงาน	ตามนโยบายความ	

ปลอดภัยของบริษัทฯ	และกำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติ	

ตามกฎหมายท่ีบังคับให้ผู้ขับข่ีจักรยานยนต์ต้อง	

สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง	เพ่อความปลอดภัยของ	

ตัวพนักงานเอง	และบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติเหต	ุ

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้

ทั้งนี้	ดัชนีชี้วัดความปลอดภัย	หรืออัตราส่วนพนักงาน

ได้รับอุบัติเหตุจากการทำางานในปี	2562	คือ	ร้อยละ	1.47	

(ปี	2561:	ร้อยละ	3.5)

5) กิจกรรมเชื่อมคว�มสัมพันธ์

เน่ืองจากการทำางานเป็นทีมถือเป็นหัวใจสำาคัญของ	

การปฏิบัติงานเพ่อให้ประสบผลสำาเร็จ	และมีประสิทธิภาพ	

สูงสุด	รวมถึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลักของบริษัทฯ		

บริษัทฯ	จึงจัดให้มีกิจกรรมเช่อมความสัมพันธ์ระหว่าง	

พนักงาน	 อันได้แก่	 กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม	่

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเขตทั่วประเทศ	

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปีของบริษัทฯ	กิจกรรมการ	

แข่งขันว่ิงมาราธอนท่ีจัดโดยองค์กรภายนอก	(ผ่านการ	

สปอนเซอร์)	 รวมถึง	 กิจกรรมเพ่อสังคม	 (CSR)		

ซ่ึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างประโยชน์	

ให้สังคม	และชุมชนที่ตนเองมีส่วนร่วม	ทั้งด้านการ	

พัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กก่อนปฐมวัย	 (โครงการ	

บ้านใหม่ของหนู)	 ด้านสาธารณสุข	 (โครงการบริจาค	

โลหิตให้สภากาชาดไทยทั่วประเทศ)	และด้านการทำานุ	

บำารุงศาสนา	 เช่น	 การจัดตั้งกองกฐินซึ่งเป็นการ	

ส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมตามความเช่ออันดีงาม		

และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 ระหว่างพนักงานของ	

บริษัทฯ	และประชาชนในชุมชน
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 เงินชดเชยต�มกฎหม�ยกำ�หนดเมื่อถึงอ�ยุเกษีัยณ

ในเดือนพฤษภาคม	ปี	พ.ศ.	2562	บริษัทฯ	ได้ทำาการ	

สำารองเงินชดเชยตามกฎหมายให้แก่พนักงานเพ่ิม	

สำาหรับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่	20	ปี	หนึ่งวันขึ้นไป	

ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าชดเชยอัตรา	400	วัน	ในวันเกษียณ	

อายุเม่อพนักงานมีอายุ	60	ปี	บริบูรณ์	ตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานฉบับที่	7

1.4 ก�รพัฒน�ช่องท�งก�รสื่อส�รภิ�ยในองค์กร  

และระบบก�รประเมินผลง�นท่ีเหม�ะสม เป็นธรรม  

และโปร่งใส

 MTC Forums

MTC	Forums	 เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์	 ที่เช่อมต่อ	

พนักงานกว่า	 10,000	 คนของบริษัทฯ	 ไว้ด้วยกัน	

มีวัตถุประสงค์เพ่อการส่อสาร	 สอบถามแลกเปลี่ยน	

ความรู้	 ข้อคิดเห็น	 ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	

ทั้งที่เกี่ยวกับเร่องงาน	 และเร่องทั่วไปในลักษณะของ

การตั้งกระทู้ถามตอบ	ซึ่งเน้นการส่อสารแบบ	2	ทาง	

(Two-way	Communication)		

 ว�รส�รเมืองไทยสัมพันธ์

วารสารเมืองไทยสัมพันธ์	 เป็นช่องทางที่ใช้ ในการ

ส่อสาร	 โดยนำาเสนอสารจากผู้บริหารไปสู่พนักงาน,	

ข่าวสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในและภายนอก

องค์กร,	 ภาพรวมกิจกรรมขององค์กร	 และบทความ	

เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร	 เพ่อให้พนักงานทราบถึง

ความเคล่อนไหว	เหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้น	ซึ่งอาจส่ง	

ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ	พนักงาน	หรือผู้มีส่วน

ได้เสียอ่น	 รวมถึงการปลูกฝังค่านิยม	 และวัฒนธรรม	

องค์กรอีกด้วย

 ก�รประเมินแบบ 360 องศ�

เนื่องจากการทำางานเป็นทีมเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม

องค์กรของบริษัทฯ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญ	

กับการประเมินผลแบบ	 360	 องศา	 ซึ่งสะท้อน

ประสิทธิภาพของการทำางานเป็นทีมร่วมกัน	ได้ดีกว่า	

การประเมินแบบบนลงล่าง	 หรือ	 Top-down	 อีกทั้ง

ยังสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของพนักงานทั้งในแง่	

ตัวบุคคล	และในแง่ความสามารถในการทำางานเป็นทีม	

ได้ดีกว่า	 ในการนี้	 การประเมินดังกล่าว	 ยังเป็นการ	

ช่วยประเมินแนวทางการพัฒนาตนเองของพนักงาน	

นอกจากน้ัน	ในการดำาเนินการประเมินแบบ	360	องศา	

หน่วยงานฝ่ายบุคคล	และหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

ยังมีเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการประเมินความ	

เสี่ยงอ่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 อาทิ	 ความเสี่ยง

ด้านการทุจริต	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 หน่วยงานทั้ง

สองจะดำาเนินการอย่างเป็นอิสระต่อกัน

 ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการสำารวจความ

พึงพอใจของพนักงานผ่านระบบการส่ือสารภายใน	

องค์กร	 เน่องจากบริษัทฯ	 เผชิญปัญหาด้านอัตราการ	

ลาออกของพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่	 0-6	 เดือนสูง		

(ไม่รวมการไม่ผ่านการทดลองงาน)	 เพ่อนำาผลการ	

วิเคราะห์มาปรับปรุงการดำาเนินงานอย่างต่อเน่องและ	

ย่ังยืน	ผลการสำารวจความพึงพอในประจำาปี	พ.ศ.	2562		

เป็นดังต่อไปนี้

ความสัมพันธระหวางเพ�อน

รวมงาน และ ผูบังคับบัญชา

96.98%

ความพึงพอใจตอระบบการทำงาน

96.57%
ความมั่นคงกาวหนาใน

ตำแหนงหนาที่

96.04%

ความสมดุลระหวางงานกับ

ชีวิตสวนตัว

94.99%

ทัศนคติตอองคกร

97.21%

สภาพแวดลอมการทำงาน

96.08%

คาตอบแทน และ

สวัสดิการ
95.31%

1.5 ก�รว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่ง

เพ่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างต่อเน่อง	

และมีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการวางแผน	

สืบทอดตำาแหน่งสำาคัญของบริษัทฯ	 ไม่เจาะจงเฉพาะ	

ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น	ซึ่งการสรรหาผู้ที่จะ	

สามารถปฏิบัติงานทดแทนในตำาแหน่งสำาคัญเป็นไป	

ตามขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

1)	คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาแผนการสืบทอด	

ตำาแหน่ง		(Succession	Plan)	สำาหรับตำาแหน่งประธาน	

กรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารระดับสูง		

และตำาแหน่งในสายงานหลัก	 โดยพิจารณาจากผลการ	

ปฏิบัติงาน	ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล

เป็นหลัก
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2)	บริษัทฯ	 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำาหรับบุคคล	

ที่เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่ง	 (Successor)	 ในการพัฒนา	

ความรู้	ความสามารถ	ความพร้อม	และทักษะที่จำาเป็น

ตามตำาแหน่งงาน	 เพ่อสืบทอดงานในกรณีที่ประธาน	

กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารระดับสูง		

และตำาแหน่งในสายงานหลักไม่สามารถปฏิบัติ 	

หน้าที่ได้

3)	 ผู้สืบทอดตำาแหน่ง	 (Successor)	 ที่ได้รับกำาหนด

ให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำาแหน่งนอกจากจะต้อง	

เป็นผู้ที ่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การ	

ทำางานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว	 ยังต้องได้รับการ	

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียน	

ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่นท่ีเก่ียวข้อง	 (Job	Rotation)		

และเข้ารับอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำาเป็น	

เพิ่มเติม	 เพ่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบร่น	

และต่อเน่อง

4)	สำาหรับผู้สืบทอดตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร	

ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่อสร้าง

ความเข้าใจ	 ประสบการณ์	 และความพร้อมในการ

บริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

5. ก�รพัฒน�ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

บริษัทฯ	ได้ดำาเนินกิจกรรมโครงการคืนสู่สังคม	(CSR)		

มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2554	 โดยมุ่งเน้นการให้และการ	

สร้างโอกาสให้แก่ชุมชนและสังคม	โดยให้ความสำาคัญ	

ด้านการศึกษา	 ด้านสาธารณสุข	 และด้านศาสนา	

วัฒนธรรม	 ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของความเข้มแข็ง

ของชุมชนและสังคมเป็นหลัก	 ทั้งนี้	 ในการดำาเนิน

กิจกรรมโครงการคืนสู่สังคม	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ทั้งพนักงาน	 และลูกค้าได้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ด้วย

5.1 ด้�นก�รศึกษั�

บริษัทฯ	ริเริ่มโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ภายใต้ช่อ	

“บ้ำนใหม่ของหนู”	ซึ่งได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่อง	

มาเป็นเวลากว่า	 8	 ปี	 โดยในแต่ละปี	 บุคลากรที่	

ประจำาอยู่ตามสาขาในตำาบลต่างๆ	 จะทำาการศึกษาและ	

สำารวจพ้ืนที่ก่อนนำาเสนอต่อผู้บริหารว่ามีบริเวณใดที่มี	

ความต้องการ	 หรือขาดแคลนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน	

พ้ืนท่ีเม่อได้รับการพิจารณาเลือกแล้ว	บริษัทฯ	จะติดต่อ	

ไปยัง	อบต.	ในพื้นที่นั้นๆ	เพ่อหาพื้นที่สำาหรับก่อสร้าง	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ด้วยงบประมาณการก่อสร้างประมาณ	

1	-	1.2	ล้านบาท	ต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	หลัง	

สำาหรับแบบการก่อสร้างอาคารน้ัน	บริษัทฯ	ได้จ้างบริษัท	

ผู้ออกแบบให้ออกแบบตัวอาคาร	 พื้นที่ใช้สอยต่างๆ		

รวมถึงวัสดุ	 อุปกรณ์ที่เน้นด้านความปลอดภัยแก่เด็ก	

เป็นสำาคัญ	อาทิ	กระจกกั้นห้องพักครูต้องยาวจรดพื้น	

เพ่อให้ครูสามารถมองเห็นเด็กเล็กที่นั่งอยู่บนพื้นได้	

หรือขนาดสุขภัณฑ์ท่ีมีขนาดสำาหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ	

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้สร้างศูนย์ฯ	 แล้วทั้งสิ้น	 12	ศูนย์ทั่ว	

ประเทศ	และในปี	พ.ศ.	2562	นี้	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มี	

การสร้างศูนย์ฯเพิ่มขึ้นอีกจำานวน	 4	 ศูนย์	 ภายใต้งบ	

ประมาณกว่า	 4.2	 ล้านบาท	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ		

ยังติดตามการดำาเนินงานของศูนย์ฯ	 ว่าสอดคล้องกับ	

วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่	

โดยประเมินจากจำานวนของเด็กท่ีได้รับการดูแลภายใต้	

ศูนย์ฯ	ซ่ึงมี	อบต.	ของแต่ละพ้ืนท่ีเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

5.2 ด้�นส�ธ�รณสุข

พนักงานของบริษัทฯ	 ได้ ให้การสนับสนุนโครงการ			

“เมืองไที่ยร่วมใจบริจำคโลหิติ”	 ให้แก่สภากาชาด	

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 โดยในแต่ละปี	 พนักงาน	

ของบริษัทฯ	จะร่วมบริจาคโลหิต	ณ	โรงพยาบาลต่างๆ	

และสภากาชาดไทยท่ัวประเทศ	ในปี	พ.ศ.	2562	บริษัทฯ	

มีพนักงานท่ีร่วมบริจาคโลหิต	จำานวน		6,325	คน	(300		

ซีซีต่อคน)	รวมเป็นจำานวนโลหิต	1,897,500	ซีซี	ในการน้ี		

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	คือ	นาย	บัญญัติ	นิลศิริ	

ได้ร่วมบริจาคโลหิตติดต่อกันเป็นปีท่ี	10	จนได้	รับเหรียญ	

ประกาศเกียรติคุณจาก	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จ	 พระเทพรัตนสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

อันเป็นที่ภาคภูมิใจของพนักงานบริษัทฯ	อย่างยิ่ง

5.3 ด้�นศ�สน�และวัฒนธรรม

ในปัจจุบัน	วัดยังคงถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน	

ดังนั้น	 การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินของวัด	

โดยจัดให้มีการหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆ	 อันมี	

วัตถุประสงค์เพ่อทำานุบำารุงประเพณีวัฒนธรรม	 และ	

สร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	

ในปี	 2562	บริษัทฯ	 รวบรวมเงินทอดกฐินได้จำานวน	

5,557,346.50	บาท	ให้แก่วัดจำานวน	4	วัด
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มิติสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการทาง	

การเงิน	 มิได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม	

โดยตรง	 แต่บริษัทฯ	 มิอาจปฏิเสธได้ว่าการดำารงอยู่

ของบริษัทฯ	มิได้ส่งผลกระทบใดๆ	เลยต่อสิ่งแวดล้อม

เน่องจากบริษัทฯ	 ยังคงมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาต	ิ	

มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า	 และ	

อ่นๆ	ยิ่งกว่านั้น	การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ		

ถือเป็นความเสี่ยงซ่ึงส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน	

ของบริษัทฯโดยตรง	 อันเน่องมาจากกลุ่มลูกค้ากว่า	

ร้อยละ	32	เป็นเกษตรกร	ซึ่งผลผลิตและรายได้ขึ้น	

ตรงต่อสภาพภูมิอากาศ	ดังนั้น	การเปลี่ยนแปลงของ	

สภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของรายได้	

ของเกษตรกร	 และส่งผลต่อคุณภาพหนี้ของบริษัทฯ		

ในระยะยาว	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้มีความพยายาม	

อย่างยิ่งยวด	 ในการนำาแนวคิดการเป็นพลเมืองดีของ	

องค์กรธุรกิจ	 คือ	 การประพฤติและแสดงความ	

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในฐานะท่ีเป็นพลเมืองคนหน่ึง	

ของสังคม	ผ่านนโยบายและกลยุทธ์เพ่อลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมเชิงลบ

1.ก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม

1.1. ก�รลดค�ร์บอนฟุตปริ้นท์

 ก�รจัดก�รขยะด้วยก�รรีไซเคิล 

บริษัทเร่ิมดำาเนินกระบวนการคัดแยกขยะภายใน

อาคารสำานักงานโดยเร่ิมจากอาคารสำานักงานใหญ่	

ณ	 กรุงเทพฯ	 เพ่อเป็นต้นแบบของการสร้างการ

ตระหนักรู้เร่องสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน	โดยกำาหนด	

ให้คัดแยกขยะตามประเภท	 เพ่อส่งเสริมกระบวนการ

นำากลับมาใช้ ใหม่	(Recycle)	และกระบวนการนำากลับ	

มาใช้ซ้ำา	 (Reuse)	ซึ่งในระยะแรกนี้	บริษัทฯ	กำาหนด

ให้เริ่มคัดแยกขยะประเภทกระดาษ,	 กล่องกระดาษ,	

พลาสติก,	 และขวดพลาสติก	 ออกจากขยะทั้งหมด	

เพ่อส่งต่อไปยังกระบวนการรีไซเคิลผ่านผู้รับซื้อต่อไป	

ก�รลดก�รใช้กระด�ษั ด้วยก�รพัฒน� Module 

ในระบบ LRA และ MTC University

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการ	

จดัเก็บ-ใช้งานเอกสารสารสนเทศภายในองค์ในรูปแบบ		

e-document	 platform	 โดยการขยายขอบเขตการ

ลดปริมาณการใช้กระดาษในแต่ละหน่วยงานภายใน	

องค์กร	คือ	งานด้านธุรการ,	งานบริหารงานสำานักงาน

สาขา	และเอกสารสารสนเทศส่วนกลางภายในองค์กร	

ด้วยการออกแบบและพัฒนา	 Module	 ในระบบ	 LRA	

(ระบบเสนอเอกสารทางไกลเพ่อเสนอขออนุมัติ	ทดแทน	

การเซ็นลงบนเอกสาร)	และ	MTC	university	(ระบบ	

บันทึกข้อมูล,	 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานส่วนกลาง	

เพ่อใช้งานข้อมูลภายในองค์กร)	 ให้สามารถใช้งานได	้

อย่างมีประสิทธิภาพทดแทนการใช้กระดาษเอกสาร

อย่างถาวร

1.2  ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภิ�พและรู้คุณค่�

 ก�รลงทุนในอ�ค�รสีเขียว LEED Certified 

ซึ่งปรับปรุงก�รใช้พลังง�นให้มีประสิทธิภิ�พ และ

เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและรองกรรมการผู้จัดการรับผิดชอบการ	

ปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมในการเป็นผู้ ให้บริการ	

สินเช่อที่มิใช่ธนาคารแห่งแรก	 และแห่งเดียวใน	

ประเทศไทยที่ลงทุนในอาคารสำานักงานสีเขียว	 ซึ่งรับ	

การรับรองมาตรฐานระดับโลก	 (LEED	 certified)	 ใน	

ระดับ	 Gold	 เน่องจากเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน	

และทรัพยากร	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน		

โดยอาคารดังกล่าวได้รับการประเมินว่าผ่านเกณฑ์

การประเมินทั้ง	9	ด้าน	คือ

	 1.	กระบวนการดำาเนินงาน

	 2.	ทำาเลที่ตั้ง	และการคมนาคม

	 3.	สถานที่ตั้งโครงการเพ่อความยั่งยืน

	 4.	การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ

	 5.	พลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 6.	วัสดุและทรัพยากร

	 7.	คุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายใน

	 8.	นวัตกรรม

	 9.	ความสำาคัญเร่งด่วนในระดับภูมิภาค

ซึ่งคาดว่าอาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่	 จะแล้วเสร็จ

ภายในไตรมาส	 2	 พ.ศ.	 2563	 และอาคารดังกล่าว	

จะช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ ใน

ระยะยาว
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 โครงก�ร “ปิดเพ่็อเปล่่ยน” เพื่อลดก�รใช้พลังง�น 

ในช่วงพักกล�งวัน

ตามท่ีบริษัทฯมีแผนปฏิบัติการโครงการ		“ปิดเพ่็อเปล่่ยน” 	

ซ่ึงเป็นนโยบายการดำาเนินงานอนุรักษ์พลังงานเพ่อให้	

พนักงานทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำาคัญของ	

การอนุรักษ์พลังงานและ	ให้ความร่วมมือลดปริมาณ	

การใช้ไฟฟ้าและใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง	จึงกำาหนด	

ให้พนักงานของบริษัทฯ	ปฏิบัติตามมาตรการการประหยัด	

พลังงาน	ดังต่อไปนี้

1) เครื่องปรับอ�ก�ศ

	 -	เริ่มเปิดเวลา	8.30		น.

	 -	ปิดระหว่างเวลา	12.00	น.	-	13.00	น.

	 -	ปิด	 17.00	 น.	 หรือก่อนเวลาเลิกงาน

ประมาณ	 30	 นาที	 หากมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงาน	

นอกเวลา	ให้เปิดเฉพาะที่จำาเป็นต้องปฏิบัติงาน

	 -	ตั้งอุณหภูมิของเคร่องปรับอากาศให้อยู่ที่	

25	องศา	(ประหยัดพลังงานได้	10		%)

	 -	ให้แม่บ้านทำาความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	

เคร่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ		1		ครั้ง

2) ไฟฟ้�ส่องสว่�ง

	 -	ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงาน

และในสำานักงานเฉพาะดวงที่จำาเป็นเท่านั้น

	 -	ในเวลากลางคืนให้เจ้าหน้าที่ รักษา	

ความปลอดภัยเปิดไฟฟ้าเพ่อแสงสว่างเท่าท่ีจำาเป็น	

เพ่อรักษาความปลอดภัยของอาคารต่าง	ๆ 		ภายใน	

เขตอาคารสำานักงาน	

	 -	ปิดไฟและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อ	

เลิกงานหรือออกจากที่ทำางานทุกครั้ง

3)เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำ�นักง�น

	 -	ห้ามมิให้เปิดเคร่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มี	

การใช้งาน

	 -	ปิดเคร่องถ่ายเอกสาร	 ในกรณีที่ไม่ใช้

เคร่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานาน	ๆ		

	 -	ให้ส่วนโยธาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	

ทุกครั้ง	 โดยดำาเนินการประมาณราคาซ่อมแซม	

หากมีการชำารุด	และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งาน	

อยู่เสมอ

โดยผลจากการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ข้างต้น	 เฉพาะในสำานักงานใหญ่	 ในปี	 พ.ศ.2562	

ช่วยให้บริษัทฯ	สามารถประหยัดพลังงานได้ปริมาณ	

27,398	kg	Co2	โดยประมาณ
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2. ก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น

ก�รปรับปรุงนโยบ�ยก�รจัดซื้อ

การดำาเนินงานเพื่อลดคาร�บอนฟุตพร้ินท�ที่เกิดจาก	

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ที่สำาคัญในปี	พ.ศ.	2562	

คือการปรับปรุงนโยบายการจัดซ้ือ	เพ่อเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์	

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว	

นอกจากการปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อแล้ว	ยังมีการ	

ปรับปรุงนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า	 และเกณฑ์ใน	

การประเมินคู่ค้าโดยให้คำานึงและพิจารณาประเด็น	

ความเสี่ยงด้าน	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	

(ESG)	ด้วย

ก�รปรับปรุงวิธีก�รประเมินคู่ค้�

ในปี	พ.ศ.	2562	ฝ่ายจัดซื้อได้ปรับปรุงวิธีการประเมิน

คู่ค้าสำาคัญ	10	อันดับแรกของบริษัทประจำาปี	โดยเพิ่ม	

หลักเกณฑ์ ในการประเมินซ่ึงเก่ียวข้องกับประเด็น	

ความเสี่ยงด้าน	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	

(ESG)	 อย่างไรก็ดี	 จากการประเมินคู่ค้าสำาคัญ		

10	 อันดับแรกของบริษัทประจำาปี	 พบว่าคู่ค้าสำาคัญ		

10	อันดับแรกของ	บริษัทฯ	ซ่ึงมีมูลค่าทางการค้ารวมกัน	

จำานวน	 215.76	 ล้านบาท	 ไม่มีความเสี่ยงด้าน	 ESG	

อย่างมีนัยสำาคัญ
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ภาคผนวก	

ขั�นตอนการระบุประเด็นความยั่งยืน

บริษัทฯ	 ดำาเนินการประเมิน	 และปรับปรุงประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	

กับการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนเป็นประจำาทุกปีเน่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	

อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นสำาคัญหลักจะได้รับคัดเลือกมาพิจารณา	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย		

ผลกระทบต่อ	ESG	และผลกระทบต่อธุรกิจเป็นหลัก	ซึ่งขั้นตอนการประเมิน	ประกอบด้วย	2	ชั้นตอนหลัก	ดังนี้

1. ก�รระบุประเด็น

ข้ันตอนการระบุประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	ในปี	พ.ศ.	2562	ดำาเนินการโดยการสำารวจจากผู้มีส่วนได้เสียหลัก	

อันได้แก่	ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกค้า	และนักลงทุน	การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นแรงขับเคล่อนสำาคัญ	(Megaforce)	

ซ่ึงสง่ผลกระทบตอ่ทกุภาคสว่นโดยรวม	การวิเคราะห์รายงานการจดัการความเส่ียงซ่ึงจดัทำาโดยฝา่ยจดัการบริหาร	

ความเสี่ยง	และรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน	การวิเคราะห์ห่วงโซ	่

คุณค่าของบริษัทฯ	 และการวิเคราะห์ประเด็นเทียบกับผู้ประกอบการรายอ่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ผลของการ	

ประเมินได้รับการนำาเสนอต่อผู้บริหาร	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง	และคณะ	

กรรมการบริษัท

2. ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของประเด็น

ผลลัพธ์ของการประเมินประเด็นความย่ังยืน	จะได้รับการพิจารณาว่ามีความสำาคัญต่อธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร	

ประเด็นสำาคัญทั้งหมด	 จะได้รับการจัดลำาดับตามตารางที่ปรากฏในรายงานความยั่งยืน	 2563	 ในหน้าที่	 11	

ตามขนาดผลกระทบต่อ	ESG	(แนวนอน)	และขนาดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	(แนวต้ัง)	ซ่ึงบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญ	

ในการจัดทำากลยุทธ์เพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ในประเด็นที่จัดว่ามีความสำาคัญก่อน
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โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการและคณะทำางานที่บริหารจัดการประเด็นต่างๆ	ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

กำาหนดเป้าหมาย	นโยบายเพ่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่อให้ครอบคลุมท้ัง	3	ด้าน	(ESG)

คณะกรรมการการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำาหนดประเด็น	กลยุทธ์	และแนะแนวทางการดำาเนินงานเพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานคณะทำางานคณะทำางาน

จัดทำากลยุทธ์	ดำาเนินงาน	วัดผลชี้แจง	รายงาย

คณะกรรมก�รบริษััท/คณะกรรมก�รบรรษััทภิิบ�ล

คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ร่วมกันกำาหนด	ทบทวน	และอนุมัติเป้าหมายและนโยบาย	

ด้านความย่ังยืนให้ครอบคลุมท้ัง	3	ด้าน	แนะแนวทางการดำาเนินงาน	รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย	เพ่อจัดทำา	

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(materiality)	พร้อมทั้งกำาหนดกรอบการบริหารและจัดการความเสี่ยง	รวมถึง

ความเสี่ยงจากแรงขับเคล่อนหลัก	(Megaforce)	และกำาหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง	

รวมถึงการดูแลให้เกิดการติดตามงานด้านการกำากับดูแล

ประธ�นคณะทำ�ง�นและคณะทำ�ง�นด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

ประธานคณะทำางาน	(รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ)	ได้จัดตั้งคณะทำางานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ซึ่งประกอบ	

ไปด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม	อาทิ	ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล	

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 ฝ่ายเลขานุการบริษัท	 ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	 (ธุรการ)	 ฝ่ายจัดซื้อ	 ฝ่ายการเงิน	

และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยคณะทำางานน้ีทำาหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำากลยุทธ์	 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย	

และนโยบายที่คณะกรรมการตั้งไว้	 วางแผนทิศทางการดำาเนินงาน	 ปฏิบัติตามแผนงาน	 โดยใช้ดัชนีชี้วัด	

ประสิทธิภาพ	เคร่องมือ	และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน	รวมถึงตรวจติดตามการดำาเนินงาน	ตลอดจนรายงาน

ผลงานให้กับผู้บริหาร	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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รายงานสรุปของผลการดำาเนินงานต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ	

บรรษัทภิบาล	(ESG)

จำานวนพนกังาน	ณ	ส้ินปี	2562

9,576	คน

จำานวนผู้พิการ

3	คน

พนักง�น ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน	

สำาหรับพนักงาน	

3,008	ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยรับเฉลี่ย

ร้อยละ	22.58

จำานวนลูกค้า

1.79	ล้านคน

ลูกค้� เฉลี่ยขนาดสินเช่อ

ต่อสัญญา

21,025	บาท

อัตราส่วนเงินปันผล

ร้อยละ	15

จำานวนอัตราผลตอบแทน	

ผูถื้อหุ้น	ระหว่างปี	2562

ร้อยละ	29.44

ผู้ถือหุ้น มูลค่าทางการตลาด	ณ	

สิ้นปี	2562

138,860	ล้านบาท

จำานวนโลหิตบริจาคแก่	

สภาการชาติไทย	

1,897,000	CC

จำานวนเงินที่รวบรวม

สำาหรับงานทอดกฐิน

5.6	ล้านบาท

ชุมชน จำานวนเงินบริจาคภายใต้	

โครงการ	“บ้านใหม่ของหนู”	

4.2	ล้านบาท

อันดับความน่าเช่อถือ	

โดยทริส	เครดิตเรตติ้ง

BBB+

เจ้�หนี้ มูลค่าตราสารหนี้ที่ออกใหม่

15,670	ล้านบาท

จำานวนภาษีเงินได้นิติบุคคล

1,053	ล้านบาท	

จำานวนภาษีอ่นๆ

536	ล้านบาท

ก�รชำ�ระภิ�ษัี อัตราภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม

ร้อยละ	12.52

ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร	

(รวม	13	ท่าน)

46	ล้านบาท

คณะกรรมก�ร 

บริษััท และ 

คณะผู้บริห�ร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท

3.7	ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอ่นๆผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	

ภายนอก

4.2	ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย

ร้อยละ	3.78
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี�	

รายงานความย่ังยืน	2563	ฉบับน้ี	ได้รับการจัดทำาข้ึนเป็นฉบับท่ีสาม	โดยบริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	

ซึ่งได้เปิดเผยและรายงานข้อมูลนโยบายและผลการดำาเนินงานเพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รวมถึงความสำาเร็จ	

อันเก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ	ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ได้รับทราบโดยทัว่กัน	โดยรายงาน	

ฉบับนี้	ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯแล้ว

ข้อมูลที่นำาเสนอในรายงาน	 ครอบคลุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ในระหว่างวันที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	 ถึง		

31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการรายงาน	และเนื้อหาให้มีความเหมาะสม	และสอดคล้อง	

กับแนวทางการเปิดเผยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงาน	

สากล	(GRI)

เน่องจากบริษัทฯ	ได้จัดพิมพ์รายงานความย่ังยืน	2563	ในรูปแบบของรูปเล่มในจำานวนจำากัด	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	

ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 และประชาชนทั่วไป	 สามารถอ่านรายงานความยั่งยืน	

2563	 และดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืน	 2563	 ในรูปแบบไฟล์	 PDF	 ได้จากเวบไซต์ของบริษัทฯ	 ในส่วนของ	

นักลงทุนสัมพันธ์

ห�กมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อห�ในร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2563 ส�ม�รถติดต่อได้ที่ :

ฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ 

ที่อยู่	 :	 32/1	 ถนนจรัญสนิทวงศ์	 บางอ้อ	 บางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 10700	 เบอร์โทรศัพท์	 :	 02	 880	 1033		

อีเมล	:	ir@muangthaicap.com			
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