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 ภาพรวมขององค์กร

• กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน : เป้าหมายและผลการดำาเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนประจำาปี พ.ศ. 2562     

  และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• การกำากับดูแลกิจการ และ การบริหารความเสี่ยง

 บรรษัทภิบาล (การกำากับดูแลกิจการที่ดี)

• บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน : ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผิดชอบ 

• การเติบโตของธุรกิจต้องมาพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม : สารจากพลเรือเอกอภิชาต เพ็งศรีทอง,    

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

• การสร้างธุรกิจให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ : สารจากนายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ, ประธาน  

   กรรมการบริหาร

•  ผลการดำาเนินงาน รางวัลแห่งความสำาเร็จ และการมีส่วนร่วมของบริษัท ประจำาปี พ.ศ. 2561
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• การเติบโตด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

• การพัฒนาจริยธรรมในอุตสาหกรรม

ความสุขทางเศรษฐกิจ

• การปลูกฝังความเชื่อมั่นของพนักงานต่อบริษัท

• การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ความสุขทางสังคม

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

• การลดประมาณก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว : การ

ต่อ  ต้านมลพิษ, การลดการใช้พลังงาน, การเป็น

สำานักงานท่ีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสุขทางสิ่งแวดล้อม



สำานักงานใหญ่

หน่วยงานกำากับ

สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน

เจ้าหนี้ พนักงาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การให้ความร่วมมือ

สินเชื่อทะเบียนรภเป็ยผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลักของบริษัท ซึ่ง

เป็นสินเช่ือขนาดเล็กโดยใช้ทะเบียนรถเป็นหลักประกัน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เป็นสินเชื่อขนาดเล็กสำาหรับลูกค้าราย

ย่อย ซึ่งประกันด้วยโฉนดที่ดิน

ขนาดสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์

16,800 ล้านบาท

ขนาดสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

15,394 ล้านบาท

ขนาดสินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร

2,081  ล้านบาท

ขนาดสินเชื่อโฉนดที่ดิน

6,631 ล้านบาท

การมีแหล่งเงินทุนที่มั่นคง

การบริการต้นทุนทางการเงิน

สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัย

การอบรมและการศึกษา

วันท่ีเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน

กรุงเทพ

ประเทศไทย

26 พฤศจิยายน 2557

MTC.BK

2,120

ล้านบาท

ห่วงโซ่คุณค่า



สินเชื่อสว่นบคุคลและนาโนไฟแนนซ์ พ.ร.บ. ประกันภัย

ลูกค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม

สินเชื่อแบบไมม่หีลกัทรัพยค์้ำาประกันที่ใช้เฉพาะลกูคา้เดมิ

ที่ชำาระตรงเวลา เพื่อตอนสนองความต้องการสินเชื่อที่

เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้า

เรามีบริการขายและต่ออายุพ.ร.บ.ประกันภัยสำาหรับ

รถ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรม

ขนส่งทางบก

ขนาดสินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์

8,847 ล้านบาท

การเข้าถึงบริการทางการเงิน 

การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง

มาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

การศึกษา

สาธารณสุข

ศาสนาและวัฒนธรรม

ลดก๊าซเรือนกระจก

อาคารสำานักงานสีเขียว

อัตราการกระจายการถือหุ้นโดย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขนาดสินเชื่อ ช่องทางการกระจายการบริการ

ในประเทศ

31.62 %
48,047

ล้านบาท

2.31 ล้าน สัญญาคงค้าง

3,279 สาขา

ใน 74 จังหวัด



การกระจายธุรกิจเชิงภูมิศาสตร์

บริษัทมีเครือข่ายสาขาจำานวน 3,279 

แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคิดเป็นความหนา

แน่นของประชากรจำานวน 20,000 

คนต่อสาขา และบริษัทยังมีศักยภาพ

สำาหรับรองรับการขยายสาขาเพิ่ม

ข้ึนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ 

การกระจายเชิงผลิตภัณฑ์สินเชื่อ การกระจายกลุ่มฐานลูกค้า

บริษัทให้บริการสินเช่ือรายย่อยที่มีหลักทรัพย์ค้ำา

ประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน ประกอบด้วย 

6 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และแม้ว่าบริษัทจะเน้นให้บริการ

สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ แต่บริษัทก็ยังคำานึง

ถึงการแบ่งสัดส่วนผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อสร้างความ

สมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน 

บริษัทให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่หลาก

หลาย ทั้งกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำาและไม่มี

รายได้ประจำา เช่น ลูกค้ากลุ่มเกษตรกร ,รับ

จ้างก่อสร้าง ,ค้าขาย ,พนักงานโรงาน ,เจ้า

หน้าที่รัฐ และจักรยานยนต์รับจ้าง

การกระจายของธุรกิจคือกุญแจที่สร้างการเติบโตของธุรกิจที่คาดการณ์ได้อย่างยั่งยืน

3,279สาขา

บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ 

2557

7,448

2558

12,630

2559

23,541

2560

35,622

2561

48,047

2557

544

2558

825

2559

1,464

2560

2,501

2561

3,713

1.12%
อัตราส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

สัดส่วนหนี้ต่อทุน 3.0

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต่อรายได้ 44.0%

อัตรากำาไรสุทธิ 35.6%

ขนาดพอร์ตสินเชื่อ

+35%

2017/2018

กำาไรสุทธิ 

+49%

2017/2018
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

 คำามั่นสัญญาของบริษัทคือการรักษาไว้ซ่ึงชื่อเสียงและพัฒนามาตรฐานการให้บริการของอุตสาหกรรมให้แก่

ลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและความเชื่อใจ ในขณะที่อุตสาหกรรมที่กระจัดกระจายนี้กำาลังเผชิญกับความท้าทายหลาย

ประการ แต่เป้าหมายของบริษัทคือการยืดหยัดที่จะสร้างสถาบันผู้ ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่ยั่งยืน มีความรับผิด

ชอบ และดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังคงการคาดการณ์ของบริษัททั้งในด้านกลยุทธ์ที่เน้นในเรื่องของคุณค่า 

วัฒนธรรม พนักงาน ลูกค้า การสื่อสาร และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและคุณธรรมจริยธรรม

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคณุ ประธานกรรมการบริหาร บคุลากรอาวุโสของบริษัทสำาหรับความ

เป็นผู้นำา และพนักงานทั้ง 7,600 คน ของบริษัทสำาหรับความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าของบริษัท และขอ

ขอบคณุหนว่ยงานกำากับดแูลทีค่อยสนบัสนนุและให้โอกาสเราไดร่้วมเปน็สว่นหนึง่ของการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างของ

อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดจริยธรรมในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น 

 ยิ่งไปกว่านั้น ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่คอยสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทอย่างเข้มแข้งมาโดย

ตลอด และท้ายที่สุด ขอขอบคุณลูกค้าของบริษัทที่เปิดโอกาสให้ทางบริษัทได้รับใช้ท่านมาอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านต่อไปอีกในปี พ.ศ. 2562

 

สารจากพลเรือเอกอภิชาต เพ็งศรีทอง

ประธานคณะกรรมการบริหาร

การเติบโตของธุรกิจต้องมาพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 8



สารจากประธานกรรมการบริหาร

นายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

 ตลอดระยะเวลา 26 ปทีีผ่า่นมา   วัตถุประสงคห์ลกั

ของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจ คือการพัฒนาการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยไม่คำานึงถึง เช้ือชาติ 

เพศ ศาสนา หรืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส เพราะ

บริษัทเข้าใจรากฐานของปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศซ่ึง

ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำาทางการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งทำาให้เรา

มีลูกค้าในระบบของเรามากกว่า 5 ล้านราย

รายงานความยั่งยืน 2561 
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 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มเล็งเห็นและตระหนักถึงผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญของบริษัทต่อภาคเศรษฐกิจ

และสังคมโดยรวมของประเทศ ในการน้ีทางบริษัทมคีวามยนิดทีีจ่ะแจง้ให้ทราบถึงการยกระดบัคำามัน่สัญญาอนัยัง่ยนืของบริษัทว่า บริษัทจะเปน็ 

“ผู้ ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบ” ด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นธรรมในการให้

บริการด้านการเงินและการเข้าถึงการให้บริการด้านการเงินอย่างทั่วถึงนั้น เป็นกุญแจดอกสำาคัญในการสร้าง “ความยั่งยืน” อย่างแท้จริง

 นอกจากกลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและทิศทางการดำาเนินงานภายในองค์กรของบริษัทแล้ว ปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะความเสี่ยง

ด้านกฎระเบียบซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และอุตสาหกรรมการ

ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ทั้งระบบได้

 บริษัทเชื่อว่าการแก้ปญัหาความเสีย่งนี ้ในข้ันแรกคอืการปรับปรุงโครงสร้างของอตุสาหกรรมการใหบ้ริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ซ่ึง

จะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ลูกค้าจะได้รับการให้บริการท่ีเป็นธรรมย่ิงข้ึน และผู้ให้บริการสินเชื่อจะมีอัตราความเส่ียงด้านกฎระเบียบลดลง 

กฏระเบียบเป็นสิ่งจำ�เป็นในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมก�รให้บริก�รสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่กระจัดกระจ�ย

 ซ่ึงในปนีี ้มกีารเร่ิมตน้ปรับเปลีย่นกรอบการกำากับดแูลอตุสาหรรมผู้ ใหบ้ริการดา้นการเงินทีม่ใิช่ธนาคาร ซ่ึงรวมถึงผู้ ให้บริการสินเชื่อ

ไมโครไฟแนนซ์ดว้ย บริษัทขอขอบคณุกระทรวงการคลงัและธนาคารแหง่ประเทศไทยทีม่ส่ีวนช่วยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างของอตุสาหกรรม 

ด้วยการออกกฎระเบียบสินเชื่อส่วนบุคคลใหม่ และอีกหลายๆกฎเกณฑ์ที่เข้ามากำากับอุตสาหกรรม

 สำาหรับปหีนา้นัน้ บริษัทเชื่อว่าจะตอ้งเผชิญความทา้ทายเพ่ิมมากข้ึนหากบริษัทตอ้งการบรรลเุปา้หมายดา้นการสร้างคณุคา่ทีย่ัง่ยนื แต่

บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำาเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในสิ้นปีหน้า ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารต้นทุนทางการ

เงิน และการขยายการให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง 

 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทขอขอบคุณ ความแข็งแกร่งของปรัชญาในการดำาเนินงานของบริษัท รูปแบบการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรม

องค์กร ที่มีส่วนทำาให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยหลักในการดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

 บริษัทจะก้าวต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการเติบโตของสินเชื่อ การกระจายความเสี่ยง และการเติบโตในทุกมิติ โดยยัง

คงไว้ซ่ึงความสมดุลของคุณภาพของสินทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทจะขยายธุรกิจเชิงรุกแต่บริหารจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรับ ยิ่งผลกระทบของ

บริษัทมีมากข้ึนเท่าไหร่ ความรับผิดชอบของเราต่อผู้มีส่วนได้เสียจะยิ่งสูงข้ึนเท่านั้น สำาหรับลูกค้าแล้ว เราจะเพิ่มความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น สำาหรับพนักงานของเรา เราจะให้ความสำาคัญกับการลดอัตราการลาออกของพนักงานใหม่ 

สำาหรับการจัดการบริหารความเสี่ยง เราจะติดตามเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด และบริหารอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เรา

จะมีการเทคโนโลยีด้านการเงินเข้ามาใช้ ในการลดความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า

 การเติบโตของธุรกิจ : บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ ด้วยการเติบโตของพอร์ต

สินเชื่ออัตราร้อยละ 30 โดยไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยง ผ่านการขยายจำานวนสาขาและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

 คุณภาพสินทรัพย์ : การเติบโตของบริษัทต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้บริษัทได้กำาหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน 

(KPI) เพื่อคงสัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 2

นายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ

ประธานกรรมการบริหาร

การสร้างธุรกิจให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 10

ผู้นำ�อันดับหนึ่ง

ของธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในด้านส่วนแบ่งการตลาด ด้าน

ขนาดสินเชื่อและจำานวนลูกค้า

การปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีรายได้ต่ำาหรือไม่มีรายได้

ประจำาผ่านสาขาของบริษัท

คุณภาพของทรัพย์สินและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ต้องได้รับการควบคุมเป็นอย่างดี

ผ่านการสร้างอัตราการเติบโตในแนวราบ

 

พอร์ตสินเชื่อเติบโตร้อยละ 30

NPL น้อยกว่�ร้อยละ 2

เพิ่มฐ�นลูกค้�เป็นสองล้�นคน 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในปี 2562



ความสำาเร็จด้านความยั่งยืน

ต่อผู้ถือหุ้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

ต่อชุมชน

CG Awarded Excellence 

•  26.5% 

• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

• จัดส่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ CDP 

• ดำาเนินการก่อสร้างอาคารสำานักงานใหญ่สีเขียว ด้วย มตารฐาน LEED   

• ด้านการศึกษา : สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำานวน 3 แห่ง

• ด้านศาสนา : เจ้าภาพงานกฐินจำานวน 4 ครั้ง

• ด้านสาธารณสุข : การบริจาคเลือกจำานวน 1,477,550 ซีซี 

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับบริษัทคือ 103,880 ล้านบาท 

บริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านบรรษัทภิบาล 

(การดูแลกำากับกิจการ) จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Thailand)

อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 

เริ่มดำาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทำาให้บริษัท ได้รับการนำาหุ้นเข้าคำานวณ

ในดชันอีา้งองิของ MSCI Global Index 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ความสำาเร็จด้านความยั่งยืน

รางวัลและการให้ความร่วมมือ ประจำาปี พ.ศ. 2561

รายงานความยั่งยืน 2561
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ต่อลูกค้า

ด้านบรรษัทภิบาล

•  มีสาขาจำานวน 3,279 สาขาทั่วประเทศไทย

• นำาพาอุตสาหกรรมไปสู่การกำากับและมาตรฐานการให้บริการใหม่

• เปิดกว้างสำาหรับสังคมไร้เงินสด

• นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน และการค้าอาวุธ และนโยบายแจ้งข้อร้องเรียน

• กฎหมายใหม่ และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ

• ตารางทักษะของคณะกรรมการบริษัท

ประชาชนชาวไทย ซ่ึงเป็นผู้มีรายได้น้อยและรายได้ไม่ประจำา

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการ

ขยายสาขาของบริษัท

ใหค้วามร่วมมอืแก่ธนาคารแหง่ประเทศไทย ในการดำาเนนิการปรับ

โครงสร้างอตุสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ และกำาหนดมาตรฐานการให้

บริการใหม่ รวมถึงการกำาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยใหม่

เทคโนโลยกีารชำาระเงินออนไลนจ์ะถูกนำามาปรับใช้กับการใหบ้ริการ

ภายในปี 2562 เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อเพิ่มความ

พึงพอใจ

ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการกำากับกิจการที่ดี 

บริษัทร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถกว่า 30 รายได้ร่วม

กันก่อตัง้สมาคมการคา้ผูป้ระกอบสินเชื่อทะเบยีนรถ มเีปา้หมายเพื่อ

พัฒนาภมูทิศันข์องอตุสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ และสร้างมาตรฐาน

การให้บริการที่เหมาะสม ด้วยความร่วมมือดังกล่าวนี้ ความเส่ียง

ด้านกฎหมายจึงลดลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ได้ถูกจัดทำาข้ึนเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีการผสมผสานของ

ทักษะและความรู้อย่างสมดุล และเหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของบริษัท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 12



การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืน: เป้าประสงค์ ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ในฐานะที่เป็นผู้นำาในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ โดยมีคำามั่นสัญญาด้านความยั่งยืนที่จะเป็น “ผู้ ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความ

รับผิดชอบ” ความรับผิดชอบของเราจึงไม่ได้ถูกจำากัดอยู่เพียงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำาทางการเงินในสังคมไทย แต่เรายังต้องการมีส่วนช่วย

ในการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนร่วมกัน

อย่างยั่งยืนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ส
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การต่อต้านมลพิษ
บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม FSC อาทิเช่น การใช้กระดาษที่

เปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม โดยบริษัทมเีปา้หมายจะขยายการใช้ผลติภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มใหค้รอบคลมุทกุสาขาทัว่ประเทศและกระดาษทกุประเภทที่ใช้ ในบริษัท

การลดการใช้พลังงาน บริษัทมีแผนการที่จะลดการใช้พลังงานโดยการนำาระบบที่ช่วยลดการใช้พลังงานในสำานักงานใหญ่ และการลดการใช้พลังงานของพนักงานรายบุคคลเป็น

กลไกที่ควบคุมการใช้พลังงานของบริษัท ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้เหลือ 0.89 KWต่อพนักงานหนึ่งคนต่อวัน คิดเป็นปริมาณ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ 0.63 KG CO2 /พนักงาน/วัน เป้าหมายของเราคือการคงปริมาณการใช้พลังงานต่อพนักงานจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

สำานักงาน กับจำานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

การเป็นสำานักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ

บริษัทได้ดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสำานักงานที่มีประสิทธิภาพและ ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้นำากลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกในสำานักงาน

ในระหว่างป ีพ.ศ. 2560- พ.ศ. 2563 บริษัทไดน้ำาเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนการใช้กระดาษ เนื่องจากบริษัทคำานงึถึงกระบวนการผลติกระดาษทีอ่าจสร้างมลพิษ

ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยบริษัทมีนโยบายที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษในสำานักงานให้เหลือเพียง 15.2 แผ่นต่อคนต่อวันเช่นเดิม
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ปราศจากการฉ้อโกง
การเปน็องคก์รทีป่ราศจากการฉอ้โกงถือเปน็หน่ึงในคำามัน่สัญญาทีบ่ริษัทให้ไว้แก่สาธารณชน และคำามัน่นีม้คีวามสำาคญัตอ่ทัง้บริษัทและตอ่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย

บริษัทไดบ้ริหารจดัการเส่ียงภายใตก้ารกำากับดแูลของคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง ทีด่ำาเนนิการสอดส่องดแูลพฤตกิรรมการฉอ้โกงและการทจุริต

คอรัปชั่นอย่างใกล้ชิด ซึ่งการกระทำาดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่บริษัทไม่สามารถยอมรับได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำาเนินการตรวจสอบและนำาเครื่องมือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ ในการป้องกันและตรวจสอบกรณีการฉ้อโกงต่างๆ อย่างเต็มความ

สามารถ 

การปลูกฝังความเชื่อม่ัน

ของพนักงานต่อบริษัท

กลยุทธ์ในการพัฒนาความเชื่อมั่นของพนักงานต่อบริษัทคือการพัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร การพัฒนาความเป็นอยู่และความปลอดภัยของ

พนักงาน การสนับสนุนและพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน และการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับในความหลากหลายในองค์กร ดัชนีช้ีวัดที่เรา

ใช้ ในการวัดพัฒนาการคือการได้คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน 4/5 ในทุกด้าน เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานให้เหลือเพียงร้อยละ 10 เพื่อลด

อัตราอุบัติเหตุให้ร้อยละ 1 และเพื่อรักษาอัตราชั่วโมงอบรมต่อพนักงานให้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/พนักงาน/ปี

การพัฒนาจริยธรรมใน

อุตสาหกรรม

เป้าหมายของบริษัท คือการยกระดับอุตสาหกรรมการให้บริการสินเชื่อรายย่อย(ไมโครไฟแนนซ์) และพัฒนาการกำากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น

ธรรมและโปร่งใส โดยการสร้างความร่วมมือกับบริษัทผู้บริการสินเชื่อรายอื่นและหน่วยงานกำากับดูแล

การเติบโตด้านการเข้าถึง

แหล่งเงินทุน

ฐ�นลูกค้�ใหม ่: เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากจำานวนลูกค้าปัจจุบันทั้งหมด

ฐ�นลูกค้�เก่�  : ร้อยละ 70 ของลูกค้าจะกลายเป็นลูกค้าประจำาของบริษัท

ฐ�นลูกเดิม    : ให้ห้ความไว้วางใจและคงอยู่กับเรา: การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจ ไม่สามารถทำาได้ภายในชั่วข้ามคืน และบริษัทเชื่อว่า ระยะ

เวลา จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่วัดความไว้วางใจและเชื่อถือของลูกค้า และทางบริษัทได้กำาหนดดัชนีเพื่อใช้วัดความสัมพันธ์ดังกล่าว

การสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง เป้าหมายและพันธกิจของการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้แก่พนักงานและลูกค้าของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกค้าของบริษัท มีส่วนช่วยพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการเติบโตของกิจการและคุณภาพ

ของสินทรัพย์

บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาสามด้านคือ 

  ด้านการศึกษา: สร้างศูนย์พัฒนาเด็กจำานวน 3 ศูนย์ปีในพื้นที่ที่มีความต้องการ

  ด้านการสาธารณสุข: จำานวนพนักงานอย่างน้อยร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการบริจาคเลือด

  ด้านทำานุบำาศาสนา: การเป็นเจ้าภาพงานกฐินจำานวน 4 ครั้ง

เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย

รายงานความยั่งยืน 2561
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ในก�รนี้บริษัทจัดทำ�แนวท�งในก�รสร้�งคว�มยั่งยืนส�มด้�น ได้แก่ 

คว�มสุขท�งเศรษฐกิจ คว�มสุขท�งสังคม และคว�มสุขท�งสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์กระดาษชำาระที่ใช้ ในบริษัททั้งหมดมีฉลากเขียวและได้รับการรับรองจาก FSC เท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2562  บริษัทสามารถควบคุมปริมาณการใช้พลังงานให้เหลือ 0.89 KWต่อพนักงานหนึ่งคนต่อวัน หรือเท่ากับปริมาณ

การใช้พลังงานต่อคนต่อวันคือ 0.63 KG CO2/พนักงาน/วัน

ปริมาณการใช้กระดาษตอ่คนตอ่วันลดลงจาก 17.5 แผน่ตอ่คนตอ่วัน ในป ีพ.ศ. 2560 เปน็ 16.10 แผน่ตอ่คนตอ่วันในป ีพ.ศ. 2561

  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด

  การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  นโยบายป้องกันปราบปรามคอรัปชั่น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ในปีนี้ ผลการสำารวจความพึงพอใจของพนักงานแสดงให้เห็นว่าคะแนนด้านความ work-life balance คะแนนน้อยกว่าเป้าหมาย 

อัตราการลาออกจากงานของพนักงาน คือ ร้อยละ 17 และร้อยละ 80 ของจำานวนพนักงานที่ลาออก มีระยะเวลาการทำางานกับ

บริษัทน้อยกว่า 6 เดือน สูงกว่าเป้าหมาย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (รวมทั้งในเวลาและนอกเวลางาน) คือ ร้อยละ 3.5 สูงกว่าเป้าหมาย

อยา่งไรก็ตามจำานวนช่ัวโมงทีพ่นกังานเข้ารับการอบรมเฉลีย่คอื 9.19 ช่ัวโมง/พนกังาน/คน ซ่ึงบรรลตุามเปา้หมายทีบ่ริษัทกำาหนดไว้

  ใบรับอนุญาตดำาเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ

  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับสำาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน

  สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ 

  ประมวลกฎหมายแพ่ง

  นโยบายด้านภาษี

  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี

  ความโปร่งใสการดำาเนินงานภาษี

ฐ�นลูกค้�ใหม่  : บริษัทมีลูกค้าใหม่ จำานวน 552,939 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 57.4

ฐ�นลูกค้�เก่�  : ร้อยละ 71.46 ของจำานวนลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้าเดิมของบริษัท

ด้�นก�รศึกษ�        : บริษัทได้สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำานวน 3 แห่งใน 3 ชุมชน และในสิ้นปี พ.ศ. 2561

                         มีเด็กจำานวน 415 คน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ

ด้�นก�รส�ธ�รณสุข  : พนักงานของบริษัทได้บริจาคเลือดแก่สภากาชาดไทยเป็นจำานวน 1,477,550 ซีซี/จำานวนผู้เข้าร่วมบริจาค

คิดเป็นร้อยละ 64 ของ พนักงานในบริษัททั้งหมด

ด้�นทำ�นุบำ�รุงศ�สน� : บริษัทเป็นเจ้าภาพงานกฐินจำานวน 4 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัท และเพื่อ

                  ทำานุบำารุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ โดยบริษัทไดรวบรวมเงินบริจาคเพื่อการกุศลเป็นจำานวน

             ท้ังส้ิน 7,146,725 บาท

จุดมุ่งหมาย ผลการดำาเนินงานในปี 2561 ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 14



การกำากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การบริหารจัดการ  การโฆษณา   การเงิน   ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา

เทคโนโลยีทางการ

สื่อสาร 

การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

การบริหารและกลยุทธ์ 

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   การกำากับดูแลที่ยั่งยืน 

  ตารางบริหารทักษะในการทำางานของคณะกรรมการบริหาร

 มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทหมายถึงกลุ่มบุคคล

ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและที่ไม่ได้รับผล

กระทบจากการดำาเนินกิจการของบริษัท ซ่ึงกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียสามารถแบ่งออกเป็น  6 กลุ่มใหญ่ (สามารถดูราย

ละเอียดได้ที่ภาคผนวก : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและการสื่อสาร)

 ประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญอาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามกาละเวลา ข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อม

ของธรุกิจ และการเปลีย่นแปลงของปจัจยัความเสีย่ง ในการ

นี ้บริษัทไดด้ำาเนนิการทบทวนประเดน็เหลา่นีอ้ยา่งสม่ำาเสมอ 

และเพื่อพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัทได้พัฒนาช่อง

ทางการสื่อสารองค์กรให้มีคุณภาพย่ิงข้ึนโดยให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และทันเวลา

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงตารางบริหารทักษะใน

การทำางานนี้ช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็งในการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีการวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถของคณะกรรมการ

แต่ละท่าน แล้ว  ตารางยังช่วยในการวิเคราะห์ทักษะหรือความรู้ที่ต้องการพัฒนาของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการรายบุคคล โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้

คณะผูบ้ริหารเข้าร่วมอบรมหรือศกึษาเพ่ิมเตมิเพื่อพัฒนาทกัษะและความรู้ของตนเอง นอกจากนี ้การประเมนิความสามารถของคณะกรรมการบริหารยงัส่งเสริม

งานดา้นการสรรหากรรมการใหมซ่ึ่งอาจเปน็ผูท้ีม่ทีกัษะพิเศษเพื่อช่วยปรับปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม  ณ ปจัจบุนั ทางบริษัทอาจจะสรรหา

คณะกรรมการที่มีความเชียวชาญและเหมาะสมเพื่อมาเติมเต็มในทักษะด้านที่ขาดหาย

       คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

 คณะผูบ้ริหารของบริษัท เชื่อว่าปัจจยัแหง่ความสำาเร็จของกลยทุธก์ารบริหารองคก์ร

จติสำานกึทีจ่ะนำาพาบริษัทสู่การเตบิโตทีย่ัง่ยนื คอื คณุธรรมจริยธรรม การดำาเนนิงานทีโ่ปร่งใส

และมคีวามรับผดิชอบ หรือเรียกไดว่้าบริษัทตอ้งมกีารบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลหรือ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 ในปี พ.ศ.  2561 บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างมั่นคงมาอย่างต่อ

เนื่อง ตามคำามั่นสัญญาที่มีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่

นโยบายด้านการกำากับดูแลและนโยบายด้านอื่นที่เกี่ยวข้องบนเวปไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการอสิระจำานวน 5 ทา่น รวมประธาน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการรายงานทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ และระบบการ

ควบคุมภายใน และดูแลให้บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฏหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบเยี่ยงวิญญูชน 

 บริษัทยงัไดจ้ดัทำาการประเมนิผลงานประจำาปขีองคณะกรรมการบริษัท ทัง้รายคณะ

และรายบุคคล และเปิดเผลข้อมูลผลการประเมินต่อสาธารณะ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้วข้อ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำาปี ตามแบบฟอร์ม 56-2)

รายงานความยั่งยืน 2561
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การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 เป้าหมายสำาคัญของบริษัทคือการพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของธนาคารโลก และการเป็นบริษัทผู้ ให้บริการสินเชื่อไมโคร

ไฟแนนซ์ไทยที่มีความรับผิดชอบ ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาและดำาเนินกิจการตามหลักจริยธรรมและมีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วย

มาตรฐานสูงสุด ะในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้นำาแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี (บรรษัทภิบาล) อาทิ กลยุทธการสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้าน

สังคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม มาปรับปรุงการดำาเนนิกิจการของบริษัท รวมทัง้นำาแนวปฏบัิตติามนโยบายดา้นการแจง้เบาะแสการกระทำาผดิ การป้องกันปราบปราม

การฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาพัฒนานโยบายดา้นทจุริตคอรัปช่ันของบริษัท และการให้ผูม้ส่ีวนไดเ้สียไดม้ส่ีวนร่วมใน

การดำาเนินนโยบายดังกล่าว

 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณานโยบายด้านจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจและการดำาเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนทุกปี และในปี พ.ศ. 2561 คณะ

กรรมการได้อนุมัติการปรับปรุงจรรยาบรรณของบริษัท พร้อมกับอนุมัติการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (CAC)

 เมืองไทย แคปปิตอล มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเส่ียงซ่ึงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้การดำาเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลัก

การการกำากับดูแลกิจการที่ดี สร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่นักลงทุน

 ดังนั้น ในปีพ.ศ. 2561 บริษัทได้ยกระดับฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงและกฎหมายข้ึน เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงในการจัดทำานโยบายด้านการบริหารจัดการความเส่ียง ติดตามการดำาเนินงาน ประเมินการดำาเนินงานตามแผนและรายงานความเส่ียงที่สำาคัญต่อ

คณะกรรมการบริษัท

 แม้ว่าบริษัทจะมีค่านิยมด้านการขยายกิจการแบบเชิงรุก บริษัทยังคงให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรับ ซ่ึงค่านิยมเหล่านี้

ได้ถูกปลูกฝังแก่พนักงานของบริษัททุกระดับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทได้นำาช่องทางการสื่อสารแบบ 360 องศา มาใช้เพื่อแบ่งปัน

ประสบการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดโปรแกรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารของ

บริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด อนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดเผยข้อมูลการกระทำาผิด และปกป้องผู้แจ้ง

เบาะแสการกระทำาผิด

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลด้านการ

ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการการสนับสนุนทางการ

เงินแก่การก่อการร้าย คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทดำาเนินนโยบาย 

AML/CFT นโยบายการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know your Customer: 

KYC) นโยบายการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติในการ

รายงานหากมีกรณีลูกค้ากระทำาการฟอกเงิน  

 การบริหารจัดการความเสี่ยง

วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ความท้าทาย

ความท้าทาย

โอกาส

โอกาส

ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น 

ความเสี่ยง ความท้าทาย และโอกาส ปี พ.ศ.2561

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทตระหนักถึงการเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายในอุตสาหกรรม ซ่ึง

ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงใบอนุญาตในการประกอบ

ธุรกิจในสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ และส่ง

ผลกระทบต่อท้ังอุตสาหกรรมในเชิงบวก โดยเฉพาะ

ด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง

เป็นธรรม

การเป็นองค์กรท่ีปราศจากการทุจริตฉ้อโกง เป็นหน่ึง

ในพันธสัญญาท่ียากท่ีสุดท่ีบริษัทให้ไว้แก่สาธารณชน 

และมีความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะเป็น

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จท่ีทำาให้บริษัทสามารถตอบ

สนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือก็คือบริษัท

สามารถให้บริการสินเชื่อเงินสดด่วน ผ่านการบริหาร

งานแบบกระจายอำานาจ 

หน่วยงานบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงทำาหน้าท่ีสอดส่องดูแลและควบคุม

ตรวจสอบการทุจริตคอรัปช่ันอย่างใกล้ชิด ซ่ึงการก

ระทำาดังกล่าวเป็นพฤติกรรมท่ีบริษัทไม่สามารถ

ยอมรับได้

นอกจากน้ี บริษัทได้นำากระบวนการตรวจสอบ เครื่อง

มือ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาใช้ ในการป้องกัน

และตรวจสอบกรณีการฉ้อโกงต่างๆ อย่างเต็มความ

สามารถ 

คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดต้ังหน่วยงานใหม่เพื่อดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ความเส่ียงและด้านกฎหมาย ในการทำาหน้าท่ีแทนคณะทำางานบริหารจัดการความ

เส่ียง ซ่ึงหน่วยงานน้ีจะรายงานเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียงต่อคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเส่ียงเป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อลดอัตราความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ดังน้ันเราจึงได้เพ่ิมหน่วย

งานกำากับมาเป็นหน่ึงในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

นโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิด

 

คณะกรรมการบริหารไดจ้ดัทำาและอนมุตันิโยบายการแจง้เบาะแสการกระทำาผดิใน

ป ีพ.ศ. 2561 โดยส่งรายงานหรือข้อร้องเรียนผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสการกระ

ทำาผดิหรือร้องเรียนโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในป ีพ.ศ.2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับสถานการณ์

โดยรวมของการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนการกระทำาผิด

นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์ปชั่น (ปรับปรุง)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้ผู้เช่ียวชาญภายนอกทำาการทบทวน 

ตรวจสอบและปรับปรุงเนือ้หาของนโยบายดา้นการทจุริตคอรัปช่ัน เพื่อใหม้ัน่ใจได้

ว่ามกีารดำาเนนิกิจกรรมการกำากับดแูลทีเ่หมาะสมและปกปอ้งสิทธิข์องผู้ ใหเ้บาะแส

ก�รฟอกเงินและก�รต่อต้�นก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

นอกจากนี ้บริษัทยงัไดอ้นมุตัแิผนการดำาเนนิงานเพื่อบริหารจดัการความเสีย่งดา้น

ป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย ซึ่งแผนงานนี้ได้นำาไปปฏิบัติในปี พ.ศ. 2561

อยา่งไรก็ตาม พนกังานของบริษัททีม่หีนา้ทีต่อ้งรายงานแแก่ดา้นการฟอกเงนิและ

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายคณะกรรมการบริหารจัดการ

ความเส่ียงทราบเป็นระยะ แม้ว่าสถานะความเส่ียงของบริษัทจะอยู่ในระดับต่ำา

ก็ตาม ซ่ึงเปน็ผลสืบเนื่องมาจากลกัษณะการดำาเนนิธรุกิจของบริษัทและกลุม่ลกูค้า

เป้าหมายของบริษัท

รายงานความยั่งยืน 2561
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ความท้าทาย

ความท้าทาย

โอกาส

โอกาส

การจัดหาแหล่งเงินทุน และต้นทุนทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยงแปลงภูมิอากาศ

บริษัทเมืองไทย แคปปิตอลตระหนักถึงผลกระทบจาก

เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ อันเก่ียวเนื่องจากนโยบายด้านการ

ต่างประเทศของอเมริกา หรือ Ameirca First Policy ซ่ึง

อาจส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทสูงข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบทาง

อ้อมได้ถึงร้อยละ 70 ต่อการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัท เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักที่มาจาก

ภาคเกษตรกรรมและการก่อสร้าง 

ความเส่ียงเหลา่นี ้อาจส่งผลตอ่การเพ่ิมข้ึนของหนี้

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และความสามารถใน

การระดมทุนของบริษัทในระยะสั้นที่เกิดจากความ

ต้องการบริการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

ในกรณีนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้งหน่วยงานการคลังให้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนยิ่งขึ้น และจะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2562

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวทำาให้บริษัทลดความเส่ียงด้านการเงินเนื่อง

จากจะมีการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการการเงินและมีการควบคุมความเส่ียงด้า

นการเงินอย่างใกล้ชิด

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซ่ึงส่งผล

กระทบตอ่ทกุองคก์ร ดงันัน้ในป ีพ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารไดอ้นมุตันิโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการดำาเนินกิจการภายใน อาทิเช่น การใช้ทรัพยากร

ภายในองค์กร รวมถึง อาคารสีเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงาน ซ่ึงยังอยู่ใน

ระหว่างการดำาเนินการก่อสร้าง
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ความสุขทางเศรษฐกิจ
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การเติบโตด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ความท้าทาย

แนวทางการบริหารจัดการ

 ขอ้จำากดัและความไม่เทา่เทียมกนัของการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิของธนาคารเป็นปญัหาที่ฝังรากลึกในประเทศไทยมาเปน็ระยะเวลายาวนาน และ

ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้พยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการนำาแผนยุทธศาสตร์ชาติมาใช้ แต่ยังพบว่า ประชากรไทยเพียงแค่ร้อยละ 15.40 เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินกู้ของสถาบนัการเงิน ในขณะทีจ่ำานวนประชากรหลายลา้นคนยงัคงประสบปญัหาในการเข้าถึงการบริการทางการเงนิพ้ืนฐานของธนาคาร จากปญัหาดงักล่าว 

ทางบริษัทจึงได้มีความพยายามที่จะนำาการให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์มาสู่กลุ่มบุคคลที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารเหล่านี้ เพื่อขยายโอกาสและสร้าง

ความเทียมในการเข้าถึงการบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ความรับผิดชอบต่อความ

ต้องการของลูกค้า

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

=

ความเท่าเทียมด้านการเงิน

ความรับผิดชอบต่อการปกป้อง

สิทธ์ิของลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อความพึง

พอใจของลูกค้า
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รับผิดชอบต่อความต้องการของลูกค้า

ก า ร รั บฟั ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง ลู ก ค้ า จึ ง เ ป็ น บั น ไ ด ท่ี สำ า คัญ ใ น ก า ร นำ า บ ริ ษั ท สู่ ค ว า ม ย่ั ง ยื น

การตอบสนองของบริษัทต่อความต้องการของลูกค้า

เงินด่วน

วงเงินเพียงพอ

อตัราดอกเบีย้ทีเ่ปน็ธรรมและโปร่งใส

การบริการที่เป็นเลิศ

กระบวนการดำาเนินงาน

การกระจายอำานาจและการบริหารจัดการการทุจริต

การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน

การบริการทางการเงิน

การประเมินสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นหลักประกัน

การพิจารณาเพิ่มสินเชื่อ

นโยบายการความเป็นเลิศด้านการบริการและการสร้างมาตรฐาน

ศีลธรรมจรรยาและกลไกดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของงาน

การผลักดันให้เกิดการกำากับดูแลอุตสาหกรรม 

การผลักดันให้เกิดอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ เป็นกลางใน

อุตสาหกรรม

เป้าหมายที่ยั่งยืน

สามารถให้บริการสินเช่ือได้ตรงกับความต้องการ

ของลูกค้า 

การเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศไทยสูงขึ้น

ความเท่าเทียมกันในด้านการเงินสูงขึ้น

ความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีจากลูกค้าต่อบริษัท

ความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินและทรัพย์สิน

ความภาคภมูใิจของพนกังานทัง้ตอ่ตนเองและองคก์ร

การพัฒนาธุรกิจสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ให้มีความ

มั่นคงและยั่งยืน

 เป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทได้ถูกยกระดับมาเป็น ก�รเป็นผู้ให้บริก�รสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ นั่นหมายถึง สร้างความสมดุล 

การเติบโตด้านการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินของประชาชน กับการให้บิรการทางการเงินอย่างเป็นธรรม ซึ่งการเติบโตด้านการเข้าถึงการให้บริการทางการ

เงินนี้จะนำามาใช้เป็นตัวชี้วัดความเท่าเทียมด้านการเงิน หรืออาจกล่าวได้ว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินทสูงขึ้น ส่งให้ความเท่าเทียมกันของประชาชนด้านการ

เงินสูงขึ้น และการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สูงขึ้นนั้น การบริการถือเป็นแรงขับเคลื่อนความสำาเร็จและการเจริญเติบโตของบริษัทที่สำาคัญ

 อย่างไรกต็าม การเตบิโตของการเขา้ถงึทางการเงนิของประชาชนที่เพิม่ขึน้อย่างเดียวไม่สามารถนำาพาบรษิทัสูค่วามสำาเรจ็อย่างยัง่ยืนได้ ในทางกลับ

กันบริษัทเชื่อมั่นว่าความสำาเร็จอย่างยั่งยืน ต้องประกอบด้วยศีลธรรมและจรรยาบรรณที่สามารถบริหารจัดการผ่านการกำากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็น

ธรรม

 ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีความพยายามที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่เพียงแก่บริษัทเอง แต่ยังเพื่อสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารอื่นๆใน

ประเทศไทยให้ไปสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนอีกด้วย โดยการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน  การให้บริการที่

เท่าเทียมแก่ลูกค้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 22



เงินด่วน

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

1. 2. 3.

 แม้ว่าสังคมไร้เงินจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจการเงินทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงมี ที่มีความต้องการ

สินเชื่อเงินสดทีส่ามารถอนมุตัไิดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจอยู ่เพื่อใหก้ารบริการทางการเงินของบริษัทเข้าถึงความตอ้งการของลกูคา้ทีต่อ้งการ

สินเชื่อเงนิสดทีส่ะดวกรวดเร็ว บริษัทไดน้ำาระบบการกระจายอำานาจและ ระบบควบคมุภายในเพื่อปอ้งกันความเส่ียงดา้นการทจุริต โดย

ใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ก�รกระจ�ยอำ�น�จและก�รควบคุมภ�ยในเพื่อป้องกันก�รทุจริตภ�ยในองค์กร

 แม้ว่าทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทจะข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม  บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหาร

ระดับกลางและระดับล่างในองค์กรทำาหน้าที่รับผิดชอบบริหารการดำาเนินงานเป็นหลักผ่านโครงข่ายสาขาของบริษัท

 ทั้งนี้ บริษัทได้นำาวิธีการควบคุมภายในแบบดั้งเดิม มาผนวกกับเทคโนโลยี จึงได้พัฒนามาเป็นระบบการควบคุมภายในเพื่อ

ปอ้งการการทจุริตภายในองคก์รทีม่ปีระสิทธิภาพสงู  ความเส่ียงในการทจุริตไดรั้บการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดจากหนว่ยงานบริหารจดัการ

ความเสี่ยงและหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กร

ก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น

 กลยุทธท์ีบ่ริษัทใช้คอื การเสาะแสวงหาเทคโนโลยทีางการเงนิทีเ่หมาะสมและเอือ้ตอ่การดำาเนนิธรุกิจหลกัของบริษัทในเวลา

ทีถู่กตอ้ง โดยไมเ่พ่ิมภาระคา่ใช้จา่ยหรือความเส่ียง บริษัทเชื่อว่าแมว่้าบริษัทตอ้งเผชิญกับสภาวะการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดจากเทคโนโลยี

ดจิติอล การนำาเทคโนโลยมีาใช้มส่ีวนช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน สร้างประสบการณท์ีด่แีก่ลกูคา้ และลดความเสีย่งทัง้ทาง

ด้านการบริหารจัดการและการทุจริต  

แอปพลิเคช่ันเมืองไทย แคปปิตอล 4.0

แอปพลเิคช่ันเมอืงไทยแคปปติอล 4.0 ไดน้ำามา

ใช้เพื่อใหบ้ริการทางการเงนิออนไลน์ในปลายปี 

พ.ศ. 2560มีฟังก์ชั่นในการใช้งานดังนี้ 

 1) การเช็คยอดคงค้าง

 2) สินค้าและบริการ

 3) ข่าวและข้อมูลใหม่

 4) ค้นหาสาขา

ซ่ึ ง แอปพลิ เ ค ช่ั นนี้ ช่ ว ย เ พ่ิ ม ก า รส ร้ า ง

ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ลดความเส่ียงด้าน

การทจุริตและปรับปรุงระบบการให้บริการอยา่ง

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ระบบปฏิบัติการ SAP

ระบบปฏิบัติการ SAP เป็นระบบปฏิบัติการ

ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้

มากที่สุดระบบหนึ่งและบริษัทได้นำาระบบดัง

กลา่วมาใช้เพื่อบริหารจดัการบริการทางการเงิน

และธุรกรรมออนไลน์ และควบคุมการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการทุจริต 

บริการชำาระบิลข้ามธนาคาร

บริษัทกำาลังดำาเนินการสร้างระบบบริการชำาระ

บิลข้ามธนาคาร ซึ่งระบบดังกล่าว จะอนุญาต

ให้ลูกค้าชำาระรายการสินเช่ือผ่านบริการ

พร้อมเพย์ของทุกธนาคาร ทำาให้ลูกค้าได้รับ

ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนา

ระบบการบริหารภายในบริษัทให้มปีระสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

รายงานความยั่งยืน 2561
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วงเงินเพียงพอ

ก�รขย�ยก�รเข้�ถึงบริก�รท�งก�รเงินของประช�ชน

 บริษัทเป็นส่วนสำาคัญในการขยายการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินของประชาชน

ดว้ยการเตบิโตของพอร์ตสนิเชื่อของบริษัท ซ่ึงทำาให้ประชาชนส่วนใหญท่ี่ไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่

ทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดัวยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 

 ในปีพ.ศ. 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีนัยสำาคัญ

ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2561 หน่วยงานกำากับ

ดูแลได้เล็งเห็นศักยภาพของบริษัทและผลกระทบของบริษัทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 

 ในการนี ้บริษัทรู้สึกเปน็เกียรตทิี่ไดรั้บการกำากับดแูลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ

ยังคงมุ่นมั่นที่จะขยายกิจการให้ครอบคลุมทั้งประเทศและทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงบริการสิน

เชื่อของบริษัทได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่ที่ไม่มีงานประจำาหรือกลุ่มลูกค้าที่

ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคาร

 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายจำานวนสาขาเพิ่มเติมไปพร้อมๆกับการ

เติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ซ่ึงบริษัทใช้เป็นดัชนีวัดความสำาเร็จของการพัฒนาการเข้าถึงบริการ

ทางการเงินของประชาชน

 อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้พิจารณาเพียงแค่เพียงปริมาณของการเข้าถึงบริการทางการ

เงินเท่านั้น หากแต่บริษัทยังคำานึงถึงคุณภาพของสินเชื่ออีกด้วย กล่าวคือ บริษัทจะให้สินเชื่อ

ไมโครไฟแนนซ์แก่ลูกค้าดีเพื่อใช้ ในการครองชีพอย่างยั่งยืน พอเพียง และรับผิดชอบ ซึ่งจะส่ง

ผลตอ่คุณภาพของหน้ีทีด่ข้ึีน และลดอตัราความเส่ียงลกูหนีผ้ดินดัชำาระและเงนิคา้งชำาระหรือหนี้

เสียได้

ก�รประเมินสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นหลักประกันและก�รพิจ�ณ�ก�รเพิ่มวงเงินสินเชื่อ

 บริษัทให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์โดยมีหลักประกันเป็นหลัก อาทิเช่น สินเชื่อ

ทะเบียนรถและสินเชื่อโฉนดที่ดิน  โดยกระบวนการประเมินสินทรัพย์เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา

และไมซับซ้อน อย่างไรก็ตามการพิจารณาวงเงินสินเชื่อข้ึนอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์เป็นหลัก 

โดยบริษัทไมพิ่จารณาความนา่เชื่อถือทางเครดติอื่นๆ ทำาใหล้กูคา้ทกุกลุม่สามารถเข้าถึงบริการสิน

เชื่อของบริษัทได้ โดยยื่นเอกสารประการกู้ยืมและแสดงสินทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทไม่นำารายได้ เพศ 

อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ อาชีพ มาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 ในหลายปีทีผ่า่นมา บริษัทไดเ้พ่ิมผลติภณัฑบ์ริการสนิเชื่อแก่ลกูคา้ทีต่อ้งการนำาเงนิไป

เพิ่มสินทรัพย์หรือลงทุนขยายกิจการ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำากัดของเงินทุนทำาให้ ในระยะสอง

ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทจึงให้บริการสินเชื่อแก่การจำานำาทะเบียนรถจักรยานยนต์เท่านั้น 

 แตน่บัตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2557 เปน็ตน้มาหลงัจากทีบ่ริษัทไดเ้สนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน

ทัว่ไป ทำาใหบ้ริษัทสามารถใหบ้ริการสนิเชื่อทะเบยีนรถยนต ์โฉนดทีด่นิ และสนิเชื่อเอนกประสงค์

ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งสามารถขยายวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่มีความจำาเป็นเพิ่มมากขึ้น 
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กร�ฟ: ขน�ดสินเชื่อเทียบกับอัตร�ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้

กร�ฟ: จำ�นวนส�ข�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561

กร�ฟ: ขน�ดสินเชื่อเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561

พอร์ตสินเชื่อ

 จำานวนสัญญาคงค้าง

 2.3 ล้านสัญญา

 จำานวนลูกค้าคงค้าง

 1.5 ล้านคน

 ขนาดพอร์ตสินเชื่อ

 48 พันล้านบาท

 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

  สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์

  สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

  สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร

  สินเชื่อโฉนดที่ดิน

  สินเชื่อที่ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน  
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อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและโปร่งใส 

การผลักดันให้เกิดการกำากับดูแลอุตสาหกรรม 

 บริษัทและสมาคมฯ  โดยความร่วมมอืกับธนาคารแหง่ประเทศไทย 

และกระทรวงการคลัง ได้ปรับปรุงกฏระเบียบสำาหรับบริหารจัดการธุรกิจการ

ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อทะเบียนรถ เพื่อ

ใช้ควบคุมและพัฒนาการให้บริการสินเชื่อให้เป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งต่อผู้

ให้บริการและลูกค้า ซ่ึงในปี 2561 นี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม

การค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) และมีบทบาทสำาคัญ

ในการนำาเสนอข้อมลูทีแ่ทจ้ริงของอตุสาหกรรมตอ่ธนาคารแห่งประเทศไทยมา

ใช้เพื่อกำาหนดอตัราดอกเบ้ียทีด่ทีีสุ่ดตอ่ทัง้ผูกู้้และผู้ ให้กู้ และเนื่องจากบริษัท

เปน็ผูน้ำาในตลาดทีม่สีว่นแบง่การตลาดและจำานวนลกูคา้มากทีสุ่ด บริษัทจงึมี

ความเข้าใจอยา่งลกึซ้ึงเก่ียวกับความตอ้งการและพฤตกิรรมของลกูคา้ ดงันัน้

บริษัทจึงได้ปรับปรุงกฎระเบียบของการให้สินเชื่อบุคคลให้ครอบคลุมการให้

บริการสินเชื่อทะเบียนรถในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 และมีการกำากับดูแล

การใหบ้ริการแก่ลกูคา้อยา่งเปน็ธรรมและเหมาะสม การผลกัดนัให้เกิดอตัรา

ดอกเบี้ยใหม่ที่เป็นกลางในอุตสาหกรรมโดยภาพรวม อัตราดอกเบี้ยในตลาด

ไดล้ดลงในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้และคา่บริการตา่งๆ ของบริษัทยงัคงมอีตัราที่

ต่ำาที่สุดในท้องตลาด ซึ่งในปีนี้ บริษัทมีส่วนร่วมกับองค์กรที่กำากับดูแล อาทิ

เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ควบคุมอัตราดอกเบี้ย

ของสินเชื่อบุคคลที่อัตราร้อยละ 28 และกระบวนการกำากับดูแลให้บริการ

ลูกค้าอย่างเป็นธรรมที่ชัดเจนมีส่วนช่วยการดำาเนินธุรกิจในภาพรวม 

การผลักดันให้เกิดอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่เป็นกลางในอุตสาหกรรม

 โดยภาพรวม อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มลดลงในขณะที่

อัตราดอกเบ้ียและค่าบริการต่างๆ ของบริษัทยังคงมีอัตราที่ต่ำาที่สุดในท้อง

ตลาด

ซ่ึงในปีนี้ บริษัทมีส่วนร่วมกับองค์กรที่กำากับดูแล อาทิเช่น ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ควบคุมอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคล

ทีอ่ตัราร้อยละ 28 และกระบวนการกำากับดแูลใหบ้ริการลกูคา้อยา่งเป็นธรรม

ที่ชัดเจนมีส่วนช่วยการดำาเนินธุรกิจในภาพรวม 

การบริการที่เป็นเลิศ

นโยบายความเป็นเลิศด้านการบริการและการสร้างมาตรฐาน

 บริษัทได้สร้างมาตรฐาน (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การมีส่วนร่วมของ

ลูกค้าและการดูแลที่เป็นธรรม) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการให้

พิจารณาปลอ่ยสินเชื่อ การประเมนิมลูคา่สนิทรัพย ์การตดิตามหนี ้และบริการ

อื่นๆของสาขาทั้งหมด ซ่ึงบริษัทคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการหรือ

แนวทางปฏิบัติที่ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้ง

ทางด้านต้นทุนและผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ 

ซึ่งการสร้างเกณฑ์มาตรฐานนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากความความผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน (ที่เกิดจากพนักงาน หรือการทุจริตเป็นต้น) และด้านการ

เงิน (อาทิเช่น การประเมินราคาสินทรัพย์เกินจริง ความเสี่ยงด้านการให้สิน

เชื่อ เปน็ตน้) นอกจากนัน้ ข้อดขีองการปฏบิตังิานดว้ยมาตรฐานเดยีวกัน นอก

จากควบคมึคา่ใช้จา่ยและคณุภาพการบริการแลว้ ยงัรวมถึง  (ซ่ึงมากกว่าการ

ปรับปรุงคุณภาพและราคา) ได้แก่ 

 สามารถควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติงานและคุณภาพการใช้บริการได้

 สามารถเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน

องค์กรได้

 กระบวนการสร้างมาตรฐานเป็นเงื่อนไขที่ต้องจัดทำาเพื่อสามารถ

สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานได้

 เกณฑ์มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อมีส่วนช่วยลดการเลือกปฏิบัติ

จากกระบวนการอนุมัติ และทำาให้ลูกค้ามีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้มากข้ึน

และเป็นธรรม

ศีลธรรมจรรยาและกลไกดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของงาน

 นอกจากบริษัทจะให้ความสำาคัญกับการดูแลลูกค้า การทำางาน

อยา่งหนกัและความมานะอตุสาหะของพนกังานแลว้ บริษัทยงัใหค้วามสำาคญั

ในการสรา้งกลไกการทำางานของพนักงานเพื่อรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของผู้

มีส่วนได้เสียทั้งสองฝ่ายด้วย 

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของงาน : คุณภาพของสินทรัพย์ที่ดี

 กลไกด้านศีลธรรม : บริษัทมิได้ตั้งเป้าความสำาเร็จของงานเป็น

เพียงแค่การเติบโตของยอดสินเชื่อ หรือยอดเก็บจากการติดตามหนี้เท่านั้น 

หากแต่เป้าหมายหลักของบริษัทคือการเพ่ิมจำานวนลูกค้าและลดยอดคงค้าง

สินเชื่อที่ไมก่่อให้เกิดรายได ้การบรรลเุปา้หมายดงักลา่วถือว่าเปน็ความสำาเร็จ

ของพนกังานและยงัเปน็เครื่องมอืในการปกปอ้งความปลอดภยัและความเปน็

ส่วนตัวของลูกค้า อันจะเห็นได้จากคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทที่ปรากฏ

ในปัจจุบัน

  อยา่งไรก็ตาม หากปราศจากกลไกนีแ้ลว้ ลกูคา้อาจจะถูกช้ีนำาไปสู่

การตดัสินใจทางดา้นการเงนิทีผ่ดิพลาด (ก่อภาระหนีเ้กินตวั) หรือเผชิญความ

เสี่ยงทั้งด้านสวัสดิภาพและความเป็นส่วนตัวจากการผิดสัญญาชำาระหนี้

รายงานความยั่งยืน 2561
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ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของงาน : การบริการที่เป็นเลิศ

 กลไกลด้านศีลธรรมจรรยา: นโยบายการบริการที่ดีเลิศของบริษัท

ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์

อย่างส้ินเชิง โดยช่วยลดความขัดแย้งและการให้บริการลูกค้าที่ไม่เท่าเทียม

กันจากการดำาเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทพบว่า ลูกค้าของบริษัทส่วน

ใหญป่ระมาณร้อยละ 70 เปน็ลกูคา้เดมิทีก่ลบัมาใช้บริการใหม ่และทางบริษัท

ได้ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวช้ีวัดความสำาเร็จของงานด้านคุณภาพของการให้

บริการของพนักงาน หากระดับคะแนนการประเมินอยู่ที่ระดับต่ำากว่าร้อยละ 

70 หมายความว่าบริษัทต้องพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน และในปี 

พ.ศ. 2561 นี้ อัตราการกลับมาใช้บริการเท่ากับ 71.46องลูกค้าคือร้อยละ 70

การบริการสินเชื่อของบริษัทนั้นตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้าที่ขอวบริษัทะผ่านช่องทางการให้บริการของสาขา นอกจากนี้ 

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการบริการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น การ

พัฒนาช่องทางการติดต่อบนโลกออนไลน์และสร้างความพึงพอใจ

ของลูกค้าโดยการนำานโยบายการให้บริการที่เป็นเลิศมาใช้บริหาร

จัดการองค์กร

 นอกจากนี้ การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องของบริษัท ยังช่วยเพ่ิม

การเข้าถึงการบริการทางการเงนิของประชากรไทย และการเพ่ิมช่องทางการ

ดำาเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น เมืองไทย 4.0 ทำาให้บริษัทมี

จำานวนลูกค้าในระบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มมากขึ้น

 ในป ีพ.ศ. 2562 บริษัทยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะเพิม่จำานวนสินเชื่อโดยการ

ขยายสาขาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง

รับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

การให้ลูกค้ามีส่วนร่วม

 กระบวนการการจดัใหล้กูคา้ไดม้ส่ีวนร่วมอยา่งชัดเจนและโปร่งใส

เปน็ปจัจยัหลกัในการสร้างบริการทีเ่ปน็เลศิ สร้างความเชื่อมัน่และความจงรัก

ภกัดรีวมทัง้สนบัสนนุใหล้กูคา้สามารถตดัสินใจทางดา้นการเงนิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ทั้งหมดนี้ เป็นความลับสู่การรักษาอัตราหนี้เสียให้อยู่ในระดับต่ำา และรักษา

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอีกด้วย 

 ในอดตีทีผ่า่น บริษัทใช้กลยทุธ์การให้ลกูคา้มส่ีวนร่วมของลกูค้า ที่

มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ  ทำาให้มีการกำาหนดมาตรฐานการบริการเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในทุกสาขาของบริษัท 

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำาเนินการตรวจสอบการบริการของสาขา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการ ผ่านช่องทางแบบ

เก่า (แบบฟอร์มขอบคุณลูกค้า) และชุมชนออนไลน์ (เฟซบุ๊ก: เมืองไทย

แคปปิตอล ซ่ึงมผีูแ้สดงความคดิเหน็จำานวน 336 คนและระดบัคะแนนความ

พึงพอใจคือ 4.25 ทำาการเก็บข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ จาก 5 ดาว

 บริษัทได้พัฒนาการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ 

เพื่อให้ไดข้้อมลูเชิงลกึในดา้นความตอ้งการของลกูคา้และความพึงพอใจของ

ลกูคา้ตอ่ผลติภณัฑแ์ละการบริการของบริษัท โดยมวัีตถุประสงคเ์พื่อสร้างกลุม่

ลูกค้าที่ยั่งยืน 

 ในการนี้ บริษัทได้นำาเครื่องมือที่ใช้การมีส่วนร่วมของลูกค้า อัน

ไดแ้ก่ แบบสำารวจออนไลนบ์นเว็บไซตข์องบริษัท โดยมวัีตถุประสงคเ์พื่อสำารวจ

ความพึงพอใจของลูกค้า การบริการ และประเด็นอื่นๆ ที่บริษัทให้ความสนใจ 

อาทเิช่น ความตอ้งการดา้นผลติภณัฑแ์ละการบริการของลกูคา้ ประสิทธิภาพ

ของเครื่องมือที่ใช้ ในการตลาด เป็นต้น โดยบริษัทนำาผลจากการวิเคราะห์มา

สรุปเพื่อจัดทำาแผนกลยุทธ์ด้านประสบการณ์ของลูกค้าไปดำาเนินงาน

3,279 (+35.3%)  

จำานวนของสาขา

81,976 ล้านบาท (+41.2%)

จำานวนสินเชื่อที่ ได้รับการอนุมัติเพิ่ม

เติมในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 41.2

2.3 ล้านสัญญา (+34.1%)

จำานวนของสัญญา 

1.5 ล้านราย (+57.5%)

จำานวนของลูกค้า 

ประเด็นที่บริษัทให้ความสนใจในปี พ.ศ. 2561

 การระบุความต้องการของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ

 การเพิ่มช่องทางติดต่อลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

  การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้า

 การระบุความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสิทธิของลูกค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้า: การพัฒนากลยุทธ์

บริษัทไดด้ำาเนนิการจดัทำาแผนกลยทุธท์างธรุกิจประจำาป ีพ.ศ. 2562  

ตามรายงานความพึงพอใจของลูกค้า ดังนี้

นโยบายการควบคุมวงเงินและอัตราส่วนการให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน

เพื่อปอ้งกันความเส่ียงในการปลอ่ยสินเชื่อในระดบัทีสู่งเกินไป อนัอาจจะนำาไป

สู่ยอดสนิเชื่อคงคา้งที่ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้บริษัทจงึไดก้ำาหนดวงเงินสินเชื่อทัง้

ต่อสัญญาและรายบุคคล โดยพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันใน

การกู้ยมื ซ่ึงหลกัประกันเหลา่นีจ้ะถูกประเมนิราคาเพื่อหาราคากลางผา่นศูนย์

ประมลูของบริษัท (ซ่ึงมจีำานวน 6 แหง่) ซ่ึงบริษัทจะทำาการปรับปรุงราคาตลาด

หรือราคากลางปลีะสองคร้ังในระบบ SAP เพื่อให้สาขานำาข้อมลูทีป่รับปรุงไป

ใช้ ในการอนุมัติสินเชื่อ

 ร้อยละ  50

 ประมาณอัตราส่วนการให้สินเชื่อเมื่อเทียบเคียงกับมูลค่าหลักประกัน

 200,000 บาท

 วงเงินสินเชื่อสูงสูดต่อรายสัญญา

 400,000 บาท 

 วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายบุคคล

การปฏิบัติการ : การปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บที่ดีขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง :  กระบวนการควบคุมความเสี่ยงใหม่

บัญชีความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง

การตลาด : เพิ่มกลยุทธ์การทำาการตลาดออนไลน์

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายลดลง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : การอบรมด้านการบริการอย่างเข้มข้น

สร้างอำานาจให้พนักงาน

แม้บริษัทจะไม่สามารถควบคุมความต้องการของลูกค้าได้ แต่บริษัทสามารถ

ใหข้้อมลูและคำาแนะนำาแก่กลุม่ลกูคา้ ในทางทีก่่อให้เกิดประโยชนต์อ่ทัง้บริษัท 

ลูกค้า สังคม และประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีแนว

โน้มที่จะเชื่อถือคำาพูดของบุคคลในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมากกว่าข้อมูลที่

บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ ทำาให้บริษัทจำาเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง

การให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้บริษัทก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาธุรกิจด้านการให้

บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม

 บริษัทตระหนกัดว่ีาเราเป็นองคก์รทีม่บีทบาทสำาคญัในการสร้างการ

เข้าถึงบริการทางการเงนิของประชากรไทย และเพื่อใหบ้รรลวัุตถุประสงคด์งั

กลา่ว บริษัทมเีปา้หมายทีจ่ะใหบ้ริการทางการเงนิทีห่ลากหลาย และการให้สนิ

เชื่อไมโครไฟแนนซ์แก่กลุม่ลกูคา้รากหญา้ซ่ึงเปน็กลุม่ฐานลา่งของปริามดิ โดย

คิดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ดังที่สะท้อนในอัตรารายได้ดอกเบี้ยของบริษัท

ประมาณร้อนละ 23 อันเป็นอัตราที่ต่ำากว่าอัตรากลางของตลาด

รายงานความยั่งยืน 2561
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สิทธิในการตัดสินใจด้านการเงินที่เหมาะสม

สิทธิในการได้รับอัตราดอกเบี้ยและ 

ค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส่

สิทธิในการได้รับการสื่อสารที่ชัดเจน

สิทธิที่จะได้รับการให้บริการด้วยความเคารพ

และสุภาพ

สิทธิที่จะได้แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน



 
ความโปร่งใสในการสื่อสาร

 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและดำารงไว้ซ่ึงความจงรักภักดี การ

สื่อสารเรื่องอตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมอยา่งโปร่งใสสามารถสะทอ้นให้เหน็

ไดจ้ากโครงสร้างรายไดข้องบริษัทอยา่งชัดเจนและเรียบงา่ยทีสุ่ด ไมว่่าลกูคา้ของ

เราจะมคีวามรู้ในการจดัการดา้นการเงนิขนาดไหนก็ตาม ถือเปน็ความรับผดิชอบ

ของบริษัทที่จะต้องหาทางสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับข้อกำาหนดและ

เงื่อนไขให้แก่ลูกค้าก่อนจะตกลงทำาสัญญาเงินกู้ และเรายังมีนโยบายที่ให้แสดง

ตารางอัตราดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ทั้งลูกค้าและพนักงานต้อง

สามารถเข้าใจได้ ในทุกสาขาของบริษัท

การบริการด้วยความเคารพและสุภาพ

 การคงไว้ซ่ึงจำานวนลกูคา้เดมิเปน็ส่ิงสำาคญัทีส่ร้างความสำาเร็จทีย่ัง่ยนื

ของบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ซ่ึงอัตราลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำา

ของบริษัทโดยเฉลี่ยคือประมาณร้อยละ 70  

รายละเอียดของลูกค้าจำาแนกตามอาชีพ

คำาติชมหรือเสียงสะท้อนของลูกค้าผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อรับ

ฟังคำาตชิมและเสียงสะทอ้นของลกูคา้ผา่นทัง้ช่องทางรูปแบบเดมิ

และช่องทางออนไลน์  ได้แก่

3,279 ส�ข�

โอเปอร์เรเตอร์จำ�นวน 8 ส�ย

ศูนย์บริก�รข้อมูลลูกค้�

2,426 คน

Line Application

40,934 Likes

Facebook

ช่องท�งแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้ง

เบ�ะแสก�รกระทำ�ผิด

(ในป ีพ.ศ. 2561 ไมม่กี�รแจง้เบ�ะแสก�รกระทำ�ผดิ)

f
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ  5

พนักงานเอกชน ร้อยละ 18

พนักงานขับรถรับจ้าง ร้อยละ  2

ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 27

ผู้ประกอบการค้า ร้อยละ 21

การก่อสร้างและบริการ ร้อยละ 27



ความท้าทาย

แนวทางการบริหารจัดการ

พันธมิตรและการสร้างความร่วมมือ

การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎหมายกำากับดูแลอุตสาหกรรมการให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ช่วยลดความเส่ียงด้าน

กฎระเบียบและการสร้างมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

การพัฒนาจริยธรรมในอุตสาหกรรม

 เนื่องจากอุตสาหกรรมการให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์กำาลังเติบโต และเป็นไปในเชิงการค้ามากข้ึน ผนวกกับความจำาเป็นของการมีอยู่ของ

อตุสาหกรรมนี้ในประเทศ บริษัทในฐานะผูน้ำาในอตุสาหกรรมการใหบ้ริการสนิเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ตระหนกัดว่ีาอตุสาหกรรมทีย่งักระจดักระจายอยา่งย่ิงน้ี จำาเปน็

อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงโครงสร้าง และไดรั้บการกำากับดแูลจากหนว่ยงานกำากับเพื่อการพัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการของอตุสาหกรรม หรืออกีนยัหนึง่ 

การเตบิโตดา้นการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ ไมเ่พียงแคต่อ้งสมดลุกับความเส่ียงเทา่นัน้ หากแตจ่ะตอ้งสมดลุกับจริยธรรมทางธุรกิจ และมาตรฐานการให้บริการอยา่ง

เป็นธรรมแก่ลูกค้าอีกด้วย

 ในตน้ป ีพ.ศ. 2561 บริษัทไดป้ระสานงานกับสมาชิกของสมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบยีนรถกว่า 30 บริษัท โดยบริษัทเหลา่นีม้คีวามแตก

ตา่งทัง้ดา้นขนาดและการดำาเนนิกิจการทีค่รอบคลมุพ้ืนทีต่า่งๆ ในประเทศไทย ไดม้ารวมตวักันเพื่อให้ความร่วมมอืกับธนาคารแหง่ประเทศไทย ในเดอืนกันยายน 

พ.ศ. 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศเรื่องการขออนญุาตเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสนิเชื่อสว่นบคุคลภายใตก้ารกำากับ ทีค่ลอบคลมุการให้บริการสินเชื่อ

ที่มีหลักประกัน อันได้แก่ การจำานำาทะเบียนรถ อาทิเช่น รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ และยานพาหนะที่ใช้ ในการเกษตร ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากความ

ร่วมมอืระหว่างสมาคมฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษัทเชื่อว่าการกำากับดแูลการให้บริการลกูคา้อยา่งเปน็ธรรม จะทำาให้บริษัทไดรั้บการกำากับดแูลและ

ได้รับข้อเสนอแนะจากธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทหวังว่าธุรกิจบริการทางการเงินรายย่อยจะมีความชอบธรรมเฉกเช่นเดียวกับธุรกิจธนาคารในอนาคต
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ปรับปรุงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

บริษัทดำาเนินงานภายใต้การมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 ในความพยายามที่จะสร้างจริยธรรมในอุตสาหกรรม เราเป็นผู้ริเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและยกเลิกค่าธรรมเนียมการจ่ายชำาระคืน

ก่อนกำาหนดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ซึ่งมีส่วนช่วยลดปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชากรในประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องจากอนุญาตให้ลูกค้า

สามารถเลือกที่จะออกจากวงจรหนี้จึงเป็นการช่วยให้คุณภาพของสินเชื่อโดยรวมดีขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นในอัตราหนี้เเสียที่ลดลงในปีที่ผ่านมา

ภายใต้การกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 โดยจัดเก็บดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ภายใต้การกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 โดยจัดเก็บดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

มาตรา: 0650-0656 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560

ภาพ : การประชุมประจำาปีของสมาคมการค้าสินเชื่อทะเบียนรถ ในเดือนกันยายน พ. ศ. 2561
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ความสุขทางสังคม
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ความท้าทาย

แนวทางการบริหารจัดการ

 พนกังานทีม่คีวามเชื่อมัน่ในองคก์รจะนำาพาองคก์รไปสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื ผา่นความมุง่มัน่และทุม่เทของพนกังาน การสนบัสนนุเชิงรุก การปฏบิตังิาน

อย่างมีประสิทธิภาพสูง และการตระหนักถึงคุณภาพของการให้บริการ อย่างไรก็ตาม การดำาเนินธุรกิจของบริษัทต้องขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรมนุษย์เป็นสำาคัญ 

ดงันัน้ การมวัีฒนธรรมองคก์รทีส่ร้างวินยั ย่อมเปน็ส่ิงสำาคญัทีจ่ะนำาพาบริษัทใหด้ำารงไว้ซ่ึงสนิทรัพยท์ีม่คีณุภาพ อนัเปน็ปจัจยัหลกัทีท่ำาใหธุ้รกิจประสบความสำาเร็จ

อย่างยั่งยื่น 

 ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าการรักษาและส่งเสริมสนับสนุนพนักงานใหม่และสามารถปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมขององค์กร จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายของบริษัท และ

ในปี 2562 นี้ อัตราการลาออกของพนักงานในบริษัทคือ ร้อยละ 17 และร้อยละ 11 เป็นพนักงานที่ทำางานกับบริษัทน้อยกว่าหกเดือน

 การเตบิโตของบรษัิทจะไมส่ามารถเกดิข้ึนได ้หากขาดความเชื่อมัน่ตอ่องค์กรของพนกังาน ความทุม่เทเหลา่นีเ้กดิจากการ

สร้างพนักงานที่มีความจงรักภักดี มีความสุข มีองค์ความรู้ และมีความหลากหลายในองค์กร อย่างไรก็ตาม บริษัทคำานึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานสามารถทำางานได้อย่างมีความสุข 

การปลูกฝังความเชื่อมั่นของพนักงานต่อบริษัท

รายงานความยั่งยืน 2561
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พลังงานที่มีความ

จงรักภักดีต่อ

องค์กร

พนักงานที่มี

ความสุข

ความหลากหลาย

ของพนักงาน

พนักงานที่มี

ความรู้

ความสามารถ

พนักงานที่มี

ความเชื่อมั่น

ต่อองค์กร
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แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

(MTC University)

การสร้างแฟลตฟอร์มสำาหรับการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร

จำานวนมากกว่า 7,660 คน จะได้

สามารถเข้าถึงการสื่อสารทีเ่ปน็ทางการ

ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

การแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่น MTC Forum

MTC Form เปน็แพลตฟอร์มทีส่ร้างข้ึน

เพื่อเปน็ช่องทางการตดิตอ่สื่อสาร แลก

เปลีย่นเรียนรู้ ถามตอบ ร้องเรียน ให้ข้อ

เสนอแนะ และแจ้งเบาะแสการกระทำา

ผิดหรือทุจริต

มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีเชื่อมเราเข้าด้วยกัน

 เนื่องจากบริษัทมีสาขามากกว่า 3,279 สาขาทั่วประเทศ และมีจำานวนพนักงานมากกว่า 7,660 คน ดังนั้น บริษัทจึงได้นำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยง

ระหว่างพนักงานด้วยกัน ผู้บริหารต่อพนักงาน และพนักงานต่อผู้บริหาร 

การประเมินที่โปร่งใสและเป็นธรรม

 การสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน

 ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของพนักงานผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน เนื่องจากบริษัทเผชิญปัญหาด้านอัตราการ

ลาออกของพนักงานที่ทำางานกับองค์กรน้อยกว่าสามปีที่สูงเพื่อหาสาเหตุของการลาออก 

บริษัทจึงได้จัดทำาแบบสำารวจเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และจะนำาผลการวิเคราะห์มา

พัฒนาการดำาเนินงานที่ยั่งยืนของบริษัท

 การประเมินแบบ 360 องศา

เนื่องจากการทำางานเป็นทีมเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลัก ดังนั้นบริษัทจึงได้นำาการประเมินแบบ 

360 องศามาใช้ ในการประเมินศักยภาพของพนักงาน

 ในการนี ้การประเมนิดงักลา่วจะมส่ีวนช่วยสนบัสนนุการประเมนิศักยภาพและการ

พัฒนาตนเองของพนักงาน

 ยิง่ไปกว่าน้ันในการดำาเนนิการประเมนิแบบ 360 องศา บริษัทจะดำาเนนิการร่วมกับ

งานฝา่ยบุคคลและหนว่ยตรวจสอบภายในเพื่อปอ้งกันการใช้ข้อมลูการประเมนิทีผ่ดิพลาดโดย

การประเมินจะดำาเนินงานอย่างอิสระ

 การสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกจากบริษัท

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เริ่มรวบรวมข้อคิดเห็นของพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในด้านสภาพแวดล้อมในการทำางานที่อาจส่งผลต่ออัตราการลา

ออกของพนักงานที่สูง โดยเฉพาะระยะเวลาการจ้างงานที่ต่ำากว่าสามปี ซ่ึงอัตราการลาออก

ของหน่วยงานคือร้อยละ 17.21 โดยทั้งหมดเป็นพนักงานที่พึ่งได้รับการจ้างงาน

<6 เดือน

กราฟ : สัดส่วนพนักงานลาออกแบ่งตามอายุการทำางาน

11%

1-2 ปี

4%

3-5 ปี

1%

6-10 ปี

1%

>10 ปี

0%

สภาพแวดล้อมใน

การทำางาน

5

4

3

2

1

ความก้าวหน้าใน

อาชีพและการพัฒนา

ตนเอง

ความพึงพอใจของ

พนักงานโดยภาพรวม

การสร้างความสมดุล

ระหว่างการงานและอาชีพ

การทำางานเป็นทีม

ภาระงานและความท้าทาย

ผลการวิเคราะห์จากการทำาวิจัยแบบสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน
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การรักษาไว้ซ่ึงพนกังานทีม่คีวามรู้ความสามารถนัน้เป็นหนึง่ในความทา้ทาย

ของบริษัท และบริษัทตระหนักดีว่า การสร้างโอกาสและแรงจูงใจในการ

ทำางานนั้น จะช่วยเพ่ิมศักยภาพของพนักงานที่และเพ่ิมผลประโยชน์ของ

บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานให้มีความ

ก้าวหน้าในอาชีพของตนเองผ่านโครงการอบรมของบริษัทดังต่อไปนี้

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (8-12 ชั่วโมง)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อแนะนำาพนักงานใหม่ให้รู้จัก

กับสภาพแวดล้อมในการทำางาน วัฒนธรรมขององค์กร และการเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กร

การอบรมที่ต้องเข้าร่วม

การบริการที่เป็นเลิศ :  สำาหรับพนักงานทุกระดับ (8 ชั่วโมง) 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาการให้

บริการแก่ลูกค้า ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ของบริษัท โดยพนักงานจะได้เรียนรู้เก่ียวกับทฤษฏีและทักษะการแก้ไข

ปัญหาทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

เทคนิคการบริหารจัดการ : สำาหรับระดับผู้บริหาร(8 ชั่วโมง)

เนื่องจากการดำาเนนิงานของบริษัทเปน็แบบกระจายอำานาจ ดงันัน้การอบรม

เพื่อเพ่ิมความเป็นผูน้ำาของผูบ้ริหารเปน็ส่ิงจำาเปน็ตอ่การทำางานเปน็ทมีอยา่ง

มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำาไรแก่บริษัท 

การอบรมในหัวข้อที่สนใจ (ทางเลือก) 

(8 ชั่วโมง)

พนักงานแต่ละคนสามารถเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือมีความ

เกี่ยวข้องกับงานที่ทำาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง

ทุนการศึกษา : สำาหรับระดับผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีทุนการศึกษาแก่พนักงานระดับผู้บริหารเพื่อศึกษาต่อใน

ระดับสูง

เนื่องจากบริษัทมีนโบายความปลอดภัยของพนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงได้

จัดเตรียมหมวกนิรภัยไว้ ให้พนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานใช้สวมใส่ใน

ระหว่างการขับขี่จักรยานยนต์เพื่อไปปฏิบัติงาน

สวัสดิการที่พักฟรีสำาหรับพนักงานทุกคน

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน บริษัทได้จัดเตรียมสวัสดิการที่พักให้

แก่พนกังานโดยไมเ่สียค่าใช้จา่ย โดยจะอนญุาตใหพ้นกังานเข้าพักทีช้ั่นสอง

หรือช้ันสามของสำานกังาน ในขณะทีพ่นกังานทีท่ำางาน ณ สำานกังานใหญ ่จะ

ไดรั้บอนญุาตใหพั้กทีห่อพักของบริษัทซ่ึงตัง้อยูฝ่ัง่ตรงข้ามสำานกังานใหญ ่ใน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในองค์กร ประจำาปี 2561

บริษัทไดส้ร้างเสริมสุขภาพของพนกังานในระยะยาวโดยการจดัโครงการกีฬา

สัมพันธ์ภายในองค์กรทุกสัปดาห์และประจำาปี

ย่ิงไปกว่านั้น บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการเป็นเจ้าภาพ

โครงการ “Mini Marathon Bangkok Run in the City 2018” หรือ 

“โครงการวิ่งมินิมาราธอน กรุงเทพมหานคร ประจำาปี พ.ศ. 2561” 

พนักงานมีความสุข พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ

สวัสดิภาพของพนักงาน

ปลอดภัยไว้ก่อน



ความหลากหลายของพนักงาน

 ร้อยละ   10.39  เป็นพนักงานหญิง

 ร้อยละ   40.49  ของพนักงานที่ทำางานในสำานักงานใหญ่เป็นผู้หญิง

 ร้อยละ   21.43  ของผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารเป็นพนักงานหญิง 

 ร้อยละ  100.00  ของพนักงานหญิงที่กลับมาทำางานหลังลาคลอดบุตร

การจ้างพนักงาน (ท้องถิ่นและโอนย้าย) 

 พนักงานจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

 พนักงานที่มีความบกพร่องหรือพิการ 3 คน

 -พนักงานส่งเอกสาร จำานวน 1 คน

 -พนักงานบัญชี จำานวน 1 คน

 -พนักงานธุรการ 1 คน

ดัชนีชี้วัดความปลอดภัย

3.5%  

อุบัตเหตุที่เกิดจากการทำางาน

ดัชนีชี้วัดการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

10,765,260 บาท

การใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม  

9.19 ชั่วโมง

จำานวนชัว่โมงทีพ่นกังานหนึง่คนเข้ารว่มอบรม
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นโยบายดา้นความหลากหลายในองคก์รไดถู้กนำามาใช้ในการบริหารองคก์รในทกุระดบั ดว้ยบริษัทมคีวามเชื่อมัน่ว่าแรงงานของบริษัทควรจะสะทอ้นวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นการจ้างงานที่มีความหลากหลายทางด้านความคิดเห็นและภูมิหลังย่อมส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงแข็งแกร่ง

การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง

เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

บริษัทได้สร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารระดับอาวุโสและระดับสูงจะเข้าร่วม

โครงการวางแผนสืบทอดของหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

1.คัดเลือกผู้สืบทอดตำาแหน่ง โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความรู้ความ

สามารถ และความพร้อม

2. พัฒนาโครงการอบรมสำาหรับผู้บริการได้รับเลือกให้รับตำาแหน่งเพื่อเพิ่ม

ความรู้และพัฒนาทักษะของคนเอง

3. ดำาเนินกิจกรรมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ได้รับการคัดเลือกให้

สืบทอดตำาแหน่ง

4. มีการโอนย้ายงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารที่ได้รับการสืบทอด

ตำาแหน่ง

ความหลากหลายในองค์กร – ต้องไม่มี ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

กราฟแสดงจำานวนของพนักงานในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561

กราฟแสดงความจำานวนของพนักงานประจำาในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561

2014 2015

1,703

2,617

4,185

5,880

7,660

2016 2017 2018

2014 2015

514

682

1,065

15,55

2,189

2016 2017 2018



 การสนับสนุนชุมชนผ่านโครงการ CSR ขององค์กร ทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุขและการทำานุบำารุงศาสนาก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่

ชุมชนในระยะยาว

ความท้าทาย

แนวทางการบริหารจัดการ

ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการทำานุบำารุงศาสนา

 หากไม่มีการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละชุมชน สมาชิกในชุมชนอาจต้องเผชิญกับการสูญเสียความเป็นอิสระ เกียรติภูมิ และสุขภาพที่ดี ซึ่งจะส่ง

ผลให้ชุมชนอ่อนแอลง สิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของคนในชุมชน ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ก็จะกลับมาเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั่นเอง  ในการนี้ บริษัทจึง

ได้สนับสนุนชุมชนผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อาทิเช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การสร้างศูนย์ดูแลเด็ก เพื่อแบ่งเบาภาระของบิดามารดาที่ต้องออกไปทำางาน 

โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่คนในชุมชนจะนึกถึงเมื่อเผชิญปัญหาความเดือดร้อน

 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้

จัดโครงการบริจาคโลหิต โดยได้รับการสนับสนุน

เปน็อย่างดจีากพนกังานของบริษัททีเ่ข้าร่วมบริจาค

โลหิต ณ โรงพยาบาลต่างๆ และสภากาชาดไทย 

ในป ีพ.ศ. 2561 บริษัทมพีนกังานทีร่่วมบริจาคโลหิต

จำานวน 4,925 คน (300 ซีซีต่อคน) คิดเป็นจำานวน 

1,477,500 ซีซี

โดยมีหมู่โลหิตดังนี้

หมู่โลหิตเอ จำานวน 271,200 ซีซี (ร้อยละ 18.36)

หมู่โลหิตบี จำานวน 520,500 ซีซี (ร้อยละ 35.23)

หมู่โลหิตโอ จำานวน 564,300 ซีซ๊ (ร้อยละ 38.19) 

หมู่โลหิตเอบี จำานวน 121,500 ซีซี (ร้อยละ 8.22)

 วัดถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน

ชุมชน ดงันัน้ บริษัทไดร่้วมเปน็เจา้ภาพพิธีทอดกฐนิ

ในทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามท้องถ่ินต่างๆ โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อทำานบุำารุงประเพณวัีฒนธรรมและ

สร้างความความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้บริจาคเงินจำานวน 

7,146,725 ล้านบาทให้แก่วัดดังรายนามต่อไปนี้

1. วัดหนองกร่าง จังหวังอ่างทอง

   จำานวน 1,784,775 บาท

2. วัดบ้านน้ำาพุ จังหวัดชัยนาท 

   จำานวน 1,787,220 บาท

3. วัดอัมพวันนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

   จำานวน 1,785,910 บาท

4. วัดท่ามะปริง จังหวัดชุมพร 

   จำานวน 1,788,820 บาท

การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

 บริษัทได้ดำาเนินงานโครงการสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ “บ้านใหม่ของหนู” ซ่ึง

โครงการนี้ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

 ในการนี ้บริษัทไดส้ร้างศูนย์ฯ มาแลว้ทัง้

สิ้น 9 ศูนย์ทั่วประเทศ และในปีพ.ศ. 2561 บริษัท

จะสร้างศูนย์ฯเพ่ิมเติมอีกจำานวน 3 แห่ง ได้แก่ 

ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นคลองวาในจงัหวัดเชียงใหม ่

ศนูยฯ์ ศรีบรรพต ในจงัหวัดพัทลงุ และศนูยฯ์หนอง

ผักหวาน ในจังหวัดสระแก้ว 

 นอกจากการสร้างศูนย์ฯแล้ว บริษัท

ยังได้ติดตามการดำาเนินงานของศูนย์ว่าสามารถ

ดำาเนินงานได้สองคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

อยา่งมปีระสทิธิภาพหรือไม ่โดยประเมนิจากจำานวน

ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการดูแลภายในศูนย์ฯ 

จำานวนของเด็กจะเป็นตัวช้ีวัดด้านการดำาเนินงาน

ของศูนย์ฯในแต่ละชุมชน กล่าวคือ จำานวนของ

ครอบครัวที่บริษัทช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายงานความยั่งยืน 2561
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ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการทำานุบำารุงศาสนา

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทผ่านการสนับสนุนชุมชน

415ครัวเรือน

ได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจากการให้ศูนย์ดูแลบุตร

1,477,500cc 

จำานวนโลหิตจากความร่วมมือของ

บุคคลากรในบริษัท

7,146,725 บาท

จำานวนเงินบริจาค เพื่อทำานุบำารุงศาสนาและ

ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ ท่ีบริษัท

มีส่วนร่วมในการรวบรวมจากสมาชิกในชุมชน

2014

150

2015

200

2016

414

2017

1002

2018

1478

2014

320

2015

341

2016

327

2017

433

2018

415

2014

3.62

2015

3.77

2016

4.11

2017

4.16

2018

7.15
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ความสุขทางสิ ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน 2561



ความท้าทาย

แนวทางการบริหารจัดการ

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

 ในฐานะผู้ ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม  อาทิเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของสำานกังานใหญแ่ละสาขา และจากยานพาหนะของพนกังานอนัส่งผลกระทบทางตรงตอ่ส่ิงแวดลอ้มในการนีบ้ริษัทเผชิญความทา้ทายทีจ่ะลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่เกิดจากกิจกรรมทั้ง 100% ของบริษัท ซ่ึงมีสาขากระจายอยู่ที่ประเทศ และการจัดซ้ือจัดจ้างบางส่วนมิได้ดำาเนินการภายในสำานักงานใหญ่ยากต่อการ

ควบคุม

 บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำาเนินงานของบริษัท อันได้แก่ สิ่งอำานวยความสะดวกภายในอาคาร อาทิเช่น การบริโภค

พลังงานและความส้ินเปลืองจากการใช้กระดาษ ดังนั้น บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมในปี พ.ศ. 2561 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจที่ลด

ปริมาณการใช้ก๊าซเรือนกระจก

การต่อต้านมลพิษ

ในปนีี ้บริษัทไดด้ำาเนินโครงการเพื่อปกปอ้งปา่ไม ้โดยการปรับปรุงนโยบาย

การจดัซ้ือจดัจา้งทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้มมากข้ึน ในการนี ้บริษัทไดเ้ปลีย่น

มาใช้กระดาษชำาระที่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานว่าเปน็ผลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติร

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้กระดาษที่ได้รับฉลากเขียว

ภายในองค์กรทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 100 

โครงการปิดเพื่อเปลี่ยน

ใน ปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เผยแพร่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บนเวบไซต์

ของบริษัท ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อาทิเช่น 

การจดัโครงการปดิเพื่อเปลีย่นทีส่ำานกังานใหญ ่โดยมวัีตถุประสงคเ์พื่อลด

การใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจก อันจะนำา

ไปสู่การลดปริมาณความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ออฟฟิศที่มีประสิทธิภาพ

การนำาระบบ SAPและการใช้โปรแกรมประยุกต์สำาหรับมือถือจะช่วยลด

ปริมาณการใช้กระดาษและขยะอย่างมีนัยยะสำาคัญ และมีผลระยะยาว

ต่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะ

นำาเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษให้เหลือเพียง 

15.2 แผ่น /คน/วัน ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้

นำาเทคโนโลยี QR Code มาใช้กับรายงานประจำาปี และรายงานความ

ยั่งยืนเพื่อประหยัดกระดาษและลดปริมาณขยะ

ลดการใช้พลังงาน

ในปี พ.ศ. 2018 ซ่ึงถือเป็นปีที่บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความ

ยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รและจดัทำานโยบายดา้นการจดัการส่ิง

แวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างเอาใจใส่

อาคารเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงานที่ ได้รับการรับรอง

มาตรฐานจาก LEED 

ในปลายปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ดำาเนินการจัดตั้งสาขาทั่วประเทศไทย

จำานวน 3,279 สาขา จึงทำาให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ

ร้อยละ 90 ของปริมาณก๊าซทั้งหมดของบริษัท เพื่อลดปริมาณการใช้

ก๊าซเรือนกระจก บริษัทได้ดำาเนินการสร้างอาคารประหยัดพลังงานหรือ

อาคารเขียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก LEED ณ สำานักงานใหญ่ ที่

กรุงเทพมหานคร เพื่อเนน้ใหเ้ห็นถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของบริษัท

ผ่านสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุด
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ในปีพ.ศ. 2561 บริษัทอยู่ในระหว่างการดำาเนินงานออกแบบ

และวางแผนเพื่อสร้างตึกสำานักงานใหญ่แห่งใหม่โดยมีความ

ตัง้ใจทีจ่ะนำากลยทุธ์การสร้างความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

มาตรฐานสากลมาใช้ ในการออกแบบก่อสร้าง

อาคารเขียวนี้ด้รับการรับรองมาตรฐาน LEED เนื่องจากเป็น

อาคารที่ประหยัดพลังงานและทรัพยากร นอกจากน้ีอาคาร

เขียวจะช่วยสร้างความสุขแก่บุคลากร ลดค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ และก่อให้เปิดประโยชน์ต่อชุมชน 

เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว (LEED) จะทำาการรับรองอาคารที่

ผ่านเกณฑ์การประเมินจำานวน 9 ด้านคือ

 กระบวนการดำาเนินงาน

 ทำาเลที่ตั้งและการคมนาคม

 สถานที่ตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน

 การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 วัสดุและทรัพยากร

 คุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายใน

 นวัตกรรม

 ความสำาคัญเร่งด่วนในระดับภูมิภาค

โครงการอาคารประหยดัพลงังานยงัอยู่ในระหว่างก่อสร้างและ

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563

ในป ีพ.ศ. 2561 บริษัทไดเ้ร่ิมดำาเนนิการเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณ

ขยะและปริมาณก๊าซเรือนกระจก

การรายงานระบบจัดการสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2561

บริษัทได้รายงานผลการดำาเนินงานแก่โครงการเปิดเผยข้อมูล

คาร์บอนบางส่วนเพื่อแจง้รายละเอยีดดา้นการสร้างความยัง่ยนื

ทางสิ่งแวดล้อม

ฉลากเขียว 

การจัดซ้ือกระดาษชำาระอย่างมีความรับผิดชอบ โดย

ดำาเนินการจัดซื้อกระดาษชำาระท่ี ได้รับการรับรองด้าน

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือฉลากเขียวเท่านั้น

โครงการเปิดเพื่อปิด

ลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซค์ จากการลดปรมิาณ

การใช้ไฟฟ้า (สำานักงานใหญ่)

จำานวน 27,398 kg Co2

เทคโนโลยีลดการใช้กระดาษ

ลดปริมาณการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ลง 

จำานวน 5,351 kg Co2
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สำานักงานท่ีมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ เทคโนโลยี

การสื่อสาร อาทิเช่น SAP, โปรแกรมประยุกต์สำาหรับ

มือถือ (mobile application) และระบบการสื่อสาร

ภายในองค์กร ได้ถูกนำามาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้

กระดาษ (ปริมาณการใช้กระดาษ 16.10 แผ่น/คน/วัน 

ซึ่งลดจากปีที่แล้ว ที่มีการใช้กระดาษ 17.5แผ่น/คน/

วัน และบริษัทมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการใช้ให้เหลือ

เพียงร้อยละ 15.2แผ่น/คน/วัน ในปี พ.ศ. 2563)



ภาคผนวก

รายงานสรุปของผลการดำาเนินงานต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) 

พนักงาน

ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน

 เจ้าหนี้

การชำาระภาษี

คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหารและ

ผู้สอบบัญชี

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสำาหรับพนักงาน

มูลค่าสินเชื่อรวม

มูลค่าหุ้นเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2561 ตาม

ดัชนีอ้างอิง MSCI Global Index  

เงินบริจาคเพื่อการศึกษาภายใต้

โครงการ “บ้านใหม่ของหนู”

จำานวนตราสารหนี้ที่ออก

อัตราภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

จำานวนของพนักงานทั้งหมดเมื่อสิ้นปี 

พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

เงินปันผลต่อหุ้น

เงินบริจาคที่รวบรวมได้จากงานพิธี

ทอดถวายกฐิน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถื่อโดยทริส 

(Tris) เครดิตเรตติ้ง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร (13 คน)

จำานวนผู้พิการ

จำานวนลูกค้า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ปริมาณโลหิตที่บริจาคจากความรวมมือ

ของบุคลากรของบริษัท

แหล่งเงินกู้จากธนาคาร

ภาษีอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก, 

+29.46%*

2,189 ล้านบาท

48,047 ล้านบาท

103.9 พันล้านบาท

3.5 ล้านบาท

9.61 พันล้านบาท

12.78%

7.12 ล้านบาท

7,660

23.79% 

0.11 บาท

7.2 ล้านบาท

BBB Stable

911.83 ล้านบาท

39.32 ล้านบาท

3

>1,517,416

26.5%

1,477,500 cc

ธนาคารภายในประเทศ

และต่างประเทศ

419.57 ล้านบาท

4.53 ล้านบาท

รายงานความยั่งยืน 2561
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การระบุประเด็น การจัดลำาดับความสำาคัญ1 2

 เมืองไทย แคปปิตอลดำาเนินการประเมินและปรับปรุงประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประเด็นอื่นๆที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินธุรกจิเป็นประจำาทุกปี 

ตามกรอบของ GRI ประเด็นสำาคัญหลักจะถูกคัดเลือกมาเพื่อพิจารณาโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อ EGS และผลกระทบต่อธุรกิจ 

ขั้นตอนการประเมินประกอบด้วย 1) การระบุประเด็น 2) การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น

9 ประเด็นสำาคัญทางธุรกิจครอบคลุมเป้าหมายด้านการพัฒนาความย่ังยืนตามเป้า

หมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ

ข้ันตอนการระบปุระเดน็ดา้นการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในป ีพ.ศ. 2561 ไดด้ำาเนนิ

การโดยการทบทวนประเดน็ขององคก์รทีม่ใิช่ธนาคารอื่นๆ การสำารวจผูม้ส่ีวน

ได้เสีย การวิเคราะความเส่ียงเมกะเทรนด์ การวิเคราะห์รายงานการบริหาร

จัดการความเส่ียงซ่ึงจัดทำาโดยฝ่ายจัดการบริหารความเส่ียง และฝ่ายตรวจ

สอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก และการ

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท  ผลของการประเมินได้รับการตรวจสอบ

จากผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการความเส่ียง และ

คณะกรรมการบริษัท 

ผลลัพฑ์ของการประเมินนั้น กลายเป็นประเด็นสำาคัญพร้อมคำาอธิบายเพื่อ

ขยาย “ประเด็นสำาคัญของธุรกิจ” ว่ามีความสำาคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้

เสียอย่างไร ประเด็นสำาคัญทั้งหมดจะถูกจัดลำาดับในตารางตามสาระสำาคัญ

ตามผลกระทบต่อ ESG (แกนนอน) และผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสีย (แกน

ตั้ง) ในปีนี้ความเส่ียงด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นมีน้ำา

หนักมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผลกระทบต่อ ESG ตามที่เราระบุว่าอยู่ใร

ลำาดับที่สำาคัญต่อเรา

มลพิษ พลังงาน ของเสีย (E)

นวัตกรรม (G)

ห่วงโซ่อุปทาน (G)

ผลกระทบต่อ ESG

High
Low

H
ig

h

ผ
ล
ก
ร
ะท

บ
ต
่อ
ผ

ู้ม
ีส
่ว
น
ได

้เส
ีย

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (G)

การจัดการแรงงาน (G)

การบริหารความเสี่ยง (G)

บรรษัทภิบาละ (G)

การพัฒนาชุมชน (S)

เป้าหมาย SDG หลัก

เก้าเป้าหมาย SGDs หลักที่เกี่ยวข้องกับ

การดำาเนนิธุรกิจของเมอืงไทย แคปปติอล 

และประเด็นด้านการพัฒนาความยั่งยืน 
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ประเด็นที่สำาคัญ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

การจัดการบริหารความ

เสี่ยง

การจัดการแรงงาน

การดูแลกำากับกิจการที่ดี

การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 

พลังงาน และขยะ

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องในปี 2561

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การ

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และการเคารพสิทธิ์

ของลูกค้า 

ความท้าทาย และโอกาส ของความเสี่ยงด้านกฎ

ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมโคร

ไฟแนนซ์ และหน่วยงานกำากับดูแลใหม่ของธุรกิจ

สินเชื่อทะเบียนรถ 

การให้การศึกษา สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการปฏิบัติ

งาน (ความปลอดภัย และสวัสดิการ) โดยการ

สนบัสนนุตอ่สิทธมินษุยชนของพนกังานดว้ยความ

รับผิดชอบ 

นโยบายที่ไดรั้บการอนมุตัเิพ่ิมเตมิซ่ึงเก่ียวข้องกับ

การต่อต้านการทุจริตได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

เสียเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน ทั้งพนักงาน ลูกค้า 

และภาครัฐ 

ดำาเนินนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อจัดการการ

ปล่อยและของเสียและการใช้พลังงานทั้งห่วง

โซ่คุณค่าของบริษัท โดยผ่านเทคโนโลยีและ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ปรากฎในรายงานความ

ยั่งยืนปี 2561

การเติบโตของการกระจายการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนของประชากรไทย

การกำากับดูแลกิจการ และการบริหารความ

เสี่ยง

การพัฒนาระดับศีลธรรมจรรยาของ

อุตสาหกรรม

การปลูกฝังความพันธสัญญาของ

พนักงานในองค์กร

การกำากับดูแลกิจการ และการบริหาร

ความเสี่ยง

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

หน้า

รายงานความยั่งยืน 2561
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การสื่อสารและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

 มีส่วนได้เสียของบริษัทมีทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม หรือมิได้รับผลกระทบ

ต่อการดำาเนินธุรกจิของบรษิัท ซึง่บรษิทัได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่มดังที่แสดงในตาราง ประเด็นต่อแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอาจแตกต่างกนัออกไป

ในแต่ละปี อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯจะทำาการปรับปรุงเป็นประจำา นอกจากนั้น บริษัทฯยัง

ได้จัดทำาจรรยาบรรณต่อแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งบรรจุอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ถือหุ้น/นักลงทุน/เจ้�หนี้

พนักง�น

เครื่องมือ

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำาปี

รายงานประจำาปี และรายงานความ

ยั่งยืนประจำาปี

ประชุมกับนักวิเคราะห์

กิจกรรมพบปะนักลงทุน Opportunity 

Day ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อื่นๆ 

เดินทางชี้แจงผล/แผนการดำาเนินงาน

โทรศัพท์สายด่วน และอีเมล

เว็บไซต์หน้านักลงทุนสัมพันธ์

จัดกิจกรรมเย่ียมชมสาขาและศูนย์ประมูล

กิจกรรมสร้างเสริม

ช่องทางการติดต่อส่ือสารแบบ 360 

องศาภายในองค์กรผ่านระบบ internal 

portal 

 MTC University

 MTC Forum

วารสารเมืองไทยสัมพันธ์ 

ความถี่

รายปี

รายไตรมาส

รายไตรมาส

ตลอดเวลา และ

ตามโอกาส

ตลอดเวลา

รายเดือน

ประเด็น

 ผลการดำาเนิน

งานและการเติบโตทาง

ธุรกิจ

 แผนการดำาเนิน

งาน และกลยุทธ์การดำาเนิน

งานท้ังระยะส้ัน/กลาง/ยาว 

 ค ว า ม เ ส่ี ย ง 

ความท้าทาย และแนวโน้ม

ของอุตสาหกรรม ผลกระ

ทบและปัจจัยซ่ึงอาจมีผล

ต่อผลการดำาเนินงานและ

การเติบโตของธุรกิจ

 ผ ล ก ร ะ ท บ

จากการดำาเนินธุรกิจต่อ

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิง

แวดล้อม และการพัฒนา

ด้านความย่ังยืน

 ทิศทาง ธุร กิจ 

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

 ค ว า ม มั่ น ค ง

ก้าวหน้าในอาชีพ และ

สวัสดิการค่าตอนแทน

 ความปลอดภัย 

และสุขภาพทั้งในสถานที่

ทำางานและนอกสถานที่

ทำางาน

กิจกรรมใหม่ท่ีเ กิดข้ึนในปี 

2018
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Group of Stakeholder

 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

พนักงานจำานวน 100 คน

เ ข้ า ร่ วมการแ ข่ง ขัน ว่ิ ง

มาราธอน ระยะ 5 และ 

10 กิโลเมตร รายการ Mini 

Marathon Bangkok Run 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.

2561

 สำ า รวจความ

พึงพอใจของพนักงาน 6 

ด้าน (ส่ิงแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน, ปริมาณงาน

และความท้าทาย, การ

ทำางานเป็นทีม, โปรแกรม

การพัฒนาบุคลากรและ

ความก้าวหนา้, ความสมดลุ

ระหว่างงานและเวลาส่วน

ตัว,และความพึงพอใจโดย

รวม)

 Independent 

Exit Interview

Communication Channel

 ประชุมพนักงาน (ระดับ

ผู้บริหาร, ระดับผู้จัดการทั่วประเทศ

พร้อมกัน, ระดับฝ่าย, ระดับพนักงาน

แต่ละฝ่ายและสาขา)

 กิ จ ก ร ร ม ผู้ บ ริ ห า ร พ บ

พนักงาน (ผู้บริหารพบพนักงานสาขา)

 กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ

และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงาน

ช่องทางรับข้อร้องเรียน (whistle 

blower)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าคู่ค้�

 สำารวจความพึงพอใจของ

พนักงาน (อย่างเป็นทางการ และไม่

เป็นทางการ)

Frequency

รายเดือน

รายเดือน 

และรายปี

รายปี

ตลอดเวลา

 ตลอดเวลา

รายเดือน 

และรายปี

Interest Issue

 กิจกรรมพัฒนา

ความรู้ ความสามารถและ

ศักยภาพของพนักงานให้

ตอบสนองต่อทิศทางการ

ดำาเนินธุรกิจ

 ความเส่ียงใน

การดำาเนินงาน

 คุณธรรมและ

วินยัในการปฏบิตังิาน และ

การใหบ้ริการอยา่งโปร่งใส

และเป็นธรรม

การจัดการให้เกิดการจัด

ซื้อที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

และรักษาความสัมพันธ์

กับคู่ค้าที่มีคุณค่า และ

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ

แบบยั่งยืนไปในทิศทาง

เดียวกับทิศทางของบริษัท

Initiative in 2018

รายเดือน

ตลอดเวลา

การสำารวจความต้องการของลูกค้า

 การรับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/บริการให้

ความช่วยเหลือและตอบข้อสักถาม

 Offline (แบบฟอร์มส่ง

ตรงไปยังลูกค้า และลูกค้าส่งกลับ

สำานักงานใหญ่, สายด่วนทางโทรศัพท์ 

และจุดบริการ ณ สาขาทั่วประเทศ)

 Online (สื่อสังคม

ออนไลน์)

ลูกค้�  ก า ร พั ฒ น า

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ และ

การให้บ ริการที่ตรงต่อ

ความต้องการและความ

พึงพอใจของลูกค้า

 การจัดการให้

เกิดมาตรฐานการบริหาร

การจัดการด้ านการใ ห้

บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น

ธรรมและโปร่งใส

 การจัดการให้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการ

ให้บริการไม่นำามาซ่ึงการ

ริดลอนสิทธิอันพึงมีของ

ลูกค้า

รายงานความยั่งยืน 2561
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Group of Stakeholder Communication Channel Frequency

รายปี

ตลอดเวลา

 กิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน (โครงการ CSR)

 ช่องทางรับข้อร้องเรียน 

(whistle blower)

ชุมชนและสังคม

Interest Issue

 ก า ร พั ฒ น า

คณุภาพชีวิตของประชาชน

ในชุมชน

 ผ ล ก ร ะ ท บ

ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการ

ดำาเนินงานของบริษัท

 น โ ย บ า ย ส่ิ ง

แวดล้อม

 โครงการบ้าน

ใหม่ของหนูประจำาปี พ.ศ. 

2561  ประกอบด้วยการ

สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 3 แห่งในชุมชนบ้าน

กองวะ จังหวัดเชียงใหม่ 

ชุมชนศรีบรรพต จังหวัด

พัทลุง และชุมชนบ้าน

หนองผักแว่น จังหวัด

สระแก้ว

 โครงการ

บริจาคโลหิต จำานวน 

1,477,500 ซีซี ผ่าน

สภากาชาดไทยทั่วประเทศ

 พิธีทอดกฐิน

ประจำาปี จำานวน 3 วัด 

คือ วัดบ้าน))) จังหวัด

ชัยนาท วัดอัมพวนาราม 

จังหวัดร้อยเอ็ด และวัดท่า

มะปริง จังหวัดชุมพร รวม

ยอดกฐิน 7,14,725 บาท   

Initiative in 2018

รายปี

รายเดือน และราย

ไตรมาส

ตามโอกาส

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

 ร า ย ง านป ร ะ จำ า ปี แ ล ะ

รายงานความยั่งยืน

 ให้ข้อมูลการดำาเนินงานแก่

หนว่ยงานทีรั่บผดิชอบกำากับดแูลบริษัท

และอุตสาหกรรม

 ใ ห้ความ ร่วมมือ ในการ

พัฒนาและออกกฎหมายเพื่อดูแลและ

กำากับอุตสาหกรรมให้เกิดความชัดเจน 

โปร่งใสและเปน็ธรรมกับผู้ ให้บริการสิน

เชื่อรายย่อย ลูกค้า และสังคม

 การรับฟังความคิดเห็น/ข้อ

เสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/บริการใหค้วาม

ช่วยเหลือและตอบข้อสักถาม

 Off l ine (สายด่วนทาง

โทรศัพท์ และจุดบริการ ณ สาขาทั่ว

ประเทศ)

 Online (สื่อสงัคมออนไลน)์

 ช่องทางรับข้อร้องเรียน 

(whistle blower)

หน่วยง�นกำ�กับ  ก า ร เปิ ด เผย

ข้ อ มู ล ที่ ค ร บ ถ้ ว นแล ะ

โปร่งใส

 ร่ ว ม จั ด ตั้ ง

สมาคมผู้ ให้บริการสินเชื่อ

ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 

เพื่อให้ความร่วมมือในการ

ใหข้้อมลูทีเ่ปน็ประโยชน์แก่

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการแก้ไขกฎหมายและ

ใบอนุญาตในการดำาเนิน

ธุ ร กิจให้มีความชัดเจน 

โปร่งใสและเป็นธรรม
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ช่วงระยะเวลาการรายงานและเนื้อหา

 รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เป็นฉบับที่สองหลังจากฉบับแรกได้จัดทำาข้ึนเมื่อวันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 2560 โดยบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำากัด (มหาชน) รายงานข้อมูลภาพรวมองค์กร

และความสำาเร็จของบริษัทรวมทั้งปรับปรุงข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 

 บริษัทมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะรายงานกลยทุธ์ความยัง่ยนืใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียทำาใหม้กีารจดั

พิมพ์รายงานความย่ังยืนรายปีโดยจะจัดพิมพ์หลังจากรายงานได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว

 

 ข้อมูลที่นำาเสนอในรายงานจะครอบคลุมการดำาเนินงานของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ถึง 

31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและนำาเสนอข้อมูลเชิง

เปรียบเทยีบ นอกจากนัน้เนือ้หาในรายงาน มคีวามสอดคลอ้งกับข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สหประชาชาติและองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) 

เนื้อหาในรายงานสามารถสรุปได้ดังนี้

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในหมวดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สาระสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ

ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในหมวดสาระสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ 

บริบทของความยั่งยืน

เนือ้หาในแตล่ะหมวดของรายงานฉบบันี ้มกีารนำาเสนอผลการดำาเนนิงานในป ีพ.ศ. 2561 และนำาเสนอ

รายงานประจำาปทีี่ใหส้อดคลอ้งกับผลการดำาเนนิงานในอดตีของบริษัท มาตรฐานการปฏบิตัทิีด่ีในระดบั

นานาชาต ิหรือการนำาเสนอความคดิดา้นความยัง่ยนืทีม่คีวามสัมพนัธ์เก่ียวเนื่องกับกิจกรรมของบริษัท  

ความสมบูรณ์

บริษัทได้เตรียมเนื้อหาที่เพียงพอ มีเหตุมีผล และเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ประเมินการ

ดำาเนินงานของบริษัทตามช่วงระยะเวลากำาหนด

รายงานความยั่งยืน 2561
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นอกจากนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หัวข้อ ขอบเขต โครงสร้างเนื้อหา หรือการนำาข้อมูลมากล่าวซ้ำา อย่างไรก็บริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าไว้แล้ว

ในสารจากประธานคณะกรรมการบริหาร 

การติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ IR@muangthaicap.com

การเข้าถึง

บริษัทได้จัดพิมพ์รายงานในจำานวนที่จำากัด เนื่องจากมีนโยบายที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สามารถอ่านรายงานฉบับออนไลน์

หรือดาวน์โหลดได้ที่ 

http://investor.muangthaicap.com/en/report/sustainability-report
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GRI Content Index
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GRI 102: General Disclosure

Organizational Profile

102-1

102-2

102-3

102-6

102-7

102-8

102-9

102-12

102-13

102-14

102-15

102-16

102-17

102-4

102-5

Name of the organization.

Activities, brands, products and services.

Location of Headquarters.

Markets served.

Scale of the organization.

Information on employees and other workers.

Supply chain.

External initiatives.

Membership of associations.

Statement from senior decision-maker.

Key impacts, risks and opportunities.

Values, principles, standards, and norms of behavior

Internal and External mechanisms for reporting concerns about unethical or 

unlawful behavior, and matters related to organizational integrity. 

Location of operations.

Ownership and legal form.

Muangthai Capital Public Company Limited (MTC.BK)

2018 SD Report

Section: Value Chain p.5-6

2018 Annual Report

Section: Company’s policy and overview of business activities p.13

Section: General information and other significant information p.35

Corporate website

Link: https://www.muangthaicap.com/en/index.php

2018 SD Report

Section: Implanting Employee’s Commitment P.33-36

We do not collect employment numbers based on gender defined by GRI Standards due to the specific 

roles and responsibilities for majoring of employees are more suitable for male which is relating to their 

operational safety concerns.

2018 Annual Report

Section: Employees P.44-45

Section: Corporate Governance/Equitable Treatment of All Shareholders/Roles of Stakeholders/Employ-

ees/Staff Development P.52

2018 SD Report

Section: Value Chain P.3-5

Section: Stakeholders Engagement and Communication P.46

2018 Annual Report

Section: Corporate Governance/Equitable Treatment of All Shareholders/Business Partners and Debtors 

P.53

2018 SD Report

Section: Improvement of Industry’s Integrity P.30

Corporate website

Link: http://investor.muangthaicap.com/en/newsroom/news-clippings/

News

Link: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1149735

         https://siamrath.co.th/n/47719

         https://www.prachachat.net/finance/news-225636

Other websites:

Link: https://www.vtlathailand.com

2018 SD Report

Section: Message from Chairman of Board of Directors P.8

Section: Message from Chairman of Executive Committee P.9-10

2018 Annual Report

Section: Message from Chairman of Board of Directors P.2

Section: Message from Chairman of Executive Committee P.3

2018 SD Report

Section: Message from Chairman of Executive Committee P.9-10

Section: 2018 Key Risks, Challenges and Opportunities P.17-18

Section: Materiality P.44-45

2018 SD Report

Section: Corporate Governance and Risk Management/Anti-Corruption/Whistleblowing P.16

2018 Annual Report

Section: Whistleblower Policy P.56

Corporate website

Link: http://investor.muangthaicap.com/storage/sustainability/corporate-governance/mtls-cg-whistle-

blowing-th.pdf

        https://www.muangthaicap.com/en/contact.php

GENERAL DISCLOSURES DESCRIPTIONS REFERENCES QR - Code

Strategy

Ethics and Integrity

102-18

102-19

102-20

102-22

102-23

102-24

Governance Structure.

Delegating authority.

Executive-level responsibility for economic, environmental and social topics.

Composition of the highest governance body and it is committees.

Chair of the highest governance body and CEO’s conflict of interest.

Nomination and selection processes for the highest governance body and 

its committees, and the criteria used for nominating and selecting highest 

governance body members.

2018 Annual Report

Section: Management Structure P.38

Corporate website

Link: http://investor.muangthaicap.com/en/corporate-information/organization-chart

2018 Annual Report

Section: Scope of authorities, duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee 

P.69

Section: Selection criteria of new directors P.75
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GENERAL DISCLOSURES DESCRIPTIONS REFERENCES QR - Code

GRI 102: General Disclosure

Ethics and Integrity

102-26

102-27

102-30

102-31

102-32

102-25

Highest governance body’s and senior executives roles in the development, 

approval and updating of the organizations purpose value or mission 

statements, strategies, policies and goals related to economic, environmental 

and social.t

The measures taken to develop and enhance the highest governance body’s 

collective knowledge of economic, environmental and social topics.

The highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the 

organization’s risk management processes.

The frequency of the highest governance body’s review of economic, envi-

ronmental and social topics and their impacts, risks and opportunities.t

The highest committee or position that formally reviews and approves the 

organization’s sustainability report and ensures that all material topics are 

covered.

Processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest 

and the disclosures of conflicts of interest.t

2018 Annual Report

Section: Scope of authorities, duties and responsibilities of the Audit Committee P.68-69

 “5. To review a connected transaction or transaction that may lead to conflict of interest to ensure 

that the company complies with all related rules and notification of the SET and that the transaction is 

reasonable and give the company the maximum advantage;”

“6.(e) opinion on transactions which may cause conflict of interest.”

Section: Policy on Conflict of Interest P.79

Section: Report of Audit Committee P.4

“4. Review of connected transactions and conflict of interest: The Committee reviewed the connected 

transactions and conflict of interest based on a fair, reasonable and transparent basis, while taking into 

consideration the benefits of all stakeholders and the sufficiency of information disclosures as required 

by SET and SEC.”

2018 SD Report

Section: Scope of authorities, duties and responsibilities of the Board of Directors P.66-67

“3. All directors in the Company’s Board of Directors are competent, capable and experienced from 

various professions.  They are responsible for deciding the Company’s vision, mission and for approving 

business direction, policy, strategy and goal so that management team shall use as framework for 

developing business plan, business supporting plan and annual budgeting.”

2018 SD Report

Section: Skill Matrix P.15

2018 Annual Report

Section: Scope of authorities, duties and responsibilities of the Risk Management Committee P.70

“4. To consider and review the progress reports of the Company’s risk management program and to 

provide opinions regarding the potential risks and control measures as well as the development of the 

risk management systems to the RMCC to ensure the continuity and the effectiveness of the program.”

2018 Annual Report

Section: Management Structure; the Risk Management Committee; No. of time attending meeting/no. 

of meeting P.40

102-33

102-35

The process for communicating critical concerns to the highest governance 

body.t

Remuneration Policy

2018 Annual Report

Section: Corporate Governance; Company’s committee; Scope of authorities, duties and responsibilities 

of Risk Management Committee P.70

“5.To update the status of the Company’s risk management to the Board and to promptly notify 

the Board for acknowledgement and consideration in case of any significant risk factors or critical 

situations.”

2018 Annual Report

Section: Executive remuneration P.43

Section: Employee Remuneration P.44

Section: Remuneration for External Auditor P.80

102-40

102-42

102-43

102-44

List of stakeholder groups engaged by the organization.

The basis for identification and selection of stakeholders with whom to 

engage.

The organization’s approach to stakeholder engagement.

Key topics and concerns raised through each stakeholders.

2018 SD Report

Section: Value Chain P.5-6

Section: Stakeholder Engagement and Communication P.46-47

Stakeholder Engagement

102-46

102-50

102-53

102-48

102-47

102-51

102-54

102-55

102-49

102-52

102-45

Defining report content and topic  Boundaries.

Reporting period.

Contact point for questions regarding the report.

Restatements of information.

List of material topics.

Date of most recent report.

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards.

GRI content index.

Changes in reporting.

Changes in reporting.

Entities included in the consolidated financial statements. 2018 SD Report

Section: About This Report P.49-50

2018 SD Report

Section: GRI Content Index P.51-53

Reporting Practices

2018 SD Report

Section: About the report P.49-50

The sustainability report is reviewed by the Corporate Governance Committee and approved by the 

Board of Directors.  In 2019, the Corporate Governance Committee has been changed to Corporate 

Governance and Sustainability Development Committee.

Corporate Website: 

Sustainability Development: http://investor.muangthaicap.com/en/sustainability/overview/mtc-sustainabili-

ty-overview-2019/145/sustainable-development-policy-and-structure?145
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GRI 200-400: Topics and Indicators

GRI 200: Economic

203

204

302

305

202

205

201 Economic Performance

Indirect Economic Impacts

Procurement Practices

Energy

Emissions

Market Presence

Anti-Corruption

2018 SD Report

Section: 2018 Performance P.7

Section: Sustainability Strategy: Targets and 2018 Sustainability Performance & SDGs P.13-14

Section: Happy Economy P.20-30

2018 Annual Report

Section: Key Financial Information P.107

Section: Management Discussion and Analysis P.116

Section: Financial Statements P.132-185

Corporate Website

Link: http://investor.muangthaicap.com/en/financial-information/financial-highlights

http://investor.muangthaicap.com/en/financial-information/revenue-structure

http://investor.muangthaicap.com/en/financial-information/quarter/financial-statements

http://investor.muangthaicap.com/en/financial-information/quarter/management-discussion-and-analysis

2018 SD Report

Section: 2018 Milestones Recognitions and Participations P.11-12

Section: Summary of Contribution to ESG P.43

2018 SD Report

Section: Stakeholder Engagement and Communication P.46-47

2018 SD Report

Section: Happy Environment P.41-42

2018 SD Report

Section: Value Chain P.5-6

Section: Diversification is the key to our sustainable and predictable growth P.7

Section: Customer Segmentation P.28

Corporate Website

Link: https://www.muangthaicap.com/en/search.php

2018 SD Report

Section: Risk Management P.16

2018 Annual Report

Section: Anti-corruption Policy P.55

GENERAL DISCLOSURES DESCRIPTIONS REFERENCES QR - Code

GRI 300: Environmental

GRI 400: Social

401-1

401-2

402

403

404

405

412

413

417

406

Total number and rates of new employees hires and employee turnover.

Benefits provided to full-time employees.

Labor/Management relations

Occupational health and safety

Training and education

Diversity and equal opportunity 

Human rights

Local communities

Marketing and labeling

Non-discrimination

2018 SD Report

Section: Implanting Employee Commitment P.33

Section: Summary of Contributions to ESG P.43

2018 Annual Report

Section: Number of employee P.44

2018 SD Report

Section: Implanting Employee Commitment P.36

Section: Summary of Contributions to ESG P.43 

2018 SD Report

Section: Implanting Employee Commitment P.33

2018 SD Report

Section: Implanting Employee Commitment P.34-35

2018 SD Report

Section: Implanting Employee Commitment P.35

2018 SD Report

Section: Implanting Employee Commitment P.36

2018 Annual Report

Section: Fair Treatment to Employee P.57-58

Besides the non-discrimination by GRI definition, MTC also includes the disabilities people into account. 

P.36

2018 Annual Report

Section: Respect for Human Rights P.57

2018 SD Report

Section: Building Strong Communities P.37-38

Section: Summary of Contributions to ESG P.43

2018 Annual Report

Section: Corporate Social Responsibility P.83

2018 SD Report

Section: Transparent Communication P.28

Since the company’s products and services are secured and unsecured loans, the transparency in 

communication of interest rates and fees are essential to the customers.  The company’s policy is 

to disclose the table of the interest rates and fees where clearly exposed to the customers in every 

branches.
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