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สินเชื่อคงค้างรวม   70,968 ล้านบาท

เติบโตคิดเป็น     17.62% เมื่อเทียบกับปี 2562 

รายได้รวม    14,733 ล้านบาท

เติบโตคิดเป็น     16.12% เมื่อเทียบกับปี 2562 

ก�าไรสุทธิรวม    5,214 ล้านบาท

เติบโตคิดเป็น      23.04% เมื่อเทียบกับปี 2562 

อัตราส่วนหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้  1.06%

จ�านวนสาขา    4,884 สาขา

จ�านวนสัญญาคงค้าง   3,190,000 สัญญา

จ�านวนพนักงานทั้งหมด   10,328 คน

สรุปผลการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนปี 2563

ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 14 ของโลก 

ในกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล (Consumer finance)

รายงานความยั่งยืน 2563



สารจากประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

	 แม้ว่าในปี	2563	นี	้จะเป็นปีทีเ่ราต้องเผชิญกับวิกฤตจาก

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ส่งผล

โดยตรงทำาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงจาก

ปีก่อน	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัท	 เมืองไทย	 แคปปิตอล	 จำากัด	

(มหาชน)	 ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อม	 และความมุ่งมั่นใน

การพัฒนาให้บริษัทฯ	 สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน	

มิใช่เพียงแค่ได้รับการยอมรับภายในประเทศเท่านัน้	แต่ยงัเป็น

องค ์กรที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มิ ใช ่สถาบันการเงิน	

(Non-bank)	 ลำาดับต้นของประเทศที่ได้รับการยอมรับใน

มาตรฐานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

	 นอกจากกลุ่มลูกค้า	 และพนักงานที่บริษัทฯ	 ให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างยิ่งแล้ว	 ความพยายามพัฒนาการเปิดเผยผล

การดำาเนนิงานทีไ่ม่ใช่การเงิน	 (Non-financial	 Performance)	

ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ในกลุ่มผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	และสถาบันการเงิน

ที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ	 อย่างยิ่งยวด	 และตระหนักดีว่า	

ข้อมูลผลการดำาเนนิงานที่ไม่ใช่การเงนิจะเป็นประโยชน์ในการ

ประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในอนาคต	

	 ผลจากการพัฒนาและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล 

ดังกล่าว	จึงส่งผลให้ ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้รับการประเมินผล

การดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม	 สังคม	 และการกำากับดูแล

กิจการ	หรือ	ESG	MSCI	Index	ในระดับ	“A”	เป็นปีที่	2	

ติดต่อกัน	 ในกลุ ่มธุรกิจสินเช่ือเพ่ือผู้บริโภค	 (Consumer	

Finance)	โดย	MSCI	นอกจากนี	้บริษัทฯ	ยงัได้รับการคดัเลอืก

เป็นสมาชิกและจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน	 FTSE4Good	

Index	Series	ในกลุ่ม	FTSE4Good	Emerging	Index	จาก	

FTSE	Russell	 ในระดับคะแนน	3.5	 จาก	5	หรือเท่ากับ	

1.4	เท่าของคะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอีกด้วย

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายช่ือดัชนีหุ้น

ยั่งยืน	หรือ	 Thailand	Sustainability	 Investment	 (THSI)	

จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นปีที	่2	ตดิต่อกัน	และ

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดในการให้คำาแนะนำาด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	 ซ่ึงบริษัทฯ	 สามารถนำามาปรับใช้กับ

กระบวนการดำาเนินงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี	 ในนาม

ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 ผมขอขอบคุณผู ้บริหาร	

พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสียทีเ่ก่ียวข้องที่ได้ร่วมกันปฏบิตัหิน้าที่

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 ประสบความ

สำาเร็จและได้รับการยอมรับดังเช่นปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 จะยึดมั่น

ในการดำาเนนิธุรกิจตามหลกัธรรมาภบิาล	มคีวามรับผดิชอบต่อ

สังคม	สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้วยความเคารพ

            

ดร.	โยธิน	อนาวิล

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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	 ปี	2563	เป็นปีทีท่ัว่โลกต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่

ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจ	กล่าวคือ	

	 การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)	ซ่ึงถือเป็นความเส่ียงอบุตัใิหม่	(Emerging	Risk)	

ทีส่่งผลกระทบเป็นวงกว้าง	เราได้เหน็ธรุกิจใหญ่ระดบัโลกต้อง

ล้มลง	และหลายธุรกิจก็ไม่สามารถต้านทานฝ่ากระแสวิกฤตนี้

ไปได้	 เรายิ่งตระหนักถึงความสำาคัญของนโยบายและการ

จัดการเพื่อให้เราสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

	 เราเ ช่ือว ่าการดำารงอยู ่ของบริษัท	 เมืองไทย	

แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 ช่วยสร้างผลกระทบอย่างมีนัย

สำาคญัต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ	ตลอดจนช่วยลดความ

เหลื่อมลำ้าทางด้านการเข้าถึงเงินทุนแก่ประชาชนชาวไทย	

โดยในปีนี้	 บริษัทฯ	 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย	 ซึ่งเป็น

หน่วยงานกำากับหลกัในหลายผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ	และเพือ่น

ร่วมอุตสาหกรรม	 ได้ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่

กลุ ่มลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการล็อคดาวน	์

(Lockdown)	 ภายในประเทศ	 ภายใต้ โครงการ “เมืองไทย 

ไม่ท้ิงกัน”	เร่ิมจากการทีบ่ริษัทฯ	ได้จดัหาและแจกจ่ายถุงยงัชีพ

ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ ใน

ช่วงเวลาดังกล่าวไปยังทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย	 จำานวน

กว่า	 200,000	 ชุด	 มูลค่ารวม	 60	 ล้านบาท	 ผ่านกระทรวง

มหาดไทย	 พร้อมกับให้คำามั่นสัญญากับพนักงานว่าเรายินดี

และพร้อมดูแลพนักงานของเรา	 โดยจะรักษาการจ้างงานทั้ง

ร้อยละ	 100	 รวมถึงการตอบสนองนโยบายภาครัฐด้วยการ

จ้างงานเพ่ิมเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ	 มากกว่า	

1,000	ตำาแหน่งในปี	2563	นี้ด้วย

	 สำาหรับพฒันาการในการดำาเนนิธรุกิจอย่างยัง่ยนืในปีนี	้

เพือ่ตอบสนองต่อการเป็น	“ผู้ให้บริการสินเชือ่ไมโครไฟแนนซ์

ท่ีรบัผดิชอบ”	สามารถให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่มข้ีอจำากัด

ด้านข้อมลูเครดติส่วนบคุคล	เราได้เพ่ิมผลติภณัฑ์สินเช่ือเช่าซ้ือ

รถจักรยานยนต์ซึ่งได้ถูกออกแบบแบบบูรณาการ	 มีความแตก

ต่างจากผลิตภัณฑ์สินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ทั่วไป

ในตลาด	 เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์

ของเราจะตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อย่างด	ีพร้อมกัน

นั้นยังมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่ตำ่ากว่า	

	 ซ่ึงจากการทำาตลาดมากว่า	 12	 เดือน	 เราได้รับการ

ตอบรับที่ดีจากลูกค้าของเรา	และพร้อมจะผลักดันผลิตภัณฑ์

สินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ตัวนี้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ในปีต่อไป	 จากทรัพยากรเดิมที่เรามีอยู่	 ซ่ึงจะช่วยให้ผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ	มปีระสิทธภิาพเพ่ิมข้ึน	

	 นอกจากนั้น	 เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต	

บริษัทฯ	ได้เร่ิมการลงทนุในเทคโนโลย	ีอาท	ิการจดัการด้านความ

ปลอดภัยของข้อมูล	 และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์

มือถือ	เพ่ือปรับปรุง	Customer	Experience	อาทิ	การชำาระ

ค่างวดออนไลน์	และการต่อวงเงินสินเชื่อออนไลน์	ซึ่งเป็นการ

ขยายบริการของบริษัทฯ	ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

เพิ่มอีกด้วย	 ซ่ึงเราคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน

ภายในปี	2564

	 ในนามของคณะผูบ้ริหาร	พร้อมด้วยพนกังาน	ตระหนกั

เป็นอย่างดถึีงการดำาเนนิธรุกิจอย่างระมดัระวัง	ภายใต้บรรษัทภบิาล

ทีด่	ีและจะมุง่เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเพ่ือลดผลกระทบจาก

ความท้าทายต่างๆ	ที่อาจเข้ามาในอนาคตอย่างดีที่สุด

ด้วยความเคารพ

นายชูชาติ	เพ็ชรอำาไพ	ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการบริหาร

รายงานความยั่งยืน 2563
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเรื่องผลการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

	 บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	มี

เป้าหมายในการเป็น “ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยขนาดเล็ก 

(ไมโครไฟแนนซ์) ท่ีรับผดิชอบ”	มุง่เน้นการให้บริการแบบยดึ

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centric)	ด้วยผลิตภัณฑ์

สินเช่ือที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	

เพ่ือต้องการลดความเหลื่อมลำ้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้

แก่สังคมระยะยาว	อนัจะนำามาซ่ึงการพฒันาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างยั่งยืน	 ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ	

และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองสามารถเติบโตต่อไปได้อย่าง

มัน่คง	โดยเฉพาะในปีทีท่ัว่โลกเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอนั

สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)	บรษิัทฯ	จึงดำาเนินกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในการ

บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตดงักล่าว	พร้อมกับมาตรการตอบแทน

สู่สังคมที่ดำาเนินการอย่างเข้มข้นเพ่ือพยุงให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายสามารถฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

	 ในปี	 2563	 เพ่ือการเป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือไมโคร

ไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ	 (Responsible	 Lending)	 บริษัทฯ	

ดำาเนนิการภายใต้โครงการ “เมอืงไทยไม่ท้ิงกัน”	โดยได้ร่วมมอื

กับธนาคารแห่งประเทศไทย	สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจ

สินเช่ือทะเบยีนรถ	และชมรมสินเช่ือส่วนบคุคล	ในการช่วยเหลอื 

กลุ ่มลูกค้าที่ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจผันผวน 

อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	(COVID-19)	ด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

พักชำาระหนีเ้ป็นระยะเวลา	3	เดอืน	งดเว้นการเก็บค่าธรรมเนยีม

ตดิตาม	มาตรการลดค่างวดผ่อนชำาระลงอย่างน้อยร้อยละ	30	

ของค่างวดผ่อนชำาระเดิม	 มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือ

ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน	และสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ	ซึ่ง

ส่งผลให้ลูกค้ามากกว่า	300,000	ราย	ได้รับการช่วยเหลือจาก

มาตรการเหล่านี้	นอกจากนั้น	

	 บริษัทฯ	 ร่วมกับครอบครัวเพ็ชรอำาไพ	 ได้ร่วมกัน

จดัสรรและแจกจ่ายถุงยงัชีพ	จำานวน	200,000	ถุงไปยงัชุมชน

ต่างๆ	 ทั่วประเทศผ่านกระทรวงมหาดไทย	 เพ่ือช่วยบรรเทา

ความเดอืดร้อนของประชาชนชาวไทยในยามวิกฤต	ในส่วนของ

การดแูลพนกังาน	บริษัทฯ	ยนืหยดัในนโยบายรักษาการจ้างงาน

และดูแลความปลอดภัยของพนักงานทั้งหมด	 รวมท้ังส้ิน	

10,328	 คน	 ส่งผลให้ไม่มีพนักงานโดนเลิกจ้าง	 และไม่มี

พนักงานที่ได้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

	 ทั้งนี้	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจบนวิถี

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในระดับสากล	

บริษัทฯ	 ยังคงได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน	

MSCI	ESG	Index	ติดต่อกันเป็นปีที่	2	ด้วยคะแนนระดับ	A	

และในปีเดยีวกันนี	้บริษัทฯ	ได้รับการคดัเลอืกเป็นสมาชิกดชันี

ความยัง่ยนื	FTSE4Good	Index	Series	ในกลุม่	FTSE4Good	

Emerging	Index	จาก	FTSE	Russell	ในระดับคะแนน	3.5	

จาก	5	หรือเท่ากับ	1.4	เท่าของคะแนนเฉลีย่อตุสาหกรรม	ส่วน

ในด้านการเปิดเผยข้อมูลในมิติสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ได้รับการ

ประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

(Climate	Change)	อยูใ่นระดบั	D	จาก	CDP	สูงข้ึนจากปีทีแ่ล้ว	

และบริษัทฯ	 ยังคงได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายช่ือดัชนีหุ้น

ยัง่ยนืหรือ	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน

รายงานความยั่งยืน 2563
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ความส�าเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัล และการยอมรับ

Thailand Corporate Excellence Awards 2020

บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	สาขา

ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน	 (Financial	

Management	 Excellence)	 ในงาน	 Thailand	 Corporate	

Excellence	 Awards	 2020	 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ

แห่งประเทศไทย	(TMA)	ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหาร	ธุรกิจ

ศศนิทร์	แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	แสดงให้เหน็ว่า	บริษัทฯ	

มีความสามารถในการบริหารทางการเงินดีเด่น	 เป็นที่ยอมรับ

จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำาของประเทศ

Thailand Sustainability Investment (THSI)

บริษัทฯ	 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายช่ือดัชนีหุ้นยั่งยืน	 หรือ	

Thailand	 Sustainability	 Investment	 (THSI)	 จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นปีที่	2	ติดต่อกัน

MSCI ESG Index

บริษัทฯ	 ได้รับการประเมินผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	

สังคม	และการกำากับดูแลกิจการ	หรือ	ESG	MSCI	Index	ใน

ระดบั	“A”	เป็นปีที	่2	ตดิต่อกัน	ในกลุม่ธรุกิจสนิเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค	

(Consumer	Finance)	โดย	MSCI	

FTSE4Good Index Series

บริษัทฯ	 ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกและจัดอันดับในดัชนี

ความยัง่ยนื	FTSE4Good	Index	Series	ในกลุม่	FTSE4Good	

Emerging	Index	จาก	FTSE	Russell	ในระดับคะแนน	3.5	

จาก	5	หรือเท่ากับ	1.4	เท่าของคะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

FTSE Thailand USD Net Tax Index

บริษัทฯ	ได้รับการคดัเลอืกเป็นสมาชิกในดชัน	ีFTSE	Thailand	

USD	 Net	 Tax	 Index	 จาก	 FTSE	 Russell	 เนื่องจากเป็น

บริษัทฯ	 ที่มีผลการดำาเนินงานที่เป็นกำาไรและมีการบริหาร

จัดการภาษีที่ถูกต้องโปร่งใสยังผลประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 ASEAN	 Corporate	 Governance	

Scorecard	หรือ	ACGS	ในประเภท	ASEAN	Asset	Class	

PLCs	ประจำาปี	2563	เป็นครั้งแรก	ด้วยคะแนน	97.50	จาก

กลุ ่มคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ก.ล.ต.)	

ในภูมิภาคอาเซียน	 (ASEAN	 Capital	 Markets	 Forum:	

ACMF)	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี				มาใช้ ในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	จนได้รับความ

น่าเช่ือถือและการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลกในการลงทุนใน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

CGR

บริษัทฯ	ได้รับการประกาศผลการประเมนิการกำากับดแูลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประจำาปี	2563	ว่า

อยู่ในระดับ	“ดีเลิศ”	(5	ดาว)	ติดต่อกันเป็นปีที่	3	ซึ่งจัดการ

ประเมนิโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)

CAC

บริษัทฯ	 ได้รับการรับรอง	 (Certified)	 เป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	

อย่างเป็นทางการ

CDP

บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และ

ได้รับการประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ	 (Climate	 Change)	 ในระดับ	 D	 เพ่ิมข้ึนจากระดับ	

D-	จากปีก่อน	จาก	CDP
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รู้จักเมืองไทย แคปปิตอล

	 บริษัท	 เมืองไทย	 แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	

(“บริษัทฯ”)	 ดำาเนินกิจการให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบัน

การเงนิ	(Non-bank	Financial	Institution)	ภายใต้ใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ	 และใบ

อนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกำากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	ซึ่งสินเชื่อหลัก

คือสินเชื่อทะเบียนรถ	ทั้งรถจักรยานยนต์	รถยนต์	รถกระบะ	

และรถเพ่ือการเกษตร	 ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก	

นอกจากนัน้บริษัทฯ	ยงัขยายการให้บริการสนิเช่ือครอบคลมุไป

ยังสินเชื่อที่	ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นประกัน	รวมถึงสินเชื่อ

ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน	 และสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ	 (นาโนไฟแนนซ์)	 เพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	

	 ปรัชญาหลักในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 คือ	

การเป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือรายย่อยขนาดเลก็	(ไมโครไฟแนนซ์)	

ทีช่่วยให้ประชาชนทีม่ข้ีอจำากัดในการเข้าถึงสินเช่ือจากสถาบนั

การเงิน	 รวมถึงประชาชนที่ยังต้องพ่ึงพาแหล่งสินเช่ือนอก

ระบบ	 มีโอกาสและสามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือได้ง่ายและ

สะดวกข้ึนด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม	 เป็นธรรมและ

โปร่งใส	 หลักปรัชญาดังกล่าว	 จึงได้กลายมาเป็นแนวทางใน

การดำาเนินธุรกิจบนบรรทัดฐานของหลักธรรมาภิบาล	

	 การบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม	 รวมถึง

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	 เพ่ือเป็น  

“ผู้ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผดิชอบ”	อนัหมายถึง

การสร้างผลติภณัฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ทีส่ามารถตอบสนอง

ต่อการพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงนิ	(Financial	Inclusion)	

ของประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย	

	 ปัจจบุนั	บริษัทฯ	มุง่เน้นการเตบิโตด้วยการขยายฐาน

ลูกค้าผ่านการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศ	

ทัง้นีบ้ริษัทฯ	เช่ือมัน่ว่าการกระจายการบริการเพ่ือให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือได้จะเป็นการช่วยลดความ

เหลื่อมลำ้าด้านการเงินในประเทศ	 ซ่ึงเป็นรากฐานสำาคัญของ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	

บริษัทฯ	มีสาขาจำานวน	4,884	สาขา	กระจายอยู่ใน	74	จังหวัด

ทั่วประเทศ

	 ทั้งนี้	กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ	คือลูกค้ารายย่อย

ทั้งที่มีรายได้ประจำา	และไม่ประจำา	ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่	

สำาคัญยิ่ง	บริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญในการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีอย่างยั่งยืนกับลูกค้า	 โดยยึดหลักปฏิบัติในการให้บริการที่

เป็นเลิศแก่ลูกค้า	(Service	Excellence	Policy)	ดังสโลแกน

ของบริษัทฯ	“บริการใกล้ชิด	ดุจญาติมิตรที่รู้ ใจ”	นอกจากนั้น

บริษัทฯ	 ยังมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการอย่างเป็น

ธรรม	(Market	Conduct)	แก่ลกูค้าของทัง้อตุสาหกรรมให้เกิด

ความเป็นธรรมและโปร่งใสอย่างแท้จริง	 ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯ	

จงึได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ามาใช้บริการสินเช่ือของบริษัทฯ	

และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีลูกค้าจำานวน

กว่า	2	ล้านราย	จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ

รายงานความยั่งยืน 2563
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ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการหลัก

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2563

สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์

หน่วย : ล้านบาท

นายหน้าประกันวินาศภัยสินเชื่อเช่าซื้อ

2563 2562 2561

 สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ

 สินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน

 สินเชื่อส่วนบุคคล	(ไม่มีหลักประกัน)

 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(เท่า)

จำานวนพนักงาน

จำานวนสาขา	

อัตราส่วนสินเชื่อคงค้างต่อพนักงาน

อัตราส่วนสินเชื่อคงค้างต่อสาขา

สินเชื่อคงค้างรวม

รายได้รวม

 รายได้จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 รายได้จากค่าธรรมเนียม	และการให้บริการอื่น

กำาไร	(ขาดทุน)	รวม

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	(ร้อยละ)

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม

อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(ร้อยละ)

สำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ

ด้อยคุณภาพ	(ร้อยละ)

77,221.88

56,539.75

20,682.13

2.73

10,328

4,884

6.84

14.53

70,607.27

14,732.59

13,961.51

771.08

5,213.92

35.39

747.38

1.06

1,327.72

177.65

61,871.60

45,899.89

15,971.71

2.87

9,589

4,107

6.28

14.62

60,252.90

12,687.93

11,879.69

808.24

4,237.47

33.40

621.60

1.03

1,714.97

275.89

49,146.11

36,847.04

12,299.07

3.00

7,660

3,279

6.27

14.65

48,047.47

10,416.46

9,544.31

872.15

3,713.38

35.64

538.82

1.12

1,499.15

278.22

	พ.ร.บ.	รถจักรยานยนต์	และรถยนต์		

	 (Compulsory	Third	Party 

	 Insurance	:	CTP)

		ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 

	 (Personal	Accident	:	PA)

	ประกันรถหาย 

	 (Lost	Car	Insurance)

 รถจักรยานยนต์ใหม่

สถานะทางการเงนิ

การเติบโตและความสามารถในการท�าก�าไร

คุณภาพสินทรัพย์

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
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วิสัยทัศน์ 

“เราจะด�ารงความเป็นผู้น�าอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”

 

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ที่คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อบรรษัทภิบาล	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ด้วยมาตรฐาน

การให้บริการที่เป็นเลิศโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	และมุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสินทรัพย์เต็มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่คำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(Environment	

Social	 &	 Governance)	 อันหมายถึงผลิตภัณฑ์สินเช่ือที่ยั่งยืน	 คือมุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือโดยพิจารณามูลค่าหลักประกัน 

ขนาดสินเชื่อมีความเหมาะสมกับความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้าและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม	เป็นธรรม	และโปร่งใส

  พัฒนาการเข้าถงึแหล่งเงินทุนและลดความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกจิของคนไทย	โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถงึ

แหล่งสินเชื่อของธนาคาร	ด้วยการเปิดขยายสาขา	และการขยายช่องทางการให้บริการสินเชื่อ	ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง

สินเชื่อด่วนได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	

  พัฒนากระบวนการควบคมุคณุภาพสนิทรัพย์	(NPL)	ผ่านระบบการทำางานเป็นทมีของบคุลากร	ระบบการควบคมุภายใน

ทีด่	ีการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม	ทนักาล	และมดีชันช้ีีวัดผลงานและค่าตอบแทนทีส่อดคล้องกับผลการดำาเนนิงานของบริษัทฯ	

ในระยะยาว

  พัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล	(Digital	Transformation)	ปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ	(Information	

Technology	Infrastructure)	เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการดำาเนนิธรุกิจ	และตอบสนองต่อความต้องการ	ตลอดจนพฤตกิรรมของลกูค้า

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ซ่ึงรวมถึงงานระบบการจดัการความปลอดภยัสารสนเทศ	และข้อมลูส่วนบคุคลทีรั่ดกุม	เท่าทนัต่อความเสีย่งทางไซเบอร์

ค่านิยม 5 ประการ

ซื่อสัตย์สุจริต	ทุ่มเทเพื่องาน	ทัศนคติดี	สามัคคีรวมใจ	ระเบียบวินัยเคร่งครัด

รายงานความยั่งยืน 2563



	 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

	 ด้วยความมุง่มัน่ของบริษัทฯ	 ในการเป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ทีช่่วยเหลอืประชาชนฐานรากที่ไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน	ให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือได้ด้วยต้นทนุทางการเงินทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม	มุง่เน้นการเข้าถึง

ด้วยกลยุทธ์การขยายสาขาไปยังทั่วภูมิภาคของประเทศไทย	ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของบริษัทเติบโตกว่าร้อยละ	948	นับจากวันที่

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี	 2557	จำานวนลูกค้า	 เพิ่มขึ้นจาก	0.68	ล้านสัญญา	 เป็น	3.19	ล้านสัญญา	และมีจำานวน

พนักงานเพิ่มขึ้นจาก	1,703	คน	เป็น	10,328	คน	

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าผลกระทบจากการดำาเนินงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียนั้นได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ	ปัจจุบันจงึ

มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ	 มิติสังคม	 และมิติสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือเป็น  

“ผู้ให้บริการสินเชือ่ไมโครไฟแนนซ์ท่ียึดมัน่ในความรบัผดิชอบ”	ด้วยการปฏบิตัภิายใต้หลกัการกำากับดแูลกิจการทีด่	ีและคำานงึถึง

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ด�าเนนิธุรกจิโดยยึดมัน่

จรยิธรรม ให้ผลตอบแทนแก่ 

นกัลงทนุอย่างเหมาะสม

เป็นเพ่ือนบ้านด้านการเงินของ

ชมุชน ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการ

พัฒนาเศรษฐกจิฐานราก

ลดความเหลือ่มล�า้ด้านการเงิน

ด้วยการพฒันาการเข้าถงึ

บรกิารทางการเงิน

เป็นบ้านหลงัทีส่อง 

ให้พนกังานกนิอ่ิม นอนอุน่  

มคีวามมัน่คงในชวีติ

การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ 

Microfinance 

ที่รับผิดชอบ

พนกังาน

ผูบ้รหิาร และ

คณะกรรมการ

ผู้ถอืหุน้ / 

นกัลงทนุ /

เจ้าหนี้

ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชมุชนและสงัคม หน่วยงานก�ากบั
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	 ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

	 ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

	 ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	 สะท้อนวัฏจักรการปล่อย

สินเชื่อเป็นรูปแบบหมุนเวียน	หรือ	Circular	Value	Chain	ซึ่ง

ประกอบไปด้วย

	 1)	 Loan	Origination	 กระบวนการปล่อยสินเช่ือ	

อนัมนีโยบายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยนืเร่ืองการพิจารณาสินเช่ือ

ด้วยวิธีการประเมินสินเช่ือแบบอ้างอิงตามสภาพทรัพย์สิน	

(Asset-Based	Assessment)	แทนการใช้ข้อมูลทางด้าน

รายได้	หรือเครดิตบูโร	(Credit	Bureau)	ของลูกค้าเพื่อเพิ่ม

โอกาสการเข้าถึงแหล่งสินเช่ือของประชาชนทัว่ไปที่ไม่มรีายได้

ประจำา	 และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต	

อาทิ	การกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จของผลงาน	(KPIs)	ของ

พนักงานให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเครดิต

	 2)	Customer	Management	 กระบวนการบริหาร

จัดการลูกค้า	 อันมีนโยบายด้านการพัฒนาประสบการณ์ของ

ลูกค้า	ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ	อาทิ	การพัฒนาระบบการ

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า	 (Customer	 Relationship	

Management)	เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน	และพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าต่อเทคโนโลยี	และความพึงพอใจต่อ

ผลติภณัฑ์สินเช่ือ	นโยบายด้านการรักษาข้อมลูส่วนตวัของลกูค้า	

และ	นโยบายการให้ความรู้ด้านการเงนิแก่ลกูค้าและประชาชน

	 3)	Collection	กระบวนการติดตามหนี้	เป็นกระบวน

การที่เป็นหัวใจของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และมีความ

เก่ียวข้องกับ	นโยบายด้านการพัฒนาจริยธรรมของอตุสาหกรรม	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการติดตามหนี้

	 4)	Customer	Retention	/	Attraction	เป็นกระบวน

การรักษาฐานลูกค้าเดิม	 และดึงดูดลูกค้ารายใหม่	 ซึ่งปัจจุบัน	

บริษัทฯ	 ใช้นโยบายการขยายการเข้าถึงของลูกค้าด้วยการ

เปิดสาขา	 ซ่ึงอาจมีการปรับรูปแบบในอนาคตหากบริบท

สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง

	 ทั้งนี้การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	 ยึดมั่นต่อ

แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซ่ึงประกอบด้วยการมี

บรรษัทภิบาล	 และการบริหารจัดการความเส่ียงที่เพียงพอ	

เหมาะสม		และมปีระสิทธภิาพ	การจดัการให้มกีารดแูลพนกังาน

อย่างทั่วถึง	 และการมีระบบสารสนเทศที่มั่นคงปลอดภัย	

อันส่งผลให้บริษัทฯ	 สามารถส่งเสริมการเข้าถึงสินเช่ือของ

ประชาชนได้อย่างยั่งยืน	

ธรรมภิบาล และการบริหารความเสี่ยง

ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองคกร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา

คูแขง
คูแขง

หนวยงาน

กำกับ

ลูกคา

พนักงาน

ชุมชนและ

สังคม

พนักงาน

คูคา

นักลงทุน/

เจาหนี้

ลูกคา

พนักงาน
หนวยงาน

กำกับ

พนักงาน

ลูกคา

กา
รจ

ัดกา
รค

วาม
เสี่ย

ง

ดาน
เคร

ดิต

ก
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ข
ย
าย
ส
าข
า

ย
ก
ร
ะด
ับ
ม
าต
ร
ฐ
าน
ท
าง
จ
ร
ิย
ธ
ร
ร
ม

ข
อ
ง
อ
ุต
ส
าห
ก
ร
ม
ม

ก
า
ร
ป
ร
ะเ
ม
ิน
ส
ิน
เช
�อ
แ
บ
บ

อ
า
ง
อ
ิง
ต
า
ม
ส
ภ
า
พ
ท
ร
ัพ
ย
ส
ิน

การเคารพตอขอมูล
สวนบุคคล สิทธิ และ

ความพึงพอใจ
ก
าร
ให
บ
ร
ิก
าร

ท
ี่เป
น
เล
ิศ

กา
รพ

ิจา
รณ

าแ
ละ

อน
ุมัต

ิสิน
เช
�อ

02

ก
า
ร
บ
ร
ิห
า
ร

จ
ัด
ก
า
ร
ล
ูก
ค
า

กา
รต

ิดต
าม

หน
ี้

ก
าร

ร
ัก
ษ
าฐ

าน
ล
ูก
ค
าเด

ิม

แ
ล
ะก
าร

เพ
ิ่ม
ฐ
าน

ล
ูก
ค
าให

ม
 03

MTC’s

Value Chain

04
การเขาถึง

บริการทาง

การเงิน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ

01

รายงานความยั่งยืน 2563
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	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจาก

การดำาเนินงาน	และห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	ประกอบด้วย

ผู้มีส่วนได้เสียหลักตามลักษณะของผลกระทบ	 7	 กลุ่ม	 คือ 

1)	พนกังาน	ผูบ้ริหาร	และคณะกรรมการ	2)	ลูกค้า	3)	ผูถื้อหุน้	/	

นกัลงทุน	/	เจ้าหนี	้4)		คูค้่า	5)	คูแ่ข่ง	6)	ชุมชนและสังคม	และ	

7)	หน่วยงานกำากับ	

	 ในปี	2563	นอกเหนือจากการปรับนโยบาย	กลยุทธ์	

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน	 และการพัฒนางานด้านการจัดการ

ข้อมูลและเทคโนโลยี	 เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถดำาเนินธุรกิจได้

อย่างยัง่ยนืแล้ว	ภายใต้ความท้าทายใหม่ทีส่ำาคญัยิง่	และส่งผล 

กระทบต่อทุกกิจกรรมทั่วโลก	 กล่าวคือการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	 (COVID-19)	 บริษัทฯ	 ยังทราบดีถึง

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าวต่อ

ผูม้ส่ีวนได้เสียของบริษัทฯ	ทกุกลุม่	และได้มคีวามพยายามเป็น

อย่างยิ่งในการสร้างและรักษาการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ	

และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ	อาทิ	โครงการ

เมืองไทยไม่ทิ้งกัน	ที่มุ่งเน้นการบรรเทาผลกระทบด้านการเงิน

ของกลุม่ลกูค้าด้วยมาตรการช่วยเหลอืทางการเงนิ	เพ่ือนำาพาให้

กลุม่ลกูค้าสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตทางด้านการเงนิไปได้	ทัง้นี้

บริษัทฯ	 ร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้ร่วมหารือกับ

หน่วยงานกำากับ	 การออกระเบียบปฏิบัติสำาหรับมาตรการการ

เว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing)	 และจัดหา

อุปกรณ์	PPE	ให้แก่กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ	การจัดหาและ

มอบถุงยงัชีพกระจายให้แก่ชุมชนทัว่ประเทศในช่วงลอ็คดาวน์	

จำานวน	 200,000	 ชุด	 รวมมูลค่ากว่า	 60	 ล้านบาท	 ผ่าน

กระทรวงมหาดไทย	

	 นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกระบวนการประมูล

ทรัพย์สิน	 ซ่ึงส่งผลให้ราคาขายรถจักรยานยนต์เพ่ิมข้ึนถึง

ร้อยละ	15	ถือว่าบริษัทฯ	ประสบความสำาเร็จในการพลกิวิกฤต

ให้เป็นโอกาส	รวมไปถึงการปรับปรุงกิจกรรมนกัลงทนุสัมพันธ์	

ด้วยการลงทุนในระบบการประชุมออนไลน์	 อาทิ	 Zoom	

Microsoft	 Team	 รวมถึงระบบกล้องที่ใช้เทคโนโลยีปัญญา

ประดิษฐ์	(Artificial	intelligence)	ในการยกระดับการประชุม

ออนไลน์ให้เสมือนจริงมากยิ่งข้ึน	 ช่วยให้บริษัทฯ	 ยังสามารถ

รักษาช่องทางการติดต่อส่ือสารกับนักลงทุน	 และธนาคารได้

อย่างต่อเนือ่ง	ทัว่ถึง	และทนักาล		ส่งผลให้ผลกระทบต่อความ

ผันผวนของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และกลับฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว	 เป็นต้น	

บริษัทฯ	 หวังว่าการมีส่วนร่วม	 และกิจกรรมการส่งมอบ

ความช่วยเหลือต่างๆ	 อย่างเช่นในช่วงปีที่ผ่านมาจะสามารถ

กระทำาได้อย่างต่อเนือ่งและส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถเตบิโตได้

อย่างยั่งยืนในอนาคต

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ในคู่มือการกำากับดูแล

กิจการที่ดี	(Corporate	Governance)	และจรรยาบรรณธรุกิจ	

(Code	of	Conduct)	ซ่ึงเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์	http://investor.

muangthaicap.com	ของบริษัทฯ	ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

 การก�าหนดประเด็นด้านความยัง่ยืน	และเป้าหมาย

ท่ีเชื่อมโยงกับเป ้าหมายด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน			

(Sustainable Development Goals)

	 ในปี	2563	คณะกรรมการบรรษัทภบิาล	ร่วมกับคณะ

ผูบ้ริหารร่วมกันประเมนิ	ทบทวนเป้าหมายเพ่ือการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนของบริษัทฯ	ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	 (UN’s	 Sustainable	

Development	Goals	 -	SDGs)	และนำามาวิเคราะห์เพื่อจัด

ลำาดับประเด็นสำาคัญ	 เพ่ือหาแนวทาง	 หรือกลยุทธ์ ในการ

ดำาเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ 

บริษัทฯ	ได้อย่างเหมาะสม
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การเชื่อมโยงกับเป้าหมาย 

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs)

มิติ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนองประเด็น

เป้าหมายที่	1	:	

ขจัดความยากจน

เป้าหมายที่	10	:	

ลดความเหลื่อมลำ้า

ลูกค้าและ

หน่วยงานกำากับ

การลดความ

เหลื่อมลำ้าในการ

เข้าถึงแหล่งสินเชื่อ

ของประชากรที่มี

รายได้ประจำาและ

เป็นแรงงานใน

ระบบซึ่งมีสัดส่วน

เพียงแค่ร้อยละ	22	

ของประชากร

ประเทศ*

อ้างอิง: ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ, จ�านวนผู้มี

งานท�าที่อยู่ในแรงงาน

ในระบบเละนอกระบบ 

พ.ศ. 2554-2563

1.	การใช้วิธีการประเมิน

สินเชื่อแบบอ้างอิงตามสภาพ

ทรัพย์สิน	(Asset-Based	

Assessment	Approach)	

แทนการพิจารณาข้อมูล 

หลักฐานด้านการเงิน

2.	การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง

แหล่งสินเชื่อของลูกค้าด้วย

การขยายสาขา

3.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สินเชื่อที่เหมาะสมกับ

กลุ่มประชากรที่ไม่มีรายได้

ประจำา	เพื่อให้สอดคล้อง

กับการควบคุมความเสี่ยง	

4.	การเคารพต่อข้อมูลส่วน

บุคคลของลูกค้า	สิทธิ	และ

ความพึงพอใจ

5.	การยกระดับมาตรฐานทาง

จริยธรรมของอุตสาหกรรม

6.	การปลูกฝังการตระหนักรู้

และวินยัทางการเงินให้แก่ลกูค้า

7.	การมุ่งเน้นการให้บริการที่

เป็นเลิศ	และเสมอภาค

มิติเศรษฐกิจ

เป้าหมายของการด�าเนินธุรกิจหลกัของบรษัิท	ประกอบด้วยเป้าหมายดังต่อไปน้ี

เป้าหมายที่	8	:

การจ้างงานที่มีคุณค่า

และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ

เป้าหมายที่	13	:	

การรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

พนักงาน

ชุมชนและสังคม

การกระจายการ

จ้างงานไปสู่ทุก

ภูมิภาคของ

ประเทศ	และพัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรให้สามารถ

ปรับตัวเท่าทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง

ทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต

การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมใน

กระบวนการ

ดำาเนินธุรกิจ

1.	นโยบายด้านสิทธมินษุยชน

2.	นโยบายด้านการพัฒนา

บุคลากร

3.	นโยบายด้านการ

ประเมินผล	และจ่ายผล

ตอบแทน

4.	นโยบายด้านการ

สืบทอดตำาแหน่ง

1.	นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

2.	การบริหารและจดัการใช้

ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน 2563
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								การประเมินผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน

ที่ส�าคัญ

	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจาก

การดำาบริษัทฯ	ใช้กระบวนการประเมินมูลค่าผลลัพธ์	(Impact	

Valuation)	ครอบคลมุถึงผลกระทบด้าน	เศรษฐกิจ	สังคมและ

สิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยมุ่งเน้นไปยัง

เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ยนืของบริษัทฯ	และผลกระทบ

ในเชิงมูลค่า	 ทั้งยังมองโอกาส	 และความท้าทาย	 อาท	ิ

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายกำากับ	 การเปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยี	 การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค	 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม	 รวม

ถึงโอกาสในการขยายฐานลกูค้า	และโอกาสในการลดต้นทนุใน

การดำาเนนิงาน	เหล่านีค้อืปัจจยัในการประเมนิความสำาคญัของ

แผนกลยุทธ์

ผ
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ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบรษัิทฯ

	 ในปี	2563	นี	้ เนือ่งจากวิกฤตโรคระบาด	ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย	 ซ่ึงกดดันอัตราเพดานดอกเบี้ย

สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถของอุตสาหกรรม	

ทำาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นว่าผลกระทบ

ด้านสังคม	 ยังคงเป็นผลกระทบที่สำาคัญที่สุดของบริษัทฯ	 จึงยัง

คงยึดมั่นต่อนโยบายและกลยุทธ์ในการขยายพอร์ตสินเช่ือให้

เติบโต	 ผ่านการสร้างการเข้าถึงไปยังชุมชนใหม่ๆ	 ด้วยการเปิด

สาขา	และส่งมอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อขนาดเล็ก	 (Microfinance)	

ทีม่อีตัราดอกเบีย้เหมาะสมต่อความเส่ียง	 และเป็นธรรม	 รวมถึง

การขยายผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ	 สามารถ

เข้าถึงแหล่งสินเช่ือทีม่อีตัราดอกเบีย้เหมาะสม	และเป็นธรรมได้	

นอกจากนี้	การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย	เรื่องพระราชบัญญัติ

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	ยงัส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงระบบ

ความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ	 และการปฏิบัติงานเพ่ือ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย

(1)  การใช้วิธีการประเมินสินเชื่อแบบอ้างอิงตามสภาพทรัพย์สิน 

(2)  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งสินเช่ือของลกูค้าด้วยการขยายสาขา

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่ไม่ม ี

 รายได้ประจ�า เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง 

(4) การมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ และเสมอภาค

(5)  การปลูกฝังการตระหนักรู้และวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้า

(6)  การยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของอุตสาหกรรม

12
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(7)  การเคารพต่อความพึงพอใจ สิทธิ และข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้า

(8) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

(9)  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

(10) นโยบายด้านการประเมินผล และผลตอบแทน

(11) นโยบายด้านการสืบทอดต�าแหน่ง

(12) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

(13) การบริหารและจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

แนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)

	 การบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	

	 ภายใต้โครงการ	“เมืองไทยไม่ทิ้งกัน”	ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	อย่างรอบด้าน	ภายใต้	3	มาตรการดังต่อไปนี้

 

	 มาตรการดูแลลูกค้า

	 บริษัทฯ	จดัการให้มมีาตรการในการช่วยเหลอืกลุม่ลกูค้าที่ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์โรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 เป็นการเร่งด่วนแบบเป็นการทั่วไป	 ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน	 -	มิถุนายน	2563	 โดยให้

ความร่วมมอืกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการดำาเนนิมาตรการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน	(Debt	Relief	Measures)	ดงัต่อไปนี้

  พักชำาระเงินต้นและดอกเบี้ย	เป็นระยะเวลา	3	เดือน

  ลดค่างวดจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

  ลดอัตราดอกเบี้ยสำาหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน	เหลือร้อยละ	22	

	 ให้ลูกค้าทุกรายที่มาชำาระเงินเป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องลงทะเบียน	เป็นระยะเวลา	3	เดือน

ซึ่งสามารถสรุปผลมาตรการดูแลลูกค้า	ได้ดังนี้

	 มาตรการใส่ใจพนักงาน

  บริษัทฯ	มนีโยบายการรักษาการจ้างงาน	และดแูล

ความปลอดภยัของพนกังานกว่า	10,328	คนทัว่ประเทศ	(ข้อมลู	

ณ	 เดือนธันวาคม	 2563)	พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกัน

พนักงานจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 ให้อย่าง

เพียงพอ	รวมถึงการติดตั้งฉากกั้นบนโต๊ะให้บริการลูกค้า

  สำาหรับสาขาทัว่ประเทศ	บริษัทฯ	จดัให้มกีารจดัการ

ภายในสาขาตามแนวทางปฏบิตัขิองกระทรวงสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด	 ซ่ึงส่งผลให้อัตราพนักงานติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)	เป็นศูนย์

มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน
จ�านวนสัญญา

(ล้านสัญญา)

ยอดสินเชื่อคงค้าง

(ล้านบาท)

สัดส่วนต่อยอดสินเชื่อ

คงค้าง (ร้อยละ)

พักชำาระหนี้ 0.14 3,817 6.00

ลดค่างวด 0.08 1,662 2.60

ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล

(ไม่มีหลักประกัน)

0.77 - -

รวม 0.99 5,479 8.60

หมายเหตุ : อ้างอิงจากฐานข้อมูลลูกหนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563

	 มาตรการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

  บริษัทฯ	ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการจดัสรรถุงยงัชีพ

จำานวน	200,000	ชุด	รวมมูลค่า	60	ล้านบาท	โดยได้กระจาย

ผ่านกระทรวงมหาดไทยไปยงัชุมชนใน	74	จงัหวัดทัว่ประเทศ

  แม้ว่าบริษัทฯ	จะมไิด้เข้าร่วมโครงการรับนกัศึกษา

จบใหม่	 ซ่ึงรัฐบาลจะช่วยจ่ายเงนิค่าจ้างร้อยละ	50	เนือ่งจาก 

บริษัทฯ	ได้วางแผนการรับพนักงานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่

ในปี	2564	จำานวน	800	-	1,000	คน	กระจายทั่วประเทศ	เพื่อ

รองรับแผนการขยายสาขาในปีถัดๆ	 ไปอยู่แล้วนั้น	 บริษัทฯ	

เช่ือมัน่ว่า	ผลการดำาเนนิงานทีผ่่านมา	ทำาให้บริษัทฯ	มศีกัยภาพ

รายงานความยั่งยืน 2563
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เพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับพนักงานเอง	

เพ่ือให้รัฐบาลสามารถนำางบประมาณดังกล่าวไปเก้ือหนุน	

บริษัทฯ	เอกชนทั้งรายใหญ่	และรายเล็กอื่นๆ	ได้ ใช้ประโยชน์

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างสูงสุด

  บริษัทฯ	ส่งเสริมการกระตุน้การท่องเทีย่วไทยตาม

แนวทางของรัฐบาล	 โดยจัดให้พนักงานของบริษัทฯ	 จำานวน	

189	ท่าน	ประชุมนอกสถานที่	(Outing	Activity)	ณ	จังหวัด

ภเูก็ต	ระหว่างเดอืนกันยายน-ตลุาคม	2563	ภายใต้งบประมาณ	

5.9	ล้านบาท	ทั้งนี้	บริษัทฯ	คาดหวังว่างบประมาณจำานวนดัง

กล่าว	 จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถ่ิน	

(Economic	Circulation)	ในพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรมท่องเทีย่วทีต้่อง

พ่ึงพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก	 ได้รับการบรรเทาจาก 

ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)

	 นอกจากนี้	คุณชูชาติ	เพ็ชรอำาไพ	ประธานกรรมการ

บริหาร	และคุณดาวนภา	เพชรอำาไพ	กรรมการผู้จัดการ	ได้

มอบเงินบริจาคส่วนตัวเพ่ือสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขเป็น

จำานวน	110	ล้านบาท	ผ่านกระทรวงสาธารณสุข

	 นโยบายการปล่อยสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพ

ส�าหรับลูกค้ารายย่อย	(Nano	Finance)

	 บริษัทฯ	มวัีตถุประสงค์การปล่อยสินเช่ือรายย่อยเพ่ือ

การประกอบอาชีพ	หรือ	Nano	Finance	 เพ่ือยกระดับการ

เข้าถึงสินเช่ือของลูกค้ารายย่อยที่ต้องการเงินทุนหรือเงิน

หมุนเวียนเพ่ือการประกอบอาชีพ	ซ่ึงลูกค้ารายย่อยส่วนมาก

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือจากสถาบนัการเงนิได้	เนือ่งจาก

มิได้เป็นนิติบุคคล	ไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน	และไม่มีหลักฐาน

ยืนยันรายได้	 หรือเป็นแรงงานในภาคนอกระบบ	 (Informal	

Workers)	กล่าวคือไม่มีนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน

	 อย่างไรก็ตาม	 เราเช่ือว่าการสนับสนุนให้ลูกค้า

สามารถประกอบอาชีพเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ	ของชุมชน	ของลูกค้าเอง	และ

รวมถึงความยั่งยืนทางด้านการเงินของบริษัทฯ

	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพภายใต้การกำากับคงค้างจำานวน	 7,417.51	

ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	10.45	ของยอดสินเช่ือคงค้างทัง้หมด	

ณ	สิ้นปี	2563	หรือสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ	26.76	เมื่อเทียบกับ

ปี	 2562	 (ปี	 2562	 บริษัทฯ	 มียอดสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพภายใต้การกำากับคงค้าง	 5,851.70	 ล้านบาท	

คิดเป็นร้อย	9.70	ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด)

	 สำาหรับสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้

การกำากับมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคิดเป็น	 ร้อยละ	 28	 ซ่ึงตำ่า

กว่าเพดานกำาหนดทีอ่ตัราร้อยละ	33	ทัง้นีอ้ตัราส่วนหนีเ้สยีของ

สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับของ 

บริษัทฯ	ยังอยู่ในระดับตำ่า	คือ	ร้อยละ	2.57

9.70
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5,851.70

7,417.51
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สรุปผลการด�าเนินงานมิติเศรษฐกิจ

สินเชื่อคงค้าง 70,968	ล้านบาท

จำานวนสัญญาสินเชื่อ 3.19	ล้านสัญญา

รวมรายได้ 14,732	ล้านบาท

กำาไรสุทธิ	 5,214	ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ	28.45

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ	7.50

อัตราส่วนหนี้เสีย ร้อยละ	1.06

จำานวนสาขา 4,884	สาขา

จำานวนลูกค้า	(สุทธิ) 2	ล้านราย

สัดส่วนลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำา ร้อยละ	77.64

สัดส่วนสินเชื่อมีหลักประกัน ร้อยละ	79.68

มูลค่าตลาด มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่	2	ในประเทศ	และในภูมิภาคอาเซียนและ

เป็นอันดับที่	16	ของโลกในกลุ่ม	Diversified	Financials	ซึ่งเป็น 

การจัดอันดับตามเกณฑ์	Global	Industry	Classification	

Standard	(GICs)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

การต่อต้านคอร์รัปชั่น	CAC ได้รับการรับรอง

CGR ได้รับผลประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ	5	ดาว	(ดีเยี่ยม)	

เป็นปีที	่3	ตดิต่อกัน	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)

THSI	Index ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นยั่งยืน	หรือ	Thailand	

Sustainability	Investment	(THSI)	จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

MSCI	ESG	Index ได้รับการประเมินผลการดำาเนินงาน	ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ

การกำากับดูแลกิจการ	หรือ	ESG	ในระดับ	A	ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อ

เพื่อผู้บริโภค	(Consumer	Finance)	จาก	MSCI

FTSE4Good	Index ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี	ความยั่งยืน	FTSE4Good	

Index	Series	ในกลุ่ม	FTSE4Good	Emerging	Index	จาก	FTSE	

Russell	ในระดับคะแนน	3.5	จาก	5	หรือเท่ากับ	1.4	เท่า

ของคะแนนเฉลี่ยอุตสาหกรรม

FTSE	Thailand	USD	Net	Tax	Index ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี	FTSE	Thailand	USD	

Net	Tax	Index	จาก	FTSE	Russell

CDP ได้รับการประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

(Climate	Change)	อยู่ในระดับ	D	จาก	CDP

	 สรุปผลการด�าเนินงานมิติเศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืน 2563
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A-Asset 

Base 

Asessment

B-Branch 

Expansion

C-Credit Risk 

Controllng

D-Data,

Right & 

Satisfaction

E-Ethical 

Standard

F-Financial 

Literacy

Financial

Inclusion

G-Good

Customer

Experience

	 เพื่อบรรลุเป้าหมายเพ่ือการบรรเทาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้าด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 โดยเฉพาะของ

กลุ่มประชากรฐานรากที่ไม่มีรายได้ประจำาด้วยการพัฒนา “การเข้าถึงบริการทางการเงิน”	โดยบริษัทฯ	ได้ดำาเนินกลยุทธ์และ

มีผลการดำาเนินงาน	ดังต่อไปนี้

	 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยการค�านึงถึงผลกระทบด้านสังคมด้วยการใช้วิธีการประเมินสินเชื่อแบบอ้างอิง 

ตามสภาพทรัพย์สิน	(Asset-Based	Assessment	Approach)

	 การปล่อยสินเช่ือแบบ	conventional	คือการประเมินความเสี่ยงของบุคคลด้วยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก	

ซ่ึงข้อมลูบางประเภท	อาท	ิหลกัฐานรายได้	และข้อมลูเครดติบโูร	(Credit	Bureau)	ซ่ึงเป็นข้อมลูทีป่ระชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ม	ี

เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่มีรายได้ประจำา	หรือเป็นแรงงานนอกระบบ	 (Informal	Workers)	ดังนั้น	ขั้นตอนในการพิจารณา

และอนุมัติสินเชื่อของบริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นการประเมินสินเชื่อแบบอ้างอิงตามสภาพทรัพย์สิน	 (สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ	และสินเชื่อ

จำานำาโฉนดทีด่นิ)	แทนการประเมนิความเส่ียงจากข้อมลูหลกัฐานของรายได้	หรือข้อมลูเครดติบโูร	วิธีการประเมนิดงักล่าวจงึถือเป็น

ทางออกสำาหรับประชากรกลุ่มดังกล่าวให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือทางเลือก	 และเป็นการลดความเหลื่อมลำ้าด้านการเข้าถึง

แหล่งเงินสินเชื่อในประเทศ
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ส่วนแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในปี 2563

ส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อนุมัติด้วยวิธีการประเมิน

มูลค่าหลักประกันของบริษัทฯ ในปี 2563

 สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ	50,984.60	ล้านบาท		

	 ร้อยละ	72.21

 สินเชื่อจำานำาโฉนดที่ดิน	5,277.04	ล้านบาท	

	 ร้อยละ	7.47

 สินเชื่อมีหลักประกันคงค้างรวม	56,261.64	ล้านบาท	

	 ร้อยละ	79.68

 สินเชื่อไม่มีหลักประกันคงค้างรวม	(บาท)	14,345.64			

	 ร้อยละ	20.32	

 กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำา	ร้อยละ	22.36

 กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำา	ร้อยละ	77.64

	 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของลูกค้า

ด้วยการขยายสาขา

	 บริษัทฯ	ยงัคงมุง่เน้นการเข้าถึงลกูค้าด้วยกลยทุธ์การ

ขยายจำานวนสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ	 

ซ่ึงดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจระยะกลาง 

ของบริษัทฯ	ครอบคลมุตัง้แต่ปี	พ.ศ.2561-2563	ส่งผลให้ลกูค้า

และประชาชน	โดยเฉพาะ	กลุม่ลกูค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ

ของธนาคารพาณิชย์	หรือ	Digital	Banking	สามารถเข้าถึง

การให้บริการของบริษัทฯ	ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น	

	 โดยในปี	2563	บรษิทัฯ	ไดเ้ปิดสาขาใหมจ่ำานวน	777	

สาขา	เป็นสาขาใหญ่จำานวน	36	สาขา	สาขาย่อยจำานวน	314	

สาขา	และสาขาศูนย์บริการจำานวน	427	สาขา	อย่างไรก็ตาม	

อัตราเฉลี่ยสินเชื่อคงค้างต่อสาขาเท่ากับ	14.45	ล้านบาท

	 การออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	 เงื่อนไข	 และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพื่อการควบคุมความเส่ียง

การผิดนัดช�าระ

	 บริษัทฯ	พิจารณาเลอืกหลกัประกันสำาหรับผลติภณัฑ์

สินเช่ือซ่ึงมีความเสี่ยงการผิดนัดชำาระตำ่า	 กำาหนดอัตราส่วน

การให้สินเช่ือโดยเทียบกับมูลค่าหลักประกันที่เหมาะสม	

การกำาหนดวงเงนิสูงสดุต่อสญัญาและลกูค้าในระดบัตำา่	อตัรา

ดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อความเส่ียงด้านเครดิต	 ข้ันตอนการ

อนุมัติสินเชื่อ	ตลอดจนขั้นตอนการติดตามหนี้	ล้วนเป็นปัจจัย

ที่ส่งผลให้อัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพอร์ตสินเช่ือของ 

บริษัทฯ	 อยู่ในระดับตำ่ากว่าอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ

อตุสาหกรรม	ซ่ึงอตัราหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ	เป็น

ดัชนีชี้วัดผลการทำางานของบุคลากรที่สำาคัญที่สุด

	 ในปี	 2562-2563	 บริษัทฯ	 ได้ขยายผลิตภัณฑ์ 

สินเช่ือใหม่	คอืสนิเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ใหม่	ซ่ึงถูกออกแบบ

ให้มีความแตกต่างจากสินเช่ือเช ่าซ้ือรถจักรยานยนต์ ใน

อุตสาหกรรมทั่วไป	โดยในระยะแรก	บริษัทฯ	กำาหนดให้สามารถ

อนุมัติสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ ให้แก่กลุ่มลูกค้าเดิมที่มี

ประวัติการชำาระดีของบริษัทฯเท่านั้น	 และได้ขยายระยะเวลา

สัญญาสินเชื่อสูงสุด	ถึง	60	เดือน	ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวกว่า

ระยะเวลาสัญญาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม	ซึ่งอยู่ที่	24	เดือน	และ

อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ	 24	 ซ่ึงตำ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ

อตุสาหกรรมทีร้่อยละ	30	จงึทำาให้ยอดชำาระต่อเดอืนของลกูค้าตำา่	

อันส่งผลให้อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้อ

จักรยานยนต์ของบริษัทฯ	ตำ่า	เพียงร้อยละ	0.1	เปรียบเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของอุตสาหกรรมที่

ประมาณร้อยละ	10-12	ณ	ส้ินสุดปี	2563	บริษัทฯ	มีสินเช่ือ

เช่าซื้อคงค้างรวมจำานวน	359	ล้านบาท

	 การเคารพต่อข้อมลูส่วนบคุคล	สิทธิ	และความพึงพอใจ		

  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

	 เพ่ือให้บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจสอดคล้องกับ	 พระราช

บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 2562	 ซ่ึงได้รับการ

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 24	 พฤษภาคม	

พ.ศ.	2562	และจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2563	

เป็นต้นไป	 บริษัทฯ	 จึงกำาหนดนโยบายที่เก่ียวข้อง	 กล่าวคือ	

“นโยบายการรักษาข้อมลูและความปลอดภยัสารสนเทศ” และ

เปิดเผยนโยบายดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทัง้นีน้อกจากการ

กำาหนดนโยบายดงักล่าวแล้ว	บริษัทฯ	ยงัเพ่ิมประเดน็ความเสีย่ง

ที่เก่ียวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยมีฝ่ายกฎหมาย	

รายงานความยั่งยืน 2563
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และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดหรือจำากัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

	 ปี	 2563	บริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการรักษาข้อมูลลูกค้า	และได้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร

อย่างเคร่งครัดเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

  ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

	 บริษัทฯ	มุง่สร้างประสบการณ์ทีด่ีให้แก่ลกูค้า	ทัง้นีเ้พ่ือปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง	การรับฟังเสียง

ของลูกค้าเพ่ือติดตามความสนใจ	 ความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการจึงเป็นเร่ืองสำาคัญ	 ทั้งนี้ในแต่ละเดือนจะมีการสื่อสาร

ความคิดเห็นที่มีต่อการบริการจากลูกค้าผ่านช่องทางภายในไปยังแต่ละสาขา	และกำาหนดให้เสียงสะท้อนจากลูกค้าเป็นตัวชี้วัดผล

การดำาเนินงานหลักของสำานักงานสาขารวมถึงสำานักงานใหญ่อีกด้วย

แบบสอบถามส�ารวจ 

ความพึงพอใจ

ส่งทั้งหมด 84,450 ฉบับ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

WHISTLEBLOWER 

ทางอีเมล หรือ ช่องทางรับเรื่อง 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คะแนนความพึงพอใจ

บนแอปพลิเคชัน

เมืองไทย แคปปิตอล 4.0

ปี 2563 91.99 %

จากผู้ให้คะแนน 10,895 คน

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ผ่านศูนย์บริการลูกค้า 

ทางโทรศัพท์

โทร. 02-483-8888

หมายเหตุ : บริษัทฯ แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) ปรับปรุง (2) แก้ไข (1) โดยผลคะแนนข้างต้น 

คือ ผลคะแนนรวมของระดับ ดีมาก (5) และ ดี (4) 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

ด้านอาคาร	สถานที่

97.21

ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ87.2494.22

95.10

ด้านการบริการด้วย

ความรวดเร็ว

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
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	 การยกระดับมาตรฐานทางจรยิธรรมของอุตสาหกรรม	

(Ethical Standards & Policy Influence)

	 ปี	 2563	บริษัทฯ	ร่วมกับผู้ประกอบการในสมาคม

การค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ	 และชมรมสินเช่ือ

ส่วนบคุคล	ได้เข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็นซ่ึงจดัโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทยในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการยกระดับด้าน

มาตรฐานของการดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม	อาทิ	มาตรการ

ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 การปรับอัตรา

เพดานดอกเบีย้สินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การกำากับ	และสินเช่ือ

รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับลงร้อยละ	3-4	

การปรับวิธีการคำานวณดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ	 รวมถึงแนวทาง

การคิดค่าธรรมเนียมค่าติดตามทวงถาม	เพื่อให้เป็นประโยชน์

ต่อประชาชนมากที่สุด

		 การปลูกฝังการตระหนักรู้และวินัยทางการเงิน

ให้แก่ลูกค้า

  โครงการรู้รับ-จับจ่าย

 บริษัทฯ	 ได้จัดทำาโปรแกรมรู้รับจับจ่าย	 ซ่ึงเป็น

โปรแกรมบัญชีให้ผู ้ ใช้งานสามารถบันทึกรายรับ-รายจ่าย	

ตามแนวทางปฏบิตัขิองธนาคารแห่งประเทศไทย	เพ่ือตอบสนอง

ต่อเป้าหมายการลดหนีค้รัวเรือนในภาคประชาชนของธนาคาร

แห่งประเทศไทย	 พร้อมทั้งเปิดให้ลูกค้าของบริษัทฯ	 และ

ประชาชนทัว่ไปสามารถ	ดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	 ไปใช้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยโปรแกรมสามารถ

วิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้จ่าย	เพ่ือบ่งช้ีวินยัทางการเงนิ	โดยมี

เป้าหมายให้ผู้ ใช้งานได้เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง	

สามารถติดตามค่าใช้จ่าย	รายรับ	และเงินออมส่วนตัวได้	หรือ

หากลูกค้าและประชาชนทั่วไปต้องการสมุดบันทึกบัญชี

รายรับ-รายจ่าย	 ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้จากสาขา

ของบริษัทฯ	ทุกสาขาทั่วประเทศ	

  โครงการ “คลินิคแก้หนี้”	ร่วมกับ	บริษัท	บริหาร

สินทรัพย์สุขุมวิท	 จำากัด	 (บสส.)	 นอกเหนือจากกิจกรรมเพ่ือ

สังคมทีบ่ริษัทฯ	ริเร่ิมข้ึนเพ่ือ	สนบัสนนุการสร้างวินยัทางการเงนิ

ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ	 และประชาชนทั่วไปแล้วน้ัน	 บริษัทฯ	

ยังร่วมกับ	บสส.	เข้าร่วมโครงการคลีนิคแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือ

ลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้กับเจ้าหน้ีหลายราย	 โดยเป็นหนี้เสีย	

บัตรเครดิต	 บัตรกดเงินสด	 และสินเช่ือส่วนบุคคลที่ไม่มี

หลักประกัน	เพื่อให้โอกาสแก้ปัญหาหนี้	ควบคู่กับการส่งเสริม

เรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี	้

และประชาชนที่สนใจ	 เพ่ือป้องกันมิให ้เกิดปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว	 โดยในปี	2563 

มีผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงินเข้าร่วมทั้งสิ้น	19	บริษัท

  ร่วมโครงการให้ความรู้เก่ียวกับธุรกิจไมโคร

ไฟแนนซ์แก่ประชาชน

	 คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 สถาบันการเงิน

และตลาดการเงิน	 สภาผู ้แทนราษฎร	 ได้จัดงานสัมมนา	

เร่ือง	 “การลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ และการ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: ภาคเหนือ” เมื่อวันศุกร์ที่	 21	

สิงหาคม	 2563	 ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 คณะเศรษฐศาสตร	์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	พร้อมการถ่ายทอดสดผ่าน	Facebook	

Live	 โดยคุณชูชาติ	 เพ็ชรอำาไพ	 ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท	 เมืองไทย	 แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ร่วมเป็น

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมเสวนา	 พร้อมกับ	 คุณวิทัย	

รัตนากร	 ผู ้อำานวยการธนาคารออมสิน	 และคุณอภิรมย	์

สุขประเสริฐ	 ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	 โดยนำาเสนอความคิดเห็นเพ่ือสร้างความรู ้

ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในการ

ช่วยลดความเหลื่อมลำ้าทางการเงินให้แก่	 นักศึกษา	 อาจารย์	

และบุคคลทั่วไป

	 การมุง่เน้นการให้บริการท่ีเป็นเลศิ	และเสมอภาค

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีจำานวนลูกค้า

คงค้างทั้งหมดกว่า	 2	 ล้านราย	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นว่าการเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการพัฒนาประสบการณ์ทีด่ีให้แก่ลกูค้า	(Good	

Customer	Experience)	เป็นกลยทุธ์ในการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ทีส่ำาคญั	ดงันัน้	ในปี	2563	บริษัทฯ	จงึได้ดำาเนนิงานดงัต่อไปนี้

  นโยบายการให้บริการที่เป็นเลิศ

	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานด้านการบริการ	

โดยจัดให้พนักงานได้ฝึกอบรม	และได้รวมผลการประเมินการ

ให้บริการเป็นส่วนหนึง่ของเคร่ืองมอืวัดผลการดำาเนนิงานของ

บคุลากร	(KPIs)	การให้บริการแก่ลกูค้า	ทัง้นีข้้อเสนอแนะที่ได้

ผ่านแบบสำารวจความพงึพอใจลกูคา้จะถกูเผยแพร่ในช่องทาง

สื่อสารภายในของบริษัทฯ	และใช้เป็นผลคะแนนเพื่อประเมิน

ผลงานด้านการบริการของแต่ละสาขาในทกุๆ	เดอืน	นอกจากน้ัน	

พนกังานทกุคนจะต้องผ่านหลกัสูตรการฝึกอบรม	“เทคนิคการ

ให้บริการที่เป็นเลิศ” ซึ่งในปี	2563	นี้	ไม่ได้ดำาเนินการอบรม

หลักสูตรดังกล่าว	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

  ช่องทางส�าหรับสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	

(Customer Engagement)

	 แม้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 จะเป็นลูกค้ากลุ่ม

ออฟไลน์	(Offline)	ในปี	2563	บริษัทฯ	พบว่าจำานวนลูกค้าที่

ตดิต่อบริษัทฯ	ผ่านช่องทางออนไลน์	อาท	ิFacebook	Fanpage	

และ	LINE	Official	Account	มีจำานวนเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน	

โดยสามารถสรุปได้พอสังเขป	ดังนี้

รายงานความยั่งยืน 2563

22



	โครงสร้างและช่องทางการก�ากับดูแลด้านการให้บริการอย่างเป็นธรรม	(Market	Conduct)

 	การพัฒนานวัตกรรม	และ	Digital	Transformation

 แอปพลิเคชัน	เมืองไทย	แคปปิตอล	4.0	

	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ืออำานวยความสะดวกลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)	ซ่ึงช่วยให้ลกูค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงนิ	รวมถึงลกูค้าสามารถชำาระผ่าน	Digital	Payment	ได้

โดยไม่ต้องเดนิทางไปสาขา	ทัง้ยงัช่วยลดการใช้กระดาษลงได้อกีด้วย	ทัง้นี	้ปี	2563	มยีอดใช้จ่ายผ่านแอปพลเิคชันจำานวน	9,416	คร้ัง*

 

*บริษัทฯ เริ่มเปิดช่องทางให้ลูกค้าช�าระผ่าน Digital Payment ในเดือนกันยายน 2563 ทั้งนี้จ�านวนยอดใช้จ่ายที่เปิดเผยข้างต้น บริษัทฯ นับเฉพาะ

จ�านวนยอดใช้จ่ายที่ท�ารายการส�าเร็จเท่านั้น

สาขาบริการลูกค้า

จ�านวน 4,884 สาขา

ทั่วประเทศ

เว็บไซต์: 

www.muangthaicap.

com

แอพพลิเคชัน

เมืองไทย 4.0

43,300 บัญชี

ผู้ใช้งาน

LINE OA:

@muangthaicapital

ยอดเพิ่มเพื่อน 19,491 บัญชี 

หรือเพิ่มขึ้น 167.48% เมื่อ

เทียบกับ ปี 2562

Facebook : 

เมืองไทย แคปปิตอล

ยอด 78,369 ผู้ติดตาม

หรือเพิ่มขึ้น 37.79% 

เมื่อเทียบกับ ปี 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ ช่องทางเพื่อการตรวจสอบ

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

ฝ่ายตรวจสอบ	

ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน	

(ศคง.)

 การตรวจสอบภายใน

 ช่องทางการร้องเรียน		  

	 whistleblower

 แบบสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

	Call	Center:	1213

 www.1213.or.th

สรุปผลการด�าเนินงานมิติสังคม

จำานวนพนักงาน

อัตราผลตอบแทนต่อพนักงาน	(HC	ROI)

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อพนักงานทั้งหมด	

ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อพนักงานทั้งหมด

ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการลงทุนทางสังคมใน	“โครงการเมือง

ไทยบ้านใหม่ของหนู”	(Community	Investment)

ปริมาณโลหิตจากการบริจาคของพนักงานใน	“โครงการ

เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต”	ให้แก่สภากาชาดไทย

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ

สังคมในช่วงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)

10,328	คน

3.34

3.3	ชั่วโมง

248	บาท

ระดับความพึงพอใจคิดเป็น	96.63	%

4,600,0000	บาท	(4	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ในจังหวัด

กาญจนบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครสวรรค์)

พนักงานที่ร่วมบริจาคโลหิต	จำานวน	7,121	คน	

(300	ซีซีต่อคน)	รวมเป็นจำานวนโลหิต	2,492,350	ซีซี

60	ล้านบาท	(ถุงยังชีพ	200,000	ชุด)	ร่วมกับเงินส่วนตัว

ของครอบครัวเพ็ชรอำาไพ

สรุปผลการด�าเนินงานมิติสังคม
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	 ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน	 เป็นธุรกิจที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้บริการ	 ซ่ึงมีพนักงานเป็นทรัพยากร

หลักต่อผู้รับบริการ	กล่าวคือลูกค้า	บริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข	ได้รับ

ผลตอบแทนรวมถึงสวัสดิการที่เหมาะสม	 เพ่ือดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้สามารถขับเคลื่อนองค์กร	 และเติบโตไป

พร้อมกับองค์กรในระยะยาว	ด้วยการสร้าง	“วฒันธรรมองค์กร”	ทีแ่ข็งแกร่งและเป็นศูนย์รวมของพนกังาน	และผูบ้ริหารทกุระดบั	

	 วัฒนธรรมองค์กร	ประกอบด้วย	“คุณค่าหลัก”	5	ประการ	ซึ่งเป็นข้อยึดถือและปฏิบัติของบุคคลากรทุกระดับในองค์กร	

และได้รับการปลูกฝังให้แก่พนักงานผ่านรุ่นสู่รุ่น	ดังนี้

    	ซื่อสัตย์สุจริต	 	  	ทุ่มเทเพื่องาน

     ทัศนคติดี	 	 	  สามัคคีรวมใจ

     ระเบียบวินัยเคร่งครัด

	 บริษัทฯ	เช่ือว่าพนกังานทีม่คีวามสุข	จะสามารถส่งต่อความสขุให้แก่ลกูค้าของเราได้	ดงัสโลแกนของบริษัทฯ	ทีว่่า	“บรกิาร

ใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ”	ทั้งนี้	ในปี	2563	บริษัทฯ	ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อการดูแลพนักงานจากปี

ทีผ่่านมา	และยงัไม่ได้มกีารตัง้เป้าหมายในการพัฒนาด้านมติสิงัคม	เนือ่งจากยงัอยู่ในกระบวนการรวบรวมข้อมลูทางสถิตย้ิอนหลงั	

อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	คาดว่าจะสามารถตั้งเป้าหมายได้ภายในปี	2564

	 นโยบายการสรรหา	และจัดสรรทรัพยากรบุคคล

	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่โดยยึดมั่นต่อนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	

ซ่ึงเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในส่วน	“นักลงทุนสัมพันธ์”	และยอมรับความหลากหลายในการคัดเลือกบุคลากร	ซ่ึงหมาย

รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ายของบริษัทฯ	ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทัง้ความแตกต่างทางกายภาพ	เพศ	เช้ือชาต	ิศาสนา	

สถานะทางสังคม	 หรือทัศนคติด้านการเมือง	 หากแต่ต้องคำานึงถึงความสามารถ	 ขีดจำากัด	 และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้วย	

ดังนั้น	 บุคลากรในบริษัทฯ	 จึงประกอบด้วยพนักงานที่มาจากต่างถิ่น	 วัฒนธรรมหลากหลาย	 พื้นฐานความรู้	 ความสามารถ	 และ

ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

	 ดังนัน้	พนกังานในระดับปฏิบตัิงาน	ซึง่ส่วนมากเป็นพนกังานทีป่ระจำาอยูท่ีส่าขา	มีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลัก	ในการ

วิเคราะห์	อนุมัติสินเชื่อ	และติดตามทวงถามสินเชื่อ	(Front	Office)	ถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	บริษัทฯ	จึง

หลีกเลี่ยงการใช้พนักงานเพศหญิง	อย่างไรก็ตาม	พนักงานในระดับปฏิบัติงาน	ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงาน	(Back	Office)	จึงประกอบด้วยพนักงานทั้งหญิงและชาย	สามารถจำาแนกสัดส่วนได้ดังต่อไปนี้

สรรหา 

และจดัสรร 

บคุลากร

พัฒนาบคุลากร ประเมนิผล ผลตอบแทน สบืทอดต�าแหน่ง

รายงานความยั่งยืน 2563
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จำานวนพนักงานทั้งหมด 9,202 1,126

พนักงานปฏิบัติงานส่วนหน้า	(Front	Office) 9,058 -

พนักงานปฏิบัติงานในสาขา	และสำานักงานใหญ่	(Back	Office) 116 1,120

ผู้บริหาร 28 6

คณะกรรมการบริหาร

 

ผู้พิการ

10

1

3

2

	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	จะไม่ยอมรับการกระทำาใดทีเ่ป็นการละเมดิสิทธเิสรีภาพของบคุคล	หรือกลุม่บคุคลใด	ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม	อันได้แก่	การล่วงละเมิดทางกาย	วาจา	การข่มเหง	การข่มขู่คุกคาม	การทำาให้เกิดความอับอาย	การล่วงละเมิดทางเพศ	

การเหยียดหยาม	เป็นต้น	ทั้งนี้บริษัทฯ	จะไม่ใช้และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ	

	 บริษัทฯ	เปิดช่องทางร้องเรียนสำาหรับกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน	ผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	ตาม

รายละเอยีดตามทีเ่ปิดเผยในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในส่วน	“ตดิต่อเรา”	ทัง้นี	้ในปี	2563	บริษัทฯ	ไม่มกีารร้องเรียนในกรณดีงักล่าว

	 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

	 บริษัทฯ	ส่งเสริมให้พนกังานได้พัฒนาทกัษะ	และความรู้ทีจ่ำาเป็นในการปฏบิตังิานเพ่ือให้เกิด	ประสิทธภิาพ	และประสิทธผิล

สูงสุดผ่านการอบรม	และแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในที่เรียกว่า	“MTC	University”

 การอบรม

	 แผนการอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะ	และความรู้ของพนกังานแบ่งออกเป็น	2	ประเภทหลกั	คอื	ประเภทคาดหวังประสิทธภิาพ	

และประเภทคาดหวังประสิทธิผล

	 -	 การอบรมในเชิงประสิทธิภาพ	 ประกอบด้วยหลักสูตรที่แตกต่างกัน	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่แตกต่างกันของ

พนักงานต่างระดับ	อาทิ	การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่	การอบรมหัวหน้าหน่วย	การอบรมเทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

และภาคสนาม	การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสำาหรับผู้บริหาร	เป็นต้น	ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

พนักงานแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สัดส่วนชาย (คน) สัดส่วนหญิง (คน)

จ�านวนหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ

อบรมหัวหน้าหน่วย

จำานวนพนักงานเข้าร่วม

จำานวนชั่วโมงที่อบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

2,036	คน

30

676,464	บาท
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2,610	คน	

หรือคิดเป็นร้อยละ	25.27	จากจำานวนพนักงานทั้งหมด

152	ชั่วโมง

1.88	ล้านบาท

25.96

 -	การอบรมในเชิงประสิทธิผล	ประกอบด้วยหลกัสูตรภาคบงัคบั	มวัีตถุประสงค์เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏบิตัหิน้าที	่และ

สามารถวัดผลหลงัการอบรมได้อย่างชัดเจน	โดยวัดผลลพัธ์จากผลประกอบการของบริษัทฯ	ได้แก่	หลงัสตูรการอบรมนายหน้าและ

ต่ออายุนายหน้าประกันวินาศภัย

หมายเหตุ : ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายประกันผ่าน บริษัท เมืองไทยลิซซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด เป็นจ�านวน 48.93 ล้านบาท

จ�านวนหลักสูตร อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และ

หลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

จำานวนพนักงานเข้าร่วม	

จำานวนชั่วโมงที่อบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

อัตราค่าตอบแทนจากการอบรม	(Return	on	

Employee	Development	Investment)	(ร้อยละ)

	 แพลตฟอร์มการแลกเปลีย่นเรียนรูภ้ายใน	(“MTC	

University”)

	 เป็นดจิทิลัแพลตฟอร์มกลาง	เพ่ือประยกุต์ใช้สำาหรับ

จดัการเร่ืองต่างๆ	ภายในองค์กร	รวมถึงการเช่ือมโยง	และแบ่งปัน

องค์ความรู้เฉพาะของบริษัทฯ	 ประกาศจากคณะผู้บริหาร	

ฐานข้อมลูต่างๆ	รวมถึงเร่ืองอืน่ทีเ่ก่ียวข้องเละอยูใ่นความสนใจ

ของพนักงานและผู้บริหาร	หรืออีกนัยหนึ่งคือทำาหน้าที่เสมือน

เป็นห้องสมุด	(Library)	ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้	

	 ทัง้นีวั้ตถุประสงค์ของดจิทิลัแพลตฟอร์มดงักล่าว	คอื

การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากร

และต่อยอดศกัยภาพของบคุลากรมใิห้หยดุนิง่	เท่าทนัต่อสภาวะ

การแข่งขันอยูเ่สมอ	นอกจากนัน้องค์ความรู้ทีถู่กรวบรวมไว้ใน

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งต่อองค์ความรู้ที่

พนักงานใหม่จำาเป็นต้องรู้ได้อีกช่องทางด้วยเช่นกัน

	 นโยบายการประเมนิผลการปฏบิติังาน	ผลตอบแทน	

สวัสดิการ	และความปลอดภัยของพนักงาน

 นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	 กำาหนดเคร่ืองมือที่ใช้วัดผลการดำาเนินงาน	

(KPIs)	ทีเ่รียกว่า	“MTC	Model”	ซ่ึงเป็นมาตรฐานการประเมนิ

ผลงานของพนักงาน	 อันมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพสินเช่ือเป็น

สำาคัญ	 โดยค่าตอบแทนจะข้ึนอยู ่กับผลการปฏิบัติงานซ่ึง

ประเมินเป็นรายบุคคล	ทำาให้เกิดความโปร่งใส	และเป็นธรรม

สอดคล้องกับนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ	 ว่าด้วยการ

ปฏบิตัต่ิอบคุคลด้วยความเสมอภาค	เป็นทีย่อมรับของบคุลากร

ทุกระดับ

	 นโยบายผลตอบแทน	และสวัสดิการ

	 ผลตอบแทนระยะยาว

	 นอกเหนือจากเงินเดือนประจำา	 และค่าตอบแทนซึ่ง

ข้ึนอยูกั่บผลการปฏบิตังิานแล้ว	พนกังานยงัได้รับผลตอบแทน

จากการแบ่งส่วนจากรายได้ของบริษัทฯ	 การแบ่งปันผล

ตอบแทนประเภทนี้ทำาให้พนักงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการ

เป็นเจ้าของบริษัทฯ	 อีกด้วย	 ซ่ึงความรู้สึกมีส่วนร่วมนี้ส่ง

ผลกระทบเชิงบวกอย่างชัดเจนต่อการดำาเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเนือ่งไม่ตดิขัดเนือ่งมาจากการลาออกของพนกังานในตำาแหน่ง

สำาคัญ	 (Key	 person)	 ซ่ึงได้แจงรายละเอียดไว้ ในข้อมูล

ด้านสังคม	ในส่วนจำานวนพนักงานพ้นสภาพแบ่งตามอายุงาน

  สวัสดิการอื่น

  ประกันภัย

	 -	บริษัทฯ	จัดให้พนักงานมีสวัสดิการด้านการประกัน

สุขภาพ	 ประกันชีวิต	 และประกันอุบัติเหตุ	 เพื่ออำานวยความ

สะดวกในการรับการรักษาพยาบาล	รวมทัง้เป็นการสร้างความ

มัน่คงให้กับพนกังานและครอบครัว	นอกจากนีบ้ริษัทฯ	ยงัจดัให้

มีสวัสดิการพิเศษเป็นค่ารักษาพยาบาลประจำาปีสำาหรับ

พนักงานทุกระดับอีกด้วย	

รายงานความยั่งยืน 2563
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	 -	บริษัทฯ	อนุญาตให้พนักงานสามารถซ้ือ	พ.ร.บ.	

รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลได้ ในราคาพิเศษ

	 ผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ

	 บริษัทฯ	จดัให้มผีลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลอื

ในวาระต่างๆ	 เช่น	 เงินช่วยเหลือการสมรส	 เงินช่วยเหลือใน

กรณพีนกังานคลอดบตุร	อกีทัง้	บริษัทฯ	และพนกังานได้จดัตัง้

กองทุนรวมนำ้าใจเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนพนักงานในกรณีท่ีคนใน

ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต	เป็นต้น

 ที่พักส�าหรับพนักงาน

	 เพ่ือลดภาระค่าครองชีพให้แก่พนักงาน	 บริษัทฯ	

ได้จัดหาที่พักให้แก่พนักงาน	โดยอนุญาตให้พนักงานเข้าพักที่

อาคารสาขาได้หากพนกังานมคีวามจำาเป็น	และพนกังานทีป่ระจำา	

ณ	 สำานักงานใหญ่	 จะได้รับอนุญาตให้พักที่หอพักของบริษัทฯ	

ซ่ึงตั้งอยู ่ ใกล ้ กับอาคารสำานักงานใหญ่ในเขตบางพลัด	

กรุงเทพมหานคร

	 สถานท่ีออกก�าลงักายภายในอาคารส�านักงานใหญ่

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีสถานออกกำาลังกายภายในอาคาร

สำานกังานใหญ่	ซ่ึงประกอบด้วยอปุกรณ์	ฟิตเนสที่ได้มาตรฐาน

สากล	เป็นพ้ืนทีส่ำาหรับพนกังาน	และผูบ้ริหารทกุระดบั	รวมถึง

ห้องอาบนำ้า	ที่สะดวกครบครัน

	 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

	 เนื่องจากการทำางานเป็นทีมถือเป็นหัวใจสำาคัญของ

การปฏบิตังิานเพ่ือให้ประสบผลสำาเร็จและมปีระสิทธภิาพสูงสุด	

รวมถึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลักของบริษัทฯ	 จึงจัดให้มี

กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างพนกังาน	อนัได้แก่	กิจกรรม

เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่	 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเขตทั่ว

ประเทศ	 กิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปี	 กิจกรรมการแข่งขันว่ิง

มาราธอนที่จัดโดยองค์กรภายนอก	 (ผ่านงบสนับสนุนของ 

บริษัทฯ)	 รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสังคม	 (CSR)	 ซ่ึงเปิดโอกาสให้

พนกังานได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้สังคม	และชุมชนทีต่นเอง

มีส่วนร่วมด้วย

	 เงินชดเชยตามกฎหมายถึงอายุเกษียณ

 บริษัทฯ	 มีการสำารองเงินชดเชยตามกฎหมายให้แก่

พนักงาน	สำาหรับพนักงานที่มีอายุงาน	ตั้งแต่	20	ปีหนึ่งวัน

ขึ้นไป	ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าชดเชยอัตรา	400	วัน	 ในวันเกษียณ

อายุเมื่อพนักงานมีอายุ	60	ปีบริบูรณ์	ตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานฉบับที่	7

	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน

	 นอกเหนือจากค่าตอบแทนทั่วไป	 บริษัทฯ	 ยังจัดตั้ง

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยบริษัทฯ	และ	พนักงานจ่ายเงินสมทบ

เข้ากองทุนเป็นรายเดือน	 ในอัตราร้อยละ	3-5	ของเงินเดือน	

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนกสิกรไทย	 และจะจ่ายคืนให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน

คนนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ของบริษัทฯ

	 นโยบายความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน

  หมวกนิรภัยสำาหรับขับขี่จักรยานยนต์

	 เนื่องด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการส่วนมาก	 จำาเป็นต้องใช้จักรยานยนต์เป็น

พาหนะในการปฏบิตัหิน้าที	่ดงันัน้	บริษัทฯ	จงึจดัหาหมวกนริภยั

ให้กับพนักงาน	ตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ	และ

กำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับให้ผู้ขับข่ี

จกัรยานยนต์ต้องสวมใส่หมวกนริภยัทกุคร้ังเพ่ือความปลอดภยั

ของตวัพนกังานเอง	ทัง้นีเ้พ่ือบรรเทาความรุนแรงจากอบุตัเิหตุ

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้

  อัตราการลาโดยไม่ได้วางแผนของพนักงาน	และ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 

ปี	2563	เป็นดังนี้

รวมวันลาที่ไม่มีการวางเผนล่วงหน้า 6,109 5,975

รวมวันทำางานในปี 2,546,762 2,224,978

อัตราส่วนวันลาที่ไม่มีการวางเผนล่วงหน้า	(ร้อยละ) 0.24 0.27

2563 2562

อัตราการลาโดยไม่ได้วางแผนของพนักงาน

หมายเหตุ : จ�านวนชั่วโมงการท�างานที่ใช้ค�านวณอัตราการลาโดยไม่ได้วางแผนของพนักงาน ไม่ได้นับรวมจ�านวนชั่วโมงท�างานของพนักงาน บริษัท 

จี4เอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  ทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นบริษัท Outsource เข้าไปด้วย 
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กรณีพนักงานบาดเจ็บจากการทำางาน	(กรณี) 97 109

จำานวนชั่วโมงทำางาน	(Hour	Worked) 19,614,752 17,392,596

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน	(ร้อยละ) 0.99 1.25

2563 2562

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน	(เหตุการณ์ต่อสองแสนชั่วโมงท�างาน)

กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของบริษัท มีสาเหตุหลักมาจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ เป็นส�าคัญ

หมายเหตุ : กรณีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ปี 2563 ทั้งหมด 14 ราย ไม่พบว่าเป็นการประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาท�างาน (ระหว่าง

เวลา 08.30-17.00 น.) 

	 นโยบายการบริหารการสืบทอดต�าแหน่ง

	 เพ่ือให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการวางแผน

สืบทอดตำาแหน่งสำาคญัของบริษัทฯ	ไม่เจาะจงเฉพาะ	ตำาแหน่ง

ผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านัน้	ซ่ึงการสรรหาผูท้ีจ่ะสามารถปฏบิตังิาน

ทดแทนในตำาแหน่งสำาคัญเป็นไปตามขั้นตอน	ดังต่อไปนี้	

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาแผนการสืบทอด

ตำาแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 สำาหรับตำาแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารระดับสูง	 และ

ตำาแหน่งในสายงานหลกั	โดยพิจารณาจากทกัษะ	ความรู้ความ

สามารถ	ผลการปฏิบัติงาน	และความพร้อมของแต่ละบุคคล

เป็นสำาคัญ

	 บริษัทฯ	จดัให้มกีารเตรียมความพร้อมสำาหรับบคุคลที่

เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่ง	 (Successor)	 ในการพัฒนาความรู้

ความสามารถ	 ความพร้อม	 รวมถึงการจัดทำาแผนพัฒนาราย

บุคคล	 (Individual	 Development	 Plan)	 ตามแต่ละ

ตำาแหน่งงาน	 เพ่ือสืบทอดงานในกรณีที่ประธาน	 กรรมการ

บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารระดับสูง	และตำาแหน่งใน

สายงานหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	

	 ผูส้บืทอดตำาแหน่ง	(Successor)	ที่ได้รับการคดัเลอืก

ให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำาแหน่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่

พร้อมด้วยคณุสมบตัแิละประสบการณ์การทำางานในสายงานที่

เหมาะสมแล้ว	 ยังต ้องได ้ รับการถ ่ายทอดความรู ้และ

ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียน	 ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง	(Job	Rotation)	และเข้ารับอบรมตามหลักสูตรการ

ฝึกอบรมที่จำาเป็นเพิ่มเติม	เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่าง

ราบรื่น	และต่อเนื่อง	

	 สำาหรับผู้สืบทอดตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร	

ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อสร้างความ

เข้าใจ	 ประสบการณ์	 และความพร้อมในการบริหารองค์กร

ต่อไปในอนาคต

ขอบเขตที่	1	(Scope	1) TonCO2e 7,015.68 2,477.75

ขอบเขตที่	2	(Scope	2) TonCO2e 16,039.76 N/A

ขอบเขตที่	1	และ	2	 TonCO2e 23,055.44 2,477.75

จำานวนพนักงานประจำา คน 10,328 9,589

ปี 2563 ปี 2562

สรุปผลการด�าเนินงานมิติสิ่งแวดล้อม

ประเภท หน่วย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม

สรุปผลการด�าเนินงานมิติสิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน 2563
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	 นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	2563	คณะกรรมการบรรษัทภบิาลจดัให้บริษัทฯ

มีการทบทวน	 “นโยบายด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม”	 ให้

สอดคล้องกับบริบท	และความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อมในระดบั

สากล	และสะท้อนการดำาเนนิงานของบริษัทฯ	ในมติส่ิิงแวดล้อม

อย่างครอบคลมุทัง้บริษัทฯ	บริษัทย่อย	รวมถึงพนกังาน	คูค้่าและ

พันธมิตรทางธุรกิจ	 โดยเปิดเผยนโยบายดังกล่าวในหน้า

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	ซึ่งสามารถสรุป

แนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 1.	ปฏบิตัติามกฎหมายสากลและกฎหมายท้องถ่ินด้าน

ส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 และรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิง

ลบด้านสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกิดข้ึนจากการดำาเนนิงานขององค์กร

	 2.	กำาหนดให้มกีารประเมนิผลด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม

เป็นดชันช้ีีวัดประเภทหนึง่ของการประเมนิผลงานของผูบ้ริหาร

และพนักงาน

	 3.	สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้	โดยจัดฝึก

อบรมให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมแก่พนักงาน	 และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพ่ือสร้างความรู้	ความเข้าใจถึงการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสำาคัญใน

การป้องกันผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม	

	 4.	กำาหนดแนวทางและเป้าหมายการจดัการพลงังาน	

ทรัพยากร	 และส่ิงแวดล้อมภายในบริษัทให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดย

มุง่เน้นในเร่ืองการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม	 ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า	

ลดการเกิดของเสีย	 ที่สำาคัญคือการลดการปล่อยก๊าซเรือน

ปี 2563 ปี 2562

สรุปผลการด�าเนินงานมิติสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ประเภท หน่วย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม

ความเข้มข้นของปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก	(FTE)

TonCO2e/คน 2.23 0.26

ขอบเขตที่	3	(Scope	3) TonCO2e 528.84 437.70

หมายเหตุ : บริษัทฯ ปรับปรุงวิธีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทรัพยากรที่บริษัทใช้เป็นหลัก ได้แก่ การใช้น�้ามันส�าหรับพาหนะที่

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ การใช้ไฟฟ้า การใช้น�้าประปา การใช้กระดาษ และการปล่อยมีเทนจากระบบ septic tank ของทั้งส�านักงานใหญ่ และส�านักงาน

สาขา ร้อยละ 100 ท�าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของปี 2563 สูงขึ้นกว่า ปี 2562 อย่างมีนัยส�าคัญ

กระจก	อันเป็นตัวการสำาคัญที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ

	 5.	 สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการของเสียอย่างมี

ประสิทธภิาพเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	รวมถึงสนบัสนนุ

ให้มีการนำาวัสดุกลับมาใช้ ใหม่	 (Reuse)	 การเลือกใช้วัสด	ุ

(Recycle)	รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ

และคุ้มค่า

	 6.	สนบัสนนุการจดัซ้ือผลติภณัฑ์และบริการทีม่าจาก

กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	ตามเกณฑ์ของศนูย์

ปฏบิตักิารวิเคราะห์มลพิษและส่ิงแวดล้อม	กรมควบคมุมลพิษ	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 7.	มุ่งส่ือสารและให้ข้อมูลด้านการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	โดยเปิดเผยผลการ

ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะใน	One	Report	ของ 

บริษัทฯ	 หรือเปิดเผยในรูปแบบอื่นๆ	 โดยมีผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กรให้ความเห็นชอบ

	 8.	ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ	สถาบัน

การศกึษา	ชุมชน	และหน่วยงานอืน่	ๆ 	เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา

ด้านการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในระดบัประเทศ	หรือในระดบัโลก

 

	 รายงานผลการด�าเนินงานด้านการจดัการคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์

	 บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมลูด้านคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร	

โดยทำาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ในปี	2563	ใน	

3	ขอบเขต	(Scope)	ดังนี้

สรุปผลการด�าเนินงานมิติสิ่งแวดล้อม	(ต่อ)
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	 ขอบเขตที่	1	(Scope	1)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร	(Direct	GHG	Emissions)	

คำานวณจากการเผาไหม้เช้ือเพลงิทีเ่กิดจากพาหนะทีอ่งค์กรเป็นเจ้าของ	และทีบ่ริษัทฯ	จ่ายให้กับพนกังานซ่ึงใช้รถจกัรยานยนต์ส่วนตวั

เพือ่ใช้ ในกิจการของบริษัทฯ	โดยคำานวณจากปริมาณการใช้นำา้มนัเบนซินและนำา้มนัดเีซลที่ใช้จริงในปี	2563	และปริมาณการปล่อย

ก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะ	(Septic	tank)	(ข้อมูลครอบคลุมทั้งสำานักงานใหญ่	และสำานักงานสาขาทั่วประเทศ	คิดเป็นร้อยละ	100)

*หมายเหตุ: บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลการใช้จริงน�้ามันดีเซล และเบนซินจาก Fleet card (เฉพาะรถที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และรถผู้บริหาร) และประมาณ

การปริมาณการใช้น�้ามันเบนซินที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานซ่ึงใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพ่ือใช้ ในกิจการของบริษัทฯ วิธีการประมาณการ คือ 

น�ารายจ่ายค่าน�้ามันที่พนักงานเบิกในแต่ละเดือนมาหารกับราคาน�้ามัน ณ สิ้นเดือนนั้นๆ ซึ่งจะได้หน่วยเป็นจ�านวนลิตร

	 บริษัทฯ	มมีาตรการในการควบคมุการใช้นำา้มนัด้วยการปรับเปลีย่นรูปแบบการประชุมใหญ่จากเดมิทีต้่องเดนิทางมาประชุม

พร้อมกัน	ณ	อาคารสำานักงานใหญ่	กรุงเทพฯ	เป็นการประชุมผ่านทางไกล	(Video	Conference)	สำาหรับการแถลงนโยบายประจำา

ปี	2564	ทีผ่่านมา	ช่วยลดคาร์บอนฟุตพร้ินต์ได้	4.66	tonCO2e	หรือเทยีบเท่าการดดูซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้	517	ต้น*	

*หมายเหตุ: บริษัทฯ ใช้เครื่องมือการค�านวณของโครงการ Care the bear ซึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 สำาหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อเกรอะ	(Septic	tank)	จะคำานวณเฉพาะที่เกิดจากพนักงานของบริษัทฯ	เท่านั้น	

ซึ่งจำานวนวันเปิดทำาการของปี	2563	เท่ากับ	255	วัน	โดยมีรายละเอียดการคำานวณดังนี้

การค�านวณปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ในน�้าเสียชุมชน	(TOW)

ตารางปริมาณการใช้น�้ามันปี	2563

ประเภท ปริมาณการใช้ (Liter) TonCO2e

นำ้ามันดีเซล	(Diesel) 1,023,106.42 2,803.62

นำ้ามันแก๊สโซฮอล์	91,	95 1,478,859.35* 3,357.45

รวม 2,501,965.77 6,161.07

FTE 10,328	คน 0.60

BOD (กรัม/คน-วัน) 0.001 จ�านวนวันท�างานจ�านวนพนักงาน (คน)

9,974 40 0.001 255

ตารางปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อเกรอะ	(Septic	tank)

ปริมาณการปล่อย (กิโลกรัม)ประเภท TonCO2e

CH4	Emission	(มีเทน) 30,521.72 854.61

หมายเหตุ : บริษัทฯ ใช้โปรแกรมการค�านวณคาร์บอนฟุตพริ้นของส�านักงาน ซึ่งพัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานความยั่งยืน 2563
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	 ขอบเขตที่	2	(Scope	2)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	(Indirect	GHG	Emissions)	

	 คำานวณจากการซ้ือพลงังานไฟฟ้ามาใช้ในบริษัทปี	2563	นอกจากมาตรการการประหยดัไฟฟ้าตามแนวทางการปฏบิตัขิอง 

บริษัทฯ	เดิม	ซึ่งรวมถึงโครงการ	“ปิดเพื่อเปลี่ยน”		ตามที่ได้เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนปี	2562	ไปแล้ว	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ในตารางด้านล่าง	เป็นการประมาณการปริมาณการใช้ไฟจากค่าไฟฟ้าที่บริษัทฯ	ชำาระจริง	(ข้อมูลครอบคลุมทั้งสำานักงานใหญ่	และ

สำานักงานสาขาทั่วประเทศ	คิดเป็นร้อยละ	100)	หารด้วยค่าเฉลี่ยราคาไฟฟ้า	4.20	บาทต่อหน่วย*

*หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยราคาไฟฟ้า 4.20 บาทต่อหน่วย ค�านวณจากการเก็บข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง (หน่วย : kWh) ในแต่ละเดือน ระหว่าง

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยที่ได้ ในเต่ละเดือนคือ 4.09 4.36 และ4.15 บาทต่อหน่วย ดังนั้นค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 เดือนจะอยู่ที่ 4.20 

บาทต่อหน่วย จากน้ันจึงน�าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปประมาณการกับรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่บริษัทฯ จ่ายจริงในแต่ละเดือนของปี 2563 จึงจะได้ข้อมูลประมาณการ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย : kWh)

	 ขอบเขตที่	3	(Scope	3)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกิจกรรมต่างๆ	(Other	Indirect	GHG	Emission)	

	 คำานวณจากปริมาณการใช้กระดาษที่ใช้จริง	 และการใช้นำ้าประปา	 ซ่ึงประมาณการจากค่าใช้จ่ายค่านำ้าประปา	

(ข้อมูลครอบคลมุทัง้สำานกังานใหญ่	และสำานกังานสาขาทัว่ประเทศ	คดิเป็นร้อยละ	 100)	 ซ่ึงสามารถแจกแจงมาตรการและผลการ

ดำาเนนิงานตามขอบเขตที่	3	ได้ดังน้ี

	 มาตรการการลดการใช้กระดาษ

	 1)	บริษัทฯ	ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานในองค์กรร่วมมือกันลดการใช้กระดาษ	โดยรณรงค์ให้เลือกพิมพ์	และใช้กระดาษทั้ง	

2	ด้านอย่างคุ้มค่า

	 2)	บริษัทฯ	ได้พัฒนาการออกใบเสร็จอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Receipt)	โดยยดึระเบยีบตามแนวทางปฏบิตัใิห้สอดคล้องกับกรม

สรรพากร	ซ่ึงได้เร่ิมดำาเนนิงานนำาร่องเมือ่เดอืนตลุาคม	2563	ซ่ึงช่วยลดใบเสร็จไปได้	5,300.20	รีม	หรือคดิเป็น	11,554.44	กิโลกรัม	

หรือช่วยลดคาร์บอนฟุตพร้ินต์ได้	 7.71	 tonCO2e	ทั้งนี้จะขยายขอบเขตโครงการออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Receipt)	

ให้ครอบคลุมทุกสำานักงานสาขาทั่วประเทศภายในเดือนเมษายน	ปี	2564

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลการใช้กระดาษผ่านโปรแกรม ACC ตั้งแต่ปี 2560

 

	 มาตรการการใช้ทรัพยากรน�้า

	 ปริมาณการใช้ทรัพยากรนำ้าเป็นการประมาณการปริมาณการใช้นำ้าจากค่านำ้าประปาที่บริษัทฯ	ชำาระจริง	(ข้อมูลครอบคลุม

ทั้งสำานักงานใหญ่	และสำานักงานสาขาทั่วประเทศ	คิดเป็นร้อยละ	100)	หารด้วยค่าเฉลี่ยราคานำ้าประปา	0.013*	บาทต่อหน่วย

ตารางปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ปี	2563

รายจ่ายค่าไฟฟ้าที่ช�าระจริง ปริมาณการใช้ (kWh) tonCO2e

การใช้ไฟฟ้า 134,701,182.19 32,085,942.74 16,039.76

ประเภท ปริมาณการใช้ (kg) TonCO2e

A4 272,303.80 181.82

F14 99,333.08 66.32

รวม 371,636.88 248.14
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รายจ่ายค่าน�้าประปาที่ช�าระจริง

ประเภทของน�้าแหล่งที่มา

ปริมาณการใช้ 

(หน่วย : Mega liter)

พื้นที่ทั้งหมด 

(หน่วย : Mega liter)

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้าน 

Water Stress 

(หน่วย : Mega liter)

tonCO2e

การใช้นำ้าประปา 13,159,999.93 987.32 280.70

Third-party	water	(total) Freshwater	(Surface	water) 987.32 415.62

Other	water - -

ตารางปริมาณการใช้น้�า	ปี	2563

*หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยราคาน้�าประปา 0.013 บาทต่อหน่วย ค�านวณจากการเก็บข้อมูลหน่วยการใช้น้�าประปาที่เกิดขึ้นจริง (หน่วย : Mega liter) ใน

แต่ละเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยที่ได้ ในเต่ละเดือนคือ 0.013 0.013 และ0.014 บาทต่อหน่วย ดังนั้นค่าเฉลี่ย

ของทั้ง 3 เดือนจะอยู่ที่ 0.013 บาทต่อหน่วย จากนั้นจึงน�าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปประมาณการกับรายจ่ายค่าน้�าประปาที่บริษัทฯ จ่ายจริงในแต่ละเดือนของปี 

2563 จึงจะได้ข้อมูลประมาณการปริมาณการใช้น้�าประปา (หน่วย : Mega liter)

  

 การประเมินความเสี่ยงด้านน้�าในพื้นที่ด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ดำาเนินการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านนำ้า	 ครอบคลุมพื้นที่ดำาเนินงานทั้งสำานักงานใหญ่	 และสำานักงานสาขา

ทุกสาขา	(คิดเป็นร้อยละ	100)	ด้วยเครื่องมือ	Aqueduct	Water	Risk	Atlas	ของ	World	Resource	Institute

สัดส่วนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้าน	Water	Stress

Mega literระดับความเสี่ยง สัดส่วน (ร้อยละ)

Extremely	High	(>80%) 173.37 18

High	(40-80%) 242.25 25

Medium	to	High	(20-40%) 226.61 23

Low	to	Medium	(10-20%) 112.59 11

Low	(<10%) 232.50 24

*หมายเหตุ: บริษัทฯ ค�านวณสัดส่วนการใช้น้�าจากสาขา เป็นตัวแทน Water Stress จากเหล่งน้�าของการประปานครหลวง (MWA) และการประปา

ส่วนภูมิภาค (PWA)

*หมายเหตุ: บริษัทฯ ก�าหนดให้บริเวณที่อยู่ในระดับความเสี่ยง High (40-80%) และ Extremely High (>80%) เป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงด้าน 

Water Stress ของบริษัทฯ

รายงานความยั่งยืน 2563
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	 บริษัทฯ	 สนบัสนนุการจดัซ้ือผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อ

ส่ิงแวดล้อมในหมวดของอปุกรณ์สำานกังาน	 ณ	 สำานกังานใหญ่	

ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ	 โดยในปี	 2563	 บริษัทฯ	

ได้เร่ิมเปลี่ยนการจัดซ้ือกระดาษชำาระ	 และกระดาษ	 A4	

(เฉพาะสำานักงานใหญ่)	เป็นแบบที่ผ่านการรับรองฉลากเขียว

	 รายงานผลการด�าเนินงานของอาคารสีเขียว	

	 ในปี	 2563	 อาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่ของ 

บริษัทฯ	เป็นอาคารสีเขียวหรืออาคารทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง	 ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์	 ทั้งนี้	

เนือ่งจากบริษัทฯ	 ได้ให้ความสำาคญัต่อประเดน็การจดัการด้าน

สภาพภูมิอากาศในระยะยาว	บริษัทฯ	จึงได้เตรียมแผนรับมือ

ด้วยการการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำานักงานใหญ่ที่

เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	(Green	Building	Design)	อนัหมาย

รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใต้แนวทางตามมาตรฐานอาคารสีเขียว	LEED	ระดบั	Gold	

(Version	4)	โดย	U.S.	Green	Building	Council	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	ส่งผลให้อาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่ของ

	 บริษัทฯ	เป็นอาคารที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงาม

สามารถผสานเข้ากับการประหยัดพลังงาน	 โดยไม่ลดทอน

คณุภาพชีวิตของผู้ ใช้อาคารแต่อย่างใด	 นอกจากนีย้งัเป็นการ

ออกแบบเพื่อรองรับตามหลักอารยสถาปัตย์	 (Universal	

Design)	ด้วยระบบอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ	และ

ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	

	 ทั้งนี้	อาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่เป็นอาคาร

สำานักงานสูง	14	ชั้น	พื้นที่ใช้สอยอาคารรวม	12,800	ตร.ม.	

และได้ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ตาม

เกณฑ์มาตรฐานเมื่อเดือนมิถุนายน	ปี	2561	(ช่วงดำาเนินการ

ก่อสร้าง)	และเดือนมกราคม	ปี	2563	(ช่วงการก่อสร้างแล้ว

เสร็จ)	ซึ่งในปี	2563	บริษัทฯ	สามารถสรุปรายงานผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม		พอสังเขปดังนี้

	 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

	 การควบคมุความเข้มข้นฝุน่ละอองจากการก่อสร้าง

	 ฝุ่นละอองรวม	(TSP)	เมื่อรวมผลตรวจวัดคุณภาพ

อากาศของโครงการได้เท่ากับ	0.163	มก./ลบ.ม.	ซึ่งไม่เกินค่า

มาตรฐานความเข้มข้นฝุน่ละอองในบรรยากาศ	0.33	มก./ลบ.ม.	

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที	่24	

พ.ศ.	2547	จากการตรวจพบว่า	ทกุดชันคีณุภาพอากาศทีท่ำาการ

ตรวจวัดมค่ีาอยูใ่นเกณฑ์ทีม่าตรฐานกำาหนด	ทัง้นี	้ภายหลงัจาก

การก่อสร้างแล้วเสร็จ	 บริษัทฯ	 ยังคงปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกัน	และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครดั	

โดยการดแูลทำาความสะอาดพ้ืนทีร่อบนอกอาคาร	 รวมถึงถนน

ทางเข้าโครงการให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเพื่อป้องกนัฝุน่ละออง

ฟุ้งกระจายเมือ่รถแล่นผ่านเข้า-ออกโครงการ

	 การควบคุมระดับเสียงรบกวน

	 อาคารท่ีอยู ่ติด กับโครงการแต ่ละด ้านได ้ รับ

ผลกระทบด้านเสียงประมาณ	 64-65	 dB(A)	 ซ่ึงไม่เกิน	

70	dB(A)	ตามค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย	24	ชม.	และ

ค่าเสียงรบกวนประมาณ	-1.6	ถึง	-0.9	dB(A)	

	 ซ่ึงไม่เกินระดบัเสยีงรบกวน10	dB(A)	ของระดบัเสียง

พ้ืนฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต	ิ

ฉบับที่	 29	 (พ.ศ.2550)	 โดยแหล่งกำาเนิดเสียงมาจากเสียงที่

เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของบริษัทฯ	 ซ่ึงจะมกิีจกรรมการขุด	

เจาะ	 ตอก	 ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จ	 ผลกระทบด้าน

เสียงจากการก่อสร้างหมดไป	 เหลอืเพียงแหล่งกำาเนดิเสียงคือ	

จากการจราจร	และกิจกรรมจากชุมชนทีอ่ยูใ่กล้เคยีงพ้ืนทีโ่ครงการ

 

	 การจัดการขยะ

	 มีขยะที่สามารถนำากลับมาใช้ ใหม่	 ได้แก่	 เหล็ก	

กระเบือ้งเซรามกิ	กระเบือ้งหลงัคายปิซ่ัมบอร์ด	และไม้	คดิเป็น

ร้อยละ	 9.57	 ของปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร

ทั้งหมด	หรือเท่ากับ	466.36	ลบ.ม.	ขยะที่นำาไปกำาจัด	 ได้แก่	

คอนกรีต	และอิฐ	เท่ากับ	4,406.79	ลบ.ม.

อ้างองิ : รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 (ระยะการก่อสร้าง) โดยบริษัท 

เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ�ากัด

มาตรการการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการ

	 สำาหรับการดำาเนินงานในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้รับ

รางวัลและการจดัอนัดบัการปฏบิตัติามหลักการกำากับดแูลกิจการ

ที่ดีและความยั่งยืนทั้งภายในประเทศและระดับสากล	ดังนี้

  บริษัทฯ	 ได้รับการประกาศผลการประเมินระดับ

อาเซียน “ASEAN CG Scorecard (ACGS)”	 ปี	 2562	

ติดอันดับ	 1	 ใน	 42	 บจ.ไทย	 ที่ได้คะนนด้านการกำากับดูแล

กิจการที่ดีตั้งแต่	 97.50	 คะแนนขึ้นไปเป็นปีแรก	 โดยรางวัล

ดังกล่าวริเริ่มโดย	ASEAN	Capital	Market	Forum	(ACMF)	

ซึ่งเกิดจากการสนับสุนของ	 ก.ล.ต.	 ของประเทศต่างๆ	 ใน

อาเซียน	ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย	(Asian	Development	

Bank	-	ADB)	

  บริษัทฯ	ได้รับการประกาศผลการประเมนิการกำากับ

ดูแกกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ประจำาปี	 2563	 ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5	ดาว)	 ติดต่อกัน

เป็นปีที่	 3	 ซ่ึงจัดการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

  บริษัทฯ	ได้รับการรับรอง	(Certified)	เป็นสมาชิก

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	

(CAC)	อย่างเป็นทางการ

	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นต่อการดำาเนินธุรกิจให้มีความเจริญ

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่																																																																																																																																														

ผู ้ถือหุ ้นและคุณค่าร่วมให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้มรีะบบ

ธรรมาภิบาลที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	ด้วยการ

ยึดมั่นต่อความโปร่งใส	 เป็นธรรม	ตรวจสอบได้มีจริยธรรมใน

การดำาเนินธุรกิจ	 มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบ

ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนมีความ

รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมโดยกำาหนด

แนวทางเพ่ือเป็นกรอบในการปฏบิตังิาน	 และปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวน

ได้เสียทุกฝ่าย	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบาย

กำากับดแูลกิจการ	และจรรยาบรรณจริยธรรมทางธรุกิจ	สำาหรับ

กรรมการผู้บริหาร	 และพนักงาน	 เพ่ือให้ทุกคนนำาไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	ซึ่งได้

มีการประกาศและส่ือสารให้พนักงานของบริษัทฯ	 ตลอดจน

ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเข้าใจในหลักการกำากับกิจการ

ของบริษัทฯ	ไปในทศิทางเดยีวกัน	โดยการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	(www.muangthaicap.com)	และในรายงานประจำาปี

		 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ	ความรับผดิชอบ	และ

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

 

	 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือบรรษัทภบิาล

	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึง

ปฏิบัติสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 (Code	 of	 Best	

Practices)	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และ	

ความรับผิดชอบของตน	 และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	และคำานึงถึงประโยชน์

ของบริษัทฯ	 และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำาคัญ	 เนื่องจากคณะกรรม

การบริษัทฯ	เป็นผู้กำาหนดนโยบาย	เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ	

แผนธุรกิจ	 ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ	 พร้อมทั้งกำากับ	

ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไป

ตามทิศทางที่กำาหนดอย่าง	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายความเป็นอิสระและ

ความหลากของคณะกรรมการ	 เพ่ือธำารงความเป็นอิสระของ

โครงสร้างบรรษัทภบิาลในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบด้านบรรษัทภบิาล

ให้แก่บริษัท	และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ	 การบริหารและการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ	 เป็นไปอย่างโปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 โดยเน้นให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย

กรรมการอิสระจำานวนเกินก่ึงหนึ่งของจำานวนคณะกรรมการ

ทั้งหมด	และมีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

	 นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ	ครอบคลุมถึงผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ	 และคณะกรรมการ	 โดยให้ความ

สำาคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการปฏิบัติต่อบุคคล	หรือ

กลุ่มบุคคลใดๆ	 ด้วยความเสมอภาค	 และเท่าเทียมกันทั้งความ

แตกต่างทางกายภาพ	 ทางเพศ	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 สถานะทาง

สังคม	หรือทศันคตด้ิานการเมอืง	 ดงันัน้	 ในคณะกรรมการจงึไม่มี

การคัดเลือก	 หรือการแบ่งแยกตามนโยบายสิทธิมนุษยชน	

(ตามหมายเหตุ)	และประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสตรีในจำานวน

ที่เหมาะสม	ดังรายงานการประเมินความเป็นอิสระและความ

หลากหลายของคณะกรรมการต่อไปนี้

	 โดยในปี	2563	นี	้นายสุชาต	ิศภุพยคัฆ์	ได้รับการแต่งตัง้

เป็นกรรมการบริษัทฯ	 ตามมติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	

เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2563	แทน	นายกัมพล	ตติยกวี	ที่ได้หมด

วาระลง

รายงานความยั่งยืน 2563
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ประธานคณะกรรมการเป็นอิสระ ใช่

ประธานกรรมการเป็นคนละบุคคลกับประธานกรรมการบริหาร ใช่

วาระดำารงตำาแหน่งของกรรมการเฉลี่ย	 8.3	ปี

จำานวนกรรมการอิสระ 5	คน	(ร้อยละ	62.5)

จำานวนกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร 6	คน	(ร้อยละ	75.0)

จำานวนกรรมการที่เป็นสตรี 3	คน	(ร้อยละ	37.5)

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ	และประธานกรรมการในบริษัทอื่น

1.	พลเรือเอก	อภิชาต	เพ็งศรีทอง จำานวน	3	บริษัท

2.	ดร.โยธิน	อนาวิล จำานวน	2	บริษัท

3.	นางกองแก้ว	เปี่ยมด้วยธรรม จำานวน	1	บริษัท

4.	นายสุชาติ	ศุภพยัคฆ์. จำานวน	3	บริษัท

5.	นางนงนุช	ดาวาสุวรรณ ไม่มี

หมายเหตุ: นโยบายสิทธิมนุษยชน 

http://investor.muangthaicap.com/storage/sustainability/corporate-governance/20190509-mtc-human-right-policy-th.pdf

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร

รายงานการประเมินความเป็นอิสระและความหลากหลายของคณะกรรมการ
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	 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

	 ในปี	2563	ผลการประเมินความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท	แสดงให้เห็นว่า	คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ	มคีวามรู้	ความชำานาญหรือประสบการณ์ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับทศิทางการดำาเนนิงานของบริษัทฯ	ในปัจจบุนัแล้ว	

อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	สามารถปรับปรุงความรู้	ความชำานาญหรือประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทได้โดยการพิจารณาจัดหา

ที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัทฯ	 มวัีตถุประสงค์เพ่ือใช้ตอบแทนความสำาเร็จในการดำาเนนิงานตามกลยทุธ์ของบริษัทฯ	

โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผันตรงกับผลสัมฤทธิ์ของคณะผู้บริหาร	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	นั้นอยู่บนพื้นฐานของ

ตัวชี้วัดความสำาเร็จในการดำาเนินงานด้านต่างๆ

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร	(จำานวน	13	ท่าน)	เป็นจำานวน	47.98	ล้านบาท	

ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าว	รวมถึงเงินเดือน	เงินประจำาตำาแหน่ง	โบนัส	เบี้ยเลี้ยง	เงินสมทบเข้า	กองทุนประกันสังคม	และเงิน

สมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 การถือหุ้นของผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	 มิได้มีการกำาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหุ้นบริษัทฯ	ของกรรมการและผู้บริหารในปี	2563	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และเปิด

เผยในรายงานประจำาปี	หน้า	[100-103]	แล้ว	

รายงานการประเมินความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการบริหาร)

อุตสาหกรรมการเงิน	การธนาคาร	การปล่อยสินเชื่อ	ประกันฯ 33.00	%

การบัญชี 50.00	%

การบริหารจัดการ	และกลยุทธ์ 100.00	%

การจัดการทรัพยากรบุคคล 67.00	%

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17.00	%

การจัดการความเสี่ยง 33.00	%

คณะกรรมการบริหาร	13	ท่าน	(ล้านบาท) 47.98 46.10

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นสตรี	(ล้านบาท) 1.78 1.24

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นบุรุษ	(ล้านบาท) 2.91 2.35

2563ผู้บริหาร 2562

รายงานความยั่งยืน 2563
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	 การพัฒนากรรมการ

	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ

	 บุคคลที่ได้รับเลือกมาทำาหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	ใหม่	จะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นกับประธานคณะกรรมการและ

เลขานกุารบริษัทฯ	 ซ่ึงเนือ้หาการปฐมนเิทศประกอบด้วยรายละเอยีดทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจของบริษัทฯ	 วัฒนธรรมองค์กร	 	 โครงสร้าง

องค์กร	นโยบายต่างๆ	และระบบการควบคมุภายใน		รวมถึงหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการบริษัท	การปฏบิตัติามกฎหมาย	

หนงัสือบริคณห์สนธ	ิ	ข้อบงัคบัของบริษัท		ขอบเขตหน้าที	่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	

รายงานการประชุมคณะกรรมการ	บริษัทย้อนหลังอย่างน้อย	1	ปี	คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ซึ่งจัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	นโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ตลอดจนกฎระเบยีบต่างๆ	ทีส่ำาคญัของบริษัทฯ	รวมทัง้หลกัสูตรอบรมกรรมการ	และข้อมลูอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง

กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 

	 การพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ

	 บริษัทฯ	มนีโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการสัมมนาเพือ่พัฒนาความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบิตัหิน้าที่

กรรมการอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งที่จัดโดยสมาคมเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ

สถาบันชั้นนำาอื่นๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงกิจกรรมการจัดอบรม	และสัมมนาภายในบริษัทฯ	ด้วย	โดยกรรมการของบริษัทฯ	

มีทั้งสิ้น	8	ท่าน		ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว	ดังนี้

ชื่อกรรมการ หลักสูตรที่เข้าอบรมกับ IOD

พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง  หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่		82/2010

 หลักสูตร		Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders		(RCL	5/2016)

ดร.โยธิน	อนาวิล  หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่		60/2006

 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่		101/2008	

 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่		24/2008

 หลักสูตร	Charter	Director	Class	(CDC)	รุ่นที่		3/2008

 หลักสูตร	Role	of	The	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	7/2008

 หลักสูตร	Financial	Statements	Demystified	for	Directors	(FDD)	รุ่นที่		1/2009

นางกองแก้ว	เปี่ยมด้วยธรรม  หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	157/2012

 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AAC	รุ่นที่	13/2013

 หลักสูตร	Role	of	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG)	รุ่นที่	7/2015

นายสุชาติ	ศุภพยัคฆ์  หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	72/2549

 หลักสูตร			Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	14/2549

 หลักสูตร		Director	Diploma	Examination	รุ่น	20/2549

นายชูชาติ	เพ็ชรอำาไพ  หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	SET/2012

 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL	5/2016)
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นางดาวนภา	เพชรอำาไพ  หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่		SET/2012

นางนงนุช	ดาวาสุวรรณ  หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)		รุ่นที่		137/2017

 หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)		รุ่นที่		26/2017

 หลกัสูตรRisk	Management	Program	for	Corporate	Leasers		(RCL)	รุ่นที	่13/2018

ดร.ศึกษิต	เพชรอำาไพ  หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	277/2019	

	หลักสูตร	Corporate	Governance		for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	 

			รุ่นที่		22/2019

ชื่อกรรมการ หลักสูตรที่เข้าอบรมกับ IOD

	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 การจัดการประชุม	และการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยไม่กระทำาการใดๆ	 อันเป็นการ

ละเมิดสิทธิหรือจำากัด	 โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 และการเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส	ท้ังน้ี	ในปี	2563	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	คณะกรรมการบริษัทฯ	

ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล	 เมื่อวันท่ี	 7	พฤษภาคม	2563	แทนมติการจ่ายปันผลประจำาปี	 ซ่ึงใช้มติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปีท่ีมีความล่าช้าจากสถานการณ์ท่ีไม่ปกติเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อสถานการณ์วิกฤต

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ในประเทศเริ่มคลี่คลาย	คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	

	 เมื่อวันที่	 17	สิงหาคม	 	 2563	 เวลา	 10.00	น.	ณ	ห้องประชุม	ปิ่นเกล้า	 2	 (ชั้น	 9)	 โรงแรมรอยัล	ซิตี้	 เลขที่	 800	 

ถนนบรมราชชนนี	 แขวงบางกอกน้อย	 เขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการปฏิบัติให้สอดคล้อง	 กับหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 (AGM	Checklist)	 และมาตรฐาน

การกำากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ซึ่งในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	นี้	นายสุชาติ	ศุภพยัคฆ์	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	

ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระดังกล่าว

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

256125622563ปี

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น 2.46 2.00 1.75

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.30 0.26 0.18

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ) 15.05 14.87 15.30

รายงานความยั่งยืน 2563
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นโยบายการป้องกันการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest)

	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ไม่พบรายการที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อันขัดต่อนโยบายการป้องกันการทำารายการที่

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 กับบุคคลที่

มีส่วนได้เสีย	(Related	Party	Transactions)

	 ในปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความ

เหมาะสมของรายการที่เก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบว่ารายการท่ี

เก่ียวโยงกันได้กระทำาอย่างยุติธรรม	 เงื่อนไขต่างๆ	 ของรายการ

ระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด	 ราคาตามสัญญา	 และราคาที่

ตกลงกัน	 ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบ

ธุรกิจท่ัวไป	 เป็นไปตามราคาตลาด	 และเป็นไปตามปกติในธุรกิจ

ทั่วไป	(Fair	and	at	Arm’s	Length	Basis)	และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง

เคร่งครัด	 ในเรื่องการกำาหนดราคา	 (Transfer	 Pricing	 Policy)	

และเงื่อนไขต่างๆ	 กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

ว่าเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก	 โดยกรรมการและผู้บริหาร

ท่ีมีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

รายการระหว่างกันที่ตนเกี่ยวข้อง		

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ตาม

หลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ	 หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และ	รายงานประจำาปี	

2562	(แบบ	56-2)

	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 มีหน้าท่ี

ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ	 เก่ียวกับการซ้ือ

ขายหุ้นของบริษัทฯ	 อย่างน้อย	 1	 วัน	 ล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อ

ขาย	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ไม่พบกรณีกรรมการ

หรือผู้บริหารระดับสูงกระทำาผิดต่อข้อกำาหนดดังกล่าว

	 การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย	และการเปิดเผยข้อมูล	และ

ความโปร่งใส

	 บริษัทฯ	ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์

ของบริษัทควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ	 ตามสิทธิที่กำาหนด 

โดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำาร่วมกันโดยคำานึงถึงความ

สัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน	เพื่อสร้างความมั่นคง 

ทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ	ดังนั้นบริษัทฯ		จึงให ้

ความสำาคัญต่อการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสิทธิของผู้มี 

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ	 ทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ที่ได้ 

รับผลกระทบโดยตรงจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และ 

กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยอ้อม	ซ่ึงนับต้ังแต่ปี	2561	เป็นต้นมา	 

บริษัทฯ	จัดกลุ่ม	ผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น	7	กลุ่ม	โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาเพ่ิมหน่วยงานกำากับดูแลมาเป็นอีกหน่ึงกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้เสีย	เนื่องจากธุรกิจเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ	ได้รับ

ผลกระทบจากกฎหมายและการกำากับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังมีหน้าที่ต้องรายงานต่อ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย	และหน่วยงานกำากับอื่นๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

	 อย่างไรก็ตาม	 ความรับผิดชอบประเด็นผลกระทบและ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอาจแตกต่างกัน 

ออกไปในแต่ละปี	 อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

แวดล้อม	 และความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงบริษัทฯ	 จะทำาการ

ปรับปรุงเป็นระยะๆ	เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ	ท้ังน้ี 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	

	 ในปี	2563	นี้	นอกเหนือจากนโยบายและแนวปฏิบัติ

เป็นการทั่วไปแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีความตั้งใจและพยายามเป็น

อย่างย่ิงในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตอันเกิด

จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ

ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

	 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามกรอบการดำาเนินงานขององค์การ 

	 สหประชาชาติในการคุ้มครอง	เคารพ	และเยียวยา	

	 นโยบายแจ้งเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองพนักงานซึ่งเป็นผู้ร้องเรียน	หรือ 

	 ผู้แจ้งเบาะแส

		จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

	 แนวทางในการประเมินผลงานและการกำาหนดผลตอบแทนต่อพนักงาน	ผู้บริหาร	และ 

	 คณะกรรมการอย่างเป็นธรรมเหมาะสมและสอดคล้องผลการดำาเนินงานระยะส้ันและ 

	 ระยะยาวของบริษัทฯ

	 -	นโยบายการรักษาการจ้างงาน	และดูแลความปลอดภัยของพนักงานร้อยละ	100

	 -	การจัดหาอุปกรณ์	 PPE	 ให้แก่พนักงานเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

		 	 (COVID-19)

	 -	การปรับปรุงแผนดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(BCP)	สำาหรับการรับมือกับสถานการณ ์

	 	 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอย่างฉุกเฉิน

	 -	การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน	และสถานที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรการ 

	 	 รักษาระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing)

	 -	การกำาหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อให้พนักงานรักษาความสะอาดของตนเอง	และสถานที ่

	 	 ปฏิบัติงาน	เพื่อความปลอดภัยของตนเอง	ครอบครัว	และลูกค้า

	 -	มาตรการให้พนักงานทำางานจากบ้าน	 (Work	 From	 Home)	 สำาหรับพนักงาน 

	 	 กลุ่มเสี่ยง

	 แนวทางดำาเนินธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centric)	ภายใต้สโลแกน	 

 “บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ” ดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินความสามารถในการชำาระหน้ีของลูกค้าอย่างถ่ีถ้วน	 โดยมุ่งเน้น 

	 ให้ลูกค้าไม่ก่อหนี้เกินตัว	และมีเงินเหลือสุทธิเพียงพอต่อการดำารงชีพ

	 บริษัทฯ	ดำาเนินการส่งเสริมการตลาดอย่างเหมาะสม	และไม่กระตุ้นการก่อหน้ีท่ีไม่จำาเป็น	

	 พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติ	 ชม	 ร้องเรียน	 การให้บริการผ่าน	 

	 ช่องทางอื่นๆ	อาทิ	สายด่วน	อีเมล	สื่อสังคมออนไลน์	ทั้ง	Facebook,	LINE	Official	 

	 และ	แอปพลิเคชัน	เมืองไทย	แคปปิตอล	4.0	ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	(Whistleblower	 

	 Channel)	รวมถึงการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า	(Customer	Experience)	เช่น	 

	 บริการ	AI	Chatbot	ใน	Facebook	Messenger

	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิอันพึงมีของลูกค้า	และมีนโยบายที ่

	 จะไม่ปฏิบัติการใดๆ	อันจะละเมิดสิทธิอันพึงมีของลูกค้า	อาทิ	สิทธิในการตัดสินใจ 

	 ด้านการเงินที่เหมาะสม	 หมายความถึงสิทธิ	 ที่ลูกค้าจะสามารถตัดสินใจขอสินเชื่อใน 

	 จำานวนที่ลูกค้าพึงพอใจ

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	ซึ่งบริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบาย 

	 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล	และความมั่นคงของระบบสารสนเทศตามที่ได้เปิดเผยใน 

	 หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทั้ง 

	 ลูกค้า	พนักงาน	และคู่ค้าของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับ	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 

	 พ.ศ.	2562	ที่ประกาศใช้แล้วอีกด้วย

พนักงาน	ผู้บริหาร	และ

คณะกรรมการ

ลูกค้า

รายงานความยั่งยืน 2563
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หมายเหตุ: ผลการด�าเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือ แสดงรายละเอียดในหน้า 16

	 บริษัทฯ	 ให้ความร่วมมือกับสำานักงาน	ปปง.	 ในการดำาเนินการเพื่อป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน	และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง	 จึงได้กำาหนดนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง	 และเปิดเผยในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 นอกจากน้ัน	 บริษัทฯ	 ได้

กำาหนดมาตรฐานในการพิสูจน์ตัวตน	(Know-Your-Customer:	KYC)	และดำาเนินการ	KYC	

ลูกค้าอย่างเคร่งครัดก่อนการทำาท้ังธุรกรรม	offline	และ	E-KYC	สำาหรับการทำาธุรกรรมผ่าน

ช่องทาง	online	

	 -	 มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบของลูกค้า	 ภายใต้ โครงการ	 

  “เมืองไทยไม่ทิ้งกัน”

	 -	พักชำาระเงินต้นและดอกเบ้ีย	เป็นระยะเวลา	3	เดือน

	 -	ลดค่างวดจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

	 -	ลดอัตราดอกเบี้ยสำาหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันเหลือร้อยละ	22	 

	 	 ให้ลูกค้าทุกรายท่ีมาชำาระเงินเป็นการท่ัวไปโดยไม่ต้องลงทะเบียน	เป็นระยะเวลา	3	เดือน

	 บริษัทฯ	ให้ความเคารพแก่สิทธิของผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาค	 

	 โดยบริษัทฯ		ให้ความ	สำาคัญอย่างย่ิงต่อการเปิดเผยข้อมูลท้ังด้านการเงิน	และข้อมูลท่ัวไป 

	 อย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	 โปร่งใส	 และ	 ทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และเจ้าหนี้ 

	 สามารถ	ตัดสินใจ	และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตาม	สิทธิของตนอย่างเต็มที่	 

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	จัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร	และข้อมูลผ่านทางช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์	 

	 สื่อต่างๆ	และกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์	 โดยจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบ 

	 ในการสื่อสาร	ตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	เจ้าหนี้	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	

	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข	สัญญา	และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี ้

	 อย่างเคร่งครัด

	 บริษัทฯ	ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผิดนัดชำาระหนี้		โดยบริษัทฯ	จ่ายเงิน 

	 ให้กับเจ้าหนี้ตรงตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า

	 -	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล	เมื่อวันที่		7		พฤษภาคม		2563		 

	 	 แทนมติการจ่ายปันผลประจำาปี	ซึ่งใช้มติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีที่มีการ 

	 	 ล่าช้าจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

	 -	การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2563	 เมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	 2563	 โดย 

	 	 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	รวมถึงการปฏิบัติให้สอดคล้อง	 

	 	 กับหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklist)	และมาตรฐาน 

	 	 การกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ	หลักทรัพย์และ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์	และมาตรการควบคุมโรคระบาดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

	 -	การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2563	 เมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	 2563	 โดย 

	 	 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	รวมถึงการปฏิบัติให้สอดคล้อง	 

	 	 กับหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklist)	และมาตรฐาน 

	 	 การกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ	หลักทรัพย์และ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์	และมาตรการควบคุมโรคระบาดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

ลูกค้า	(ต่อ)

ผู้ถือหุ้น	/	นักลงทุน	/	เจ้าหนี้
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

	 	 -	การจัดการด้านการเงินและการคลังที่เหมาะสม	อาทิ	การบริหารจัดการต้นทุน 

	 	 ทางการเงิน	และการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ในปี	2563	บริษัทฯ	 

	 	 ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

	 	 สยามบรมราชกุมารี	 ในงาน	 Thailand	 Corporate	 Excellence	 2020	 สาขาความ 

	 	 เป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน	(Financial	Management	Excellence)			ซึ่งจัด 

	 	 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)	และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

	 	 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 -	การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพ่ิมข้ึนด้วยการลงทุนในระบบ	Zoom	 

	 	 เพื่อให้บริษัทฯ	 สามารถสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้อง	 และทันเวลา	 ส่งผลให้จำานวนครั้งที่ 

	 	 จัดการประชุมกับนักลงทุนสูงกว่าในปีที่ผ่านๆ	มา	ทั้งนี้ในปี	2563	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

	 	 ของบริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 IIA	 Awards	 for	 Listed	 Companies	 2020	 ประเภท	 IR	 

	 	 ยอดเยี่ยม	ประจำาปี	2563	ของกลุ่มธุรกิจการเงิน	ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห ์

	 	 การลงทุน	ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)

	 กำาหนดให้มีการพิจารณาถึงผลกระทบและความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและ	 ส่ิงแวดล้อม 

	 ของคู่ค้าในการประเมินคู่ค้ารายสำาคัญของบริษัทฯ	 อาทิ	 การจัดการด้านบรรษัทภิบาล	 

	 ความเส่ียงในการละเมิดกฎหมาย	 ด้านส่ิงแวดล้อมและแรงงาน	 เป็นต้น	 ท้ังน้ีเพื่อนำาไปสู่ 

	 การพัฒนาธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

	 กระบวนการคัดเลือกและ	การปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

	 การปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการดำาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม	 จรรยาบรรณ	 สำานึกรับผิดชอบ 

	 ในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

	 มุ่งเน้นการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค	มิใช่เป็นการ 

	 ผูกขาดส่วนแบ่งการตลาด	 อาทิ	 การให้ความร่วมมือในกลุ่มสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจ 

	 สินเชื่อทะเบียนรถ	และชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล	เป็นต้น

	 การเข้าร่วมหารือกับสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ	และชมรมสินเชื่อ 

	 ส่วนบุคคล

	 เป็น	 “ผู้ให้บริการสินเชื่อ ไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ”	 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา	 

	 ความยั่งยืนทั้ง	3	มิติ	คือ	เศรษฐกิจ		สังคม		และสิ่งแวดล้อม

 มิติเศรษฐกิจ : การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 และลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ 

	 ของประชาชน

 มิติสังคม : การพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง	 และสร้างองค์กรให้เป็นส่วนหน่ึง 

	 ของชุมชน

 มิติสิ่งแวดล้อม : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 -	บริษัทฯ	ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรถุงยังชีพจำานวน	200,000	ชุด	รวมมูลค่า	 

	 	 60	ล้านบาท	โดยได้กระจายผ่านกระทรวงมหาดไทยไปยังชุมชนใน	74	จังหวัดท่ัวประเทศ

ผู้ถือหุ้น	/	นักลงทุน	/	

เจ้าหนี้	(ต่อ)

คู่ค้า

คู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

รายงานความยั่งยืน 2563
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	 	 ทั้งนี้	เมื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ได้รับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อดูแลการกำากับกิจการ	และหลัก

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทฯได้เปิดเผยนโยบายทั้งหมดไว้บนหน้าเว็บไซต์	ในส่วนของ “นโยบายบรรษัทภิบาล”	ในส่วน	

“นักลงทุนสัมพันธ์” 

	 	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังกำาหนดให้พนักงานทุกรายลงนามรับทราบนโยบาย	 แนวปฏิบัติ	 และข้อกำาหนดของบริษัทฯ	 ทั้ง

พนักงานใหม่	และพนักงานเดิม	เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงนโยบาย	แนวปฏิบัติ	หรือข้อกำาหนดในระหว่างปี	จึงต้องมีการจัดให้มี

การทบทวนทุกปีผ่านระบบ	MTC	University	ซึ่งเป็น	Internal	Portal	ของบริษัทฯ	เพื่อใช้ ในการฝึกอบรมพนักงาน	ประกอบด้วย:

	 -	แม้ว่าบริษัทฯ	จะมิได้เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจบใหม่	ซึ่งรัฐบาลจะช่วยจ่ายเงิน 

	 	 ค่าจ้างร้อยละ	50	เนื่องจากบริษัทฯ	ได้วางแผนการรับพนักงานที่เป็นนักศึกษาจบใหม ่

	 	 ในปี	2564	จำานวน	800-1,000	คน	กระจายทั่วประเทศ	เพื่อรองรับแผนการขยายสาขา 

	 	 ในปีถัดๆ	 ไปอยู่แล้วนั้น	 บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่า	 ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาทำาให้บริษัทฯ	 

	 	 มีศักยภาพเพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเอง	เพื่อให้รัฐบาล 

	 	 สามารถนำางบประมาณดังกล่าวไปเก้ือหนุนบริษัทฯ	เอกชนท้ังรายใหญ่	และรายเล็กอื่นๆ	 

	 	 ได้ ใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างสูงสุด

	 -	บริษัทฯ	 ส่งเสริมการกระตุ้นการท่องเท่ียวไทยตามแนวทางของรัฐบาล	 โดยจัดให้พนักงาน 

	 	 ของบริษัทฯ	จำานวน	189	ท่าน	ประชุมนอกสถานที่	(Outing	Activity)	ณ	จังหวัดภูเก็ต	 

	 	 ระหว่างเดือนกันยายน	 -	 ตุลาคม	 2563	 ภายใต้งบประมาณ	 5.9	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 

	 	 บริษัทฯ	 คาดหวังว่างบประมาณจำานวนดังกล่าว	 จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการกระตุ้น 

	 	 เศรษฐกิจท้องถ่ิน	 (Economic	Circulation)	 ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีต้องพ่ึงพา 

	 	 นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก	 ได้รับการบรรเทาจากผลกระทบที่เกิดจากโรคติดเชื้อ 

	 	 ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

	 -	คุณชูชาติ	 เพ็ชรอำาไพ	 ประธานกรรมการบริหาร	 และคุณดาวนภา	 เพชรอำาไพ	 

	 	 กรรมการผู้จัดการ	ได้มอบเงินบริจาคส่วนตัวเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขเป็น 

	 	 จำานวน	110	ล้านบาท	ผ่านกระทรวงสาธารณสุข

	 การดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการกำากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาต	 

	 รวมถึงการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม	(Market	Conduct)	

	 การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานกำากับที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง	โปร่งใส	และทันเหตุการณ์

	 -	การให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการออกมาตรการช่วยเหลือทาง 

	 	 ด้านการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

	 	 ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	แก่กลุ่มลูกค้า

	 -	การให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงอัตราเพดานดอกเบี้ย 

	 	 สำาหรับสินเชื่อส่วนบุคคล	สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ	และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์	รวมถึง 

	 	 การปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการติดตามให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่กลุ่มลูกค้า

ชุมชนและสังคม	(ต่อ)

หน่วยงานกำากับ
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นโยบาย

นโยบายและคู่มือการกำากับดูแลกิจการ	และจรรยาบรรณธุรกิจ 92	%

นโยบายและคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 91	%

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 89	%

นโยบายด้านสิทธิมนุษชน 95	%

นโยบายด้านความปลอดภัย 90	%

นโยบายและระเบียบปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

92	%

% ของพนักงานรับทราบนโยบาย

หมายเหตุ: รายละเอียดของข้อมูลและผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล ประจ�าปี 2563 ได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�าปี 2563

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 การควบคุมภายใน

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	 โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ

งานอย่างเป็นอิสระ	 จึงมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีระบบควบคุมภายในที่

เพียงพอและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการประเมินความเพียงพอของระบบดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี	 ซึ่งรวมถึงการทำา

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ทั้งนี้บริษัทฯ	กำาหนดให้มีระบบควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล	COSO-ERM	แบ่งออกเป็น	5	องค์

ประกอบ	ดังนี้	

	 (1)	การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)	

	 (2)	การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	

	 (3)	การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)	

	 (4)	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)	และ	

	 (5)	ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)	

	 โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ	“การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน”	ในรายงานประจำาปี	2563

	 การสร้างวัฒนธรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง

	 นโยบายและการก�ากับดูแลความเสี่ยง

  โครงสร้างการจัดการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับตามหลักสากล	 ซ่ึงมีการกำาหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง	ตลอดถึงหน่วยงานบริหารความเส่ียงท่ีทำาหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระไว้อย่างชัดเจน	ปัจจุบันคือ	

ฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงและกฎหมาย	ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งมีความเป็นอิสระ	และผู้บริหาร

แบบ	Dual	Reporting	เป็นประจำา	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเป็นอิสระ	รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	และผู้บริหารแบบ	Dual	Report	

ขณะนี้	บริษัทฯ	กำาลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งฝ่ายกำากับและดูแลกิจการ	เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

รายงานความยั่งยืน 2563
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  กระบวนการจัดการความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	ยึดถือกรอบการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Framework)	ตามมาตรฐานสากล	COSO	ERM	ซึ่ง

ประกอบ	ด้วยแนวทางปฏิบัติครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมด	8	รายการ	ดังนี้

  การระบุประเด็นความเสี่ยง

	 ฝ่ายบริหารจัดการความเส่ียงและกฎหมายมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการตระหนักรู้	และสามารถระบุความเสี่ยงใน 

การดำาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น	ระยะยาว	ความเสี่ยงอุบัติใหม่	 

และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต	เพื่อท่ีบริษัทฯ	สามารถ 

กำาหนดกลยุทธ์ในการกำาจัด	 บรรเทา	 หรือปรับตัวเพื่อรองรับ

ความเส่ียงดังกล่าว	อันจะส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถเติบโตอย่าง

ยั่งยืนได้ ในระยะยาว

	 ท้ังน้ี	 บริษัทฯ	 ใช้เครื่องมือหลากหลายในข้ันตอนการ

ระบุความเสี่ยงนี้	 เช่น	 การระดมสมองในการประชุมภายใน

ระหว่างฝ่ายต่างๆ	 การวิเคราะห์	 SWOT	 การวิเคราะห์

สมมติฐาน	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรม	 รวมถึงการรับฟังจากผู้มีส่วนได้เสีย	 บริษัทฯ	

จำาแนกความเสี่ยงหลักที่อาจเกิดขึ้นออกเป็น	8	ด้าน	ดังที่ 

จำาแนกในหัวข้อ	“ปัจจัยความเสี่ยง” ใน	ปี	2563	ความเสี่ยง

ที่ถือเป็นความเส่ียงมีความสำาคัญและส่งผลกระทบสูงต่อการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ	(Materiality)	คือความเส่ียงท่ีเก่ียวเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และกฏหมาย และฝ่ายก�ากับ

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน

บริหารความ

เสี่ยงที่ท�า 

หน้าที่อย่าง 

เป็นอิสระ

เพื่อการมี

คุณภาพ

สินทรัพย์ที่ดี

Covid-19 

เป็นความ

เสี่ยงที่มีความ

ส�าคัญและส่ง

ผลกระทบสูง

ในปี 2563

Risk Map 

ของความ

เสี่ยงที่มีความ

ส�าคัญและส่ง

ผลกระทบสูง

กลยุทธ์ 

ในการ

ลด-กระจาย-

ยอมรับ  

ความเสี่ยง

กลไกและ

กลยุทธ์ ในการ

เตือนภัยและ

ตรวจสอบ

เพื่อค้นพบ

ความเสี่ยง

ติดตามระบบ

ควบคุมให้มี

ความเพียงพอ 

เหมาะสม  

ทันกาล และมี

ประสิทธิภาพ

สร้างช่อง

ทางการ

สื่อสาร และ

มาตรการ

คุ้มครอง 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)	ดังนี้

	 1.	ความเสี่ยงอุบัติใหม่	 :	ความเสี่ยงจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	และความเส่ียง

ด้านอาชญากรรมไซเบอร์	

	 2.	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	 :	ความเสี่ยงด้าน 

การติดตามเก็บหน้ี	 และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์เนื่องจาก

การลดลงของรายได้ครัวเรือนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่

ชะลอตัว

	 3.	 ความเสี่ยงด้านการเงิน	 :	 ความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่องที่เกิดจากมาตรการช่วยเหลือลูกค้า	 รายย่อย	 และการ

ชะลอความต้องการกู้ยืมของลูกค้ารายย่อยจากการได้รับ

มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ

	 4.	 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ	 :	

ความเส่ียงจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตรา

เพดานดอกเบ้ียในมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยระยะท่ี	 2	 
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สำาหรับสินเชื่อส่วนบุคคล	 เหลือไม่เกินร้อยละ	 25	 สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ	 เหลือไม่เกินร้อยละ	 24	 และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ

ประกอบอาชีพ	เหลือไม่เกินร้อยละ	33	รวมถึงแนวทางการกำากับค่าใช้จ่ายต่างๆ	

  การประเมินความเสี่ยง

	 การจัดอันดับความสำาคัญของแต่ละความเสี่ยงนั้น	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงไว้	 โดยวัดจาก

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง	(Likelihood)	และระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านต่างๆ	(Impact)	ดังต่อไปนี้

	 1.	ผลกระทบด้านนโยบายเชิงปริมาณ	และผลการดำาเนินงาน

	 2.	ผลกระทบต่อชื่อเสียง	ภาพลักษณ์องค์กร	และความสามารถในการแข่งขัน

	 3.	ผลกระทบต่อการดำาเนินกิจการ	

	 4.	ผลกระทบต่อความพึงพอใจ	คุณภาพชีวิต	และความปลอดภัยของพนักงาน

	 5.	ผลกระทบต่อความพึงพอใจ	ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

	 6.	ผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยสารสนเทศ

	 7.	ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน/คอร์รัปชั่น

แผนผังความเสี่ยง	(Risk	Map)	ประจ�าปี	2563	สามารถแจกแจงได้ดังนี้

ผลกระทบ
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ะ
เ
ก
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 1. Phishing Scam

 2. การติดตามหนี้

 3. การแพร่ระบาดของโรค

 4. สภาพคล่อง

2

5

4

6

8

1 3

7

 5. การไม่สามารถขายสินทรัพย์ที่ยึดมาได้

 6. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายก�ากับสินเชื่อ

 7. ภัยจาก Ransomware

 8. การผ่อนคลายมาตรฐานบัญชี

รายงานความยั่งยืน 2563
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การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)

S การติดโรคระบาด 

ที่ยังไม่มีทางรักษา	

และสามารถ 

แพร่เชื้อได ้

ในวงกว้าง

L	-	สูง

I	-	สูง

 แผนดำาเนินธุรกิจอย่าง 

ต่อเนื่อง	(BCP)	สำาหรับการ 

แพร่ระบาดของโรคไวรัส	

 ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง	 

การทำางานจากบ้าน	 

(Work	From	Home)

 ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง	 

การปฏบิตัติามนโยบาย	Social	

Distancing	ในสำานักงานใหญ่	

สาขา	และบ้านพักพนักงาน

 ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง	 

การจัดหา	ติดตั้งอุปกรณ์เสริม	

และ	PPE	สำาหรับพนักงาน 

ทุกระดับ	ทุกสาขา	และลูกค้า

พนักงาน,

ลูกค้า

อาชญากรรม

ไซเบอร์

S  Phishing	Scam

 Ransomware	

ไวรัสคอมพิวเตอร ์

เจาะผ่านระบบรักษา

ความปลอดภัยเพื่อ

ทำาลายฐานข้อมูล 

ส่วนบุคคล

L	-	สูง

I	-	ตำ่า

L	-	ตำ่า

I	-	สูง

 นโยบายความปลอดภัย 

สารสนเทศ	และนโยบาย 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 การแจ้งเตือนภัย	สื่อสาร	 

ให้ความรู้แก่พนักงาน,	ลูกค้า 

และประชาชนทั่วไปผ่านทาง 

ช่องทางออนไลน์	และช่องทาง 

การสื่อสารต่างๆ	ให้ระมัดระวัง	

Phishing	Scam

 ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูล 

จากช่องทางการร้องเรียน

สังคม,	ลูกค้า,	

นักลงทุน

การติดตามหนี้/ไม่

สามารถยึดหลัก

ประกันได้

การไม่สามารถ

ขายสินทรัพย์ที่ยึด

มาได้

G การไม่สามารถ

ติดตามลูกค้าให้

ชำาระหนี้ได้ส่งผล

ให้	NPLs	สูงขึ้น

การไม่สามารถขาย

สินทรัพย์ที่ยึดมาได้	

หรือราคาตำ่ากว่า

ประมาณการ

L	–	สูง

I	–	กลาง

L	–	กลาง

I	–	กลาง

 นโยบายผ่อนคลายการจัด 

ชั้นหนี้	และการตั้งสำารองค่า 

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสอดคล้อง 

กับประกาศจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	และสมาคม 

วิชาชีพบัญชี

 มาตรการช่วยเหลือ 

ลูกหนี้รายย่อย

1)	เลื่อนการชำาระหนี้	 

เป็นระยะเวลา	3	เดือน

2)	ปรับโครงสร้างหนี้

3)	ลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงาน,	

ลูกค้า

ปัจจัยความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงESG ผู้มีส่วนได้เสีย
เกณฑ์ประเมิน

ความเสี่ยง

กลยุทธ์การบริหาร

ความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงESG ผู้มีส่วนได้เสีย
เกณฑ์ประเมิน

ความเสี่ยง

กลยุทธ์การบริหาร

ความเสี่ยง

การไม่สามารถ

ขายสินทรัพย์ที่ยึด

มาได้	(ต่อ)

 ระเบียบปฏิบัติงาน	

เรื่อง	การแก้ไขหนี้

 ระเบียบปฏิบัติการติดตาม 

สินเชื่อที่มีปัญหา	และการ 

บังคับคดี

 ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง	การจัดการประมูล	

 ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง	กระบวนการรายงาน 

เหตุการณ์ผิดปกติ

สภาพคล่อง

ทางการเงิน

G การไม่มีเงินสดเพียง

พอต่อการดำาเนินงาน	

อันส่งผลให้การ 

ปล่อยสินเชื่อหยุด

ชะงัก	หรือลดลง

L	–	สูง

I	–	สูง

 นโยบายการจัดการและ

ขยายช่องทางในการระดมทุน

เพื่อกระจายความเสี่ยงด้าน 

สภาพคล่องทางการเงิน	อาทิ	 

การออกและเสนอขายหุ้นกู ้

ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

 การกู้ยืมเงินสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า	

(Soft	loan)	จากธนาคารออมสิน	

เพื่อการให้มาตรการช่วยเหลือ

แก่ลูกค้ารายย่อย

พนักงาน,

ลูกค้า

การเปลี่ยนแปลง

ของกฎหมาย

กำากับสินเชื่อ

G การลดเพดานอัตรา

ดอกเบี้ย	และ/หรือ	

ค่าธรรมเนียมอาจ

ส่งผลให้รายได้ของ

บริษัทฯ	ลดลง

กระทันหัน	หาก

ค่าใช้จ่ายไม่สามารถ

ลดลงได้อย่างทัน

ท่วงทีจะทำา

ให้ผลกำาไรลดลง

การผ่อนคลาย

มาตรการการบัญชี

เนื่องจากสภาวะ

ผันผวนทางเศรษฐกิจ

อันสืบเนื่องมาจาก

สถานการณ์ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	(COVID-19)

L	–	กลาง

I	–	สูง

L	–	ตำ่า

I	–	สูง

พนักงาน,

ลูกค้า,

หน่วยงาน

กำากับ

รายงานความยั่งยืน 2563
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	 		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยค�านึงถึง

ความเสี่ยง

	 	 แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ	 ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์และบริการใหม่ๆ	นั้นมีปัจจัย

ที่ต้องคำานึงเพ่ือจำากัดความเส่ียงด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะความ

เสี่ยงด้านเครดิต	และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	อาทิ

   อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

กำาหนดอตัราดอกเบีย้ของแต่ละผลติภณัฑ์ให้มคีวามเหมาะสม

ต่อความเส่ียงด้านเครดติของลกูค้า	และไม่เกินจากทีก่ฎหมาย

กำาหนด	

   อัตราส่วนการให้สินเชือ่โดยเทียบกับมลูค่าหลกั

ประกัน	(Loan-to-Value	:	LTV)	ที่เหมาะสม

	 	 การกำาหนด	LTV	โดยอิงจากราคาตลาด	และข้อมูล

จากศูนย์ประมูลของบริษัทฯ	ซึ่งทำาให้บริษัทฯ	มั่นใจได้ว่า	LTV	

ของบริษัทฯ	อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเครดิต	

   วงเงินที่เหมาะสม

	 	 กำาหนดวงเงินต่อรายไม่เกิน	 510,000	 บาท	 ซ่ึง

เป็นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตัว	 (Cluster	Risk)	ซึ่ง

ขนาดสินเชื่อเฉลี่ยต่อสัญญา	ในปี	2563	เท่ากับ	22,000	บาท	

สูงข้ึนจากขนาดสินเช่ือเฉลีย่ต่อสัญญาปี	2562	เพียงร้อยละ	4.7

   อัตราค่างวดที่เหมาะสม

	 	 ด้วยอตัราดอกเบีย้ที่ไม่สูง	ประกอบกับวงเงินทีเ่หมาะ

สม	และระยะเวลาของสัญญาที่ยืดหยุ่น	ส่งผลให้อัตราค่างวด

ของลูกค้าเหมาะสมกับความสามารถในการชำาระของลูกค้า	 

จึงทำาให้ความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สูงนัก

   ข้ันตอนการคัดเลอืก	และอนุมติัสินเชือ่ท่ีเหมาะสม

	 	 กำาหนดให้มข้ัีนตอน	Know-Your-Customer	(KYC)	

และการพิสูจน์หลักประกันและเอกสาร	 (Authentication	

Process)	 สำาหรับการทำาธุรกรรมผ่านสาขา	 และ	 E-KYC	

สำาหรับการทำาธรุกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลเิคชัน

   ขั้นตอนการติดตามทวงหนี้ที่เหมาะสม

	 	 กำาหนดให้มีข้ันตอนการติดตามที่เหมาะสม	 และ

เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

	 	 การก�าหนดการประเมินผลงานของพนักงานโดย

ค�านึงถึงความเสี่ยง

	 	 การประเมินผลงานของพนักงาน	 แบ่งออกเป็น	 3	 

หัวข้อหลัก	ดังต่อไปนี้

	 	 1)	ผลงานการเก็บสินเชื่อ	(Asset	Quality)	โดยอิง

จาก	MTC	Model

	 	 2)	ผลงานการปล่อยสนิเช่ือ	โดยองิจากจำานวนลกูค้าใหม่

	 	 3)	ผลงานการรักษาฐานลูกค้า

ซ่ึงหวัข้อทีส่ำาคญัและส่งผลกระทบต่อผลงานของพนกังานมาก

ทีสุ่ดคอืหวัข้อแรก	ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับคณุภาพสินเช่ือ	และ

ความเสี่ยงด้านเครดิตของพอร์ตสินเชื่อ

	 	 นอกจากนัน้	บริษัทฯ	ยงัได้ทำาการประเมนิความเสีย่ง

ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยพิจารณาตามขั้นตอน	 การปฏิบัติ

งานซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้	อาทิ

  	การทุจริตในการจัดซื้อ	/	จัดจ้าง

  	การทุจริตในการจัดหาผู้รับเหมา	/	หน่วยงานจาก

ภายนอก

  	การทุจริตในการอนุมัติสินเชื่อ

  	การทุจริตในการติดตามสินเชื่อ

  	การทุจริตในการเก็บรักษาเงินสดในสาขา

  	การทุจริตในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

  	การทุจริตในการประมูลทรัพย์สิน

  	การเอือ้ประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	กับเจ้าหน้าทีข่อง

รัฐ	/	หน่วยงานรัฐ	/	หน่วยงานเอกชน	หากพบพนักงานกระทำา

การทุจริต	บริษัทฯ	มีนโยบายลงโทษตามระเบียบจนถึงที่สุด

	 	 นโยบายการจัดการความเส่ียงเพ่ือการสร้าง

จริยธรรมธุรกิจ

	 	 นโยบายการต่อต้านการทุจริต	 และรายงาน 

ข้อร้องเรียน

	 	 เพ่ือเป็นการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุริตตาม

แนวทางปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน	

ไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Thailand’s	 Private	 Sector	

Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดและเปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริต	

(Anti-Corruption	Policy)	และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน	

(Whistleblower	Policy)	ไว้ ในเว็บของบริษัทฯ	ทั้งนี้นโยบาย

การรับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว	ได้กำาหนดแนวทางในการรับเร่ือง

ร้องเรียน	 รวมถึงแนวปฏิบัติในการปกป้องผู้ร้องเรียนอีกด้วย	

บริษัทฯ	ได้ส่ือสารและเปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

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

contact.php	

 	 ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	

ผู ้แจ้งเร่ืองร้องเรียนสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส	

โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ	 ผ่านช่องทาง	 ดังต่อไปนี้	

ติดต่อ	:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 	 ทีอ่ยู	่ :	บริษัท	เมอืงไทยแคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)		332/1	ถนนจรัญสนทิวงศ์	แขวงบางพลดั	เขตบางพลดั	กรุงเทพฯ 

10700	โทร	:	02	483	8888		อีเมล	:	whistleblower@muangthaicap.com	

	 โดยในปี	พ.ศ.	2563	บริษัทฯ	พบว่ามีการแจ้งเรื่องร้องเรยีนผ่านทางช่องทางในการร้องเรยีน	และผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์

ของบริษัทฯ	จำานวน	25	กรณี

รายงานและการแจ้งเบาะแส ขั้นตอนการด�าเนินการ
จ�านวน 

(กรณี)

มูลค่าความเสียหาย 

(บาท)

ทุจริตฉ้อโกง/ติดสินบน 1 ตรวจสอบแล้ว	พบว่า 

มิใช่กรณีทุจริตจริง

-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - - -

สิทธิมนุษยชน/ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - - -

การเปิดเผยข้อมูลภายในขององค์กร - - -

ความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

ข้อมูลส่วนบุคคล	และการหลอกลวงทาง 

อิเล็กทรอนิกส์	(Phishing	Scam)

23 ตรวจสอบ	และดำาเนินการ 

แจ้งเตือน	Phishing	Scam	 

บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

และแจ้ง	ปอท.

-

รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง/ระบบการควบคุม 

ภายในที่บกพร่อง/การจัดทำาเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ

- - -

การกระทำาผิดอื่นๆ	อาทิ	การฝ่าฝืนกฎระเบียบและ 

ข้อบังคับของบริษัท	การละเมิดการปฏิบัติหน้าที่

1 จัดการตามระเบียบ 

ของบริษัทฯ

-

	 	นโยบายการบริจาค	และเงนิสนับสนุนแก่พรรคการเมอืง	

สมาคมการค้า	หรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษีอื่นใด

	 	 การสนับสนุนพรรคการเมือง

	 	 อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปช่ันในคูม่อืแนวทางปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ	 ข้อ	 3	 ว่าด้วยการระมัดระวังใน

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบาย

เป็นกลางทางการเมือง	และจะไม่ให้การสนับสนุน	ไม่เข้าไปมี

ส่วนร่วม	 หรือการกระทำาอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง	

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ซ่ึงรวมถึงการนำาเงินทุนหรือใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ	ในกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องทางการเมอืง	ดงันัน้	

บริษัทฯ	จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใด

	 	 การสนับสนุนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสิน

เชื่อทะเบียนรถ	

	 	 บริษัทฯ	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกำากับดูแลการ

ให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	ด้วยการร่วมกับ

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ	หารือ	รับฟัง	

และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ	กับธนาคารแห่ง

ประเทศไทยให้สามารถกำาหนดกฎระเบยีบ	หรือแนวทางปฏบิตัิ

ในการกำากับดูแลธุรกิจภายใต้	สถาบันการเงิน	และผู้ประกอบ

ธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน	ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	โดย

ในปี	 2563	 มาตรการที่ได้มีการหารือร่วมกัน	 อาทิ	 มาตรการ

การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ	 และการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)	การลดเพดานอตัราดอกเบีย้ของสนิเช่ือส่วนบคุคล

รายงานความยั่งยืน 2563
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ภายใต้การกำากับ	และสนิเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ	รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างค่าตดิตาม	และดอกเบีย้

ผิดนัดชำาระ	เป็นต้น	ซึ่งในปี	2563	บริษัทฯ	จ่ายค่าบำารุงสมาคมรายปี	จำานวน	115,000	บาท

	 	 การสนับสนุนชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล

	 	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล	และในปี	 2563	บริษัทฯ	 ได้สนับสนุนงบบำารุง

ชมรมรายปี	จำานวน	10,700	บาท

	 		 นโยบายการจัดการด้านภาษี

	 	 บริษัทฯ	เปิดเผยนโยบายการจัดการด้านภาษีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อแสดงถึงหลักการและมาตรฐานการจัดการด้าน

ภาษีของบริษัทฯ	รวมถึงการเปิดเผยอย่างโปร่งใส	และรัดกุมในการจัดการภาษี	ทั้งนี้	ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก

ในดัชนี	FTSE	Thailand	USD	Net	Tax	Index	จาก	FTSE	Russell	ซึ่งคำานวณจากมูลค่าภาษีที่บริษัทฯ	ชำาระ

	 	 นโยบายการรักษาข้อมลูและความมัน่คงปลอดภยั

สารสนเทศ	

	 บริษัทฯ	ตระหนกัถึงความเสีย่งด้านการรักษาข้อมลูและ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในกรณีที่มีการ

รั่วไหลของข้อมลูส่วนบคุคล	หรอืความเสยีหายในระบบความ

ปลอดภยัสารสนเทศ	ดงันัน้	บริษัทฯ	จงึได้กำาหนดนโยบาย	และ

มาตรการในการดูแล	และป้องกันความเส่ียงดังกล่าว	และ

เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ในส่วนของ	 “นักลงทุน

สัมพันธ์”	หัวข้อ “นโยบายการรักษาข้อมูลและความมั่นคง

ปลอดภัย” ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ	 และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล	 ข้ันตอนปฏิบัติเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ภายในบริษัทฯ	ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนสำาหรับผู้มี

ส่วนได้เสียหากมีเหตุอันน่าสงสัย	 หรือเกิดความเสียหายผ่าน

ช่องทางการส่ือสารภายในบริษัทฯ	และช่องทาง	whistleblower	

รวมรายได้	(ล้านบาท) 14,733 12,688 10,416 7,471

กำาไรก่อนหักภาษี	(ล้านบาท) 6,516 5,293 4,627 3,106

ภาษีจ่าย 1,303 1,056 913 605

อัตราภาษีที่แท้จริง	(ร้อยละ) 19.99% 19.95% 19.73% 19.48%

อัตราภาษีที่ชำาระเป็นเงินสด	(ร้อยละ) 19.99% 19.95% 19.73% 19.48%

ประเทศไทยเท่านั้น 2563 2562 2561 2560

ของบริษัทฯ		รวมถึงบทกำาหนดโทษ	(Penalties)	กรณีที่มีการ

ละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล	ทัง้ความรับผดิทางแพ่ง	(Civil	Liabilities)	

และความรับผิดทางอาญา	(Criminal	Liabilities)	

	 	 ทั้งนี้	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้พนักงานในฝ่าย

ความปลอดภยัสารสนเทศ	เข้ารับการอบรมในหวัข้อ	“หลกัสูตร

การก�ากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Compliance)”	และ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562: กระบวนการและแนวปฏิบัติ”	ซึ่งจัดโดย

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมกับ

สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

	 	 คณะทำางานคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	ได้รายงานผล

การปฏิบัติงานด้านการรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	

และคณะกรรมการบริษัทว่าในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ไม่ได้รับการ
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ร้องเรยีนเรือ่งความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล	อย่างไรกต็ามมีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ	Phishing	Scam	จำานวน	23	กรณี	ซึ่ง

มิได้สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 แต่อย่างใด	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนการ

ป้องกันความเสี่ยงโดยการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้เสียบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และแจ้งความไปยังกองบังคับการปราบปราม

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	(ปอท.)	แล้ว

	 	 นอกจากนัน้	บริษัทฯ	ได้จดัให้ผูต้รวจสอบภายนอกได้ปฏบิตังิานตรวจสอบระบบสารสนเทศปีละคร้ัง	และรายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ	และผู้บริหาร

โครงสร้างการก�ากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยสารสนเทศ

	 		 นโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง

	 	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยนโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในส่วนของ	“นกัลงทนุสมัพันธ์”	หวัข้อ	“นโยบายเพ่ือ

การกำากับกิจการที่ดี”	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการกำากับให้การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ	เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	และคำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งเวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล		(ESG)	

โดยในปี	2563	บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงการจัดซื้ออุปกรณ์	 เครื่องใช้ภายในสำานักงานตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างใหม่	ซึ่งสนับสนุน

การจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงเเวดล้อมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	จากกระทรวงอุตสาหกรรมเเละผ่านเกณฑ์

ข้อกำาหนดสินค้าเเละบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม	อาทิ	

กระดาษชำาระ	เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ	5	ดาว	ถุงผ้าเพื่อการจัดทำาถุงยังชีพ	เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ และฝ่ายก�ากับ

คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล

ผู้มีส่วนได้เสีย และ วัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยง

การจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความปลอดภัย ความร่วมมือ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความยั่งยืน 2563

52



	 การบริหารจดัการความเส่ียง	ปัจจยัความเส่ียงต่อการด�าเนินธุรกิจของบรษัิท	และกระบวนการควบคุมความเส่ียง

	 ความเส่ียงอุบติัใหม่

	 ความเส่ียงทางธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงอุบัติใหม่

ประเภทความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

1.	ความเสี่ยงจาก

โรคระบาดอุบัติใหม่

	 ประกาศนโยบายและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	(COVID-19)	เป็นการเร่งด่วน

	ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการออกมาตรการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่ลกูค้า

	พัฒนาช่องทางในการหาเงินทุนให้หลากหลาย

	ดำาเนนิการปรับปรุงแอปพลเิคชันในมอืถือ	(mobile	application)	เมอืงไทยแคปปิตอล	

4.0	ให้สามารถรองรับฟังก์ช่ันการขออนมุตัวิงเงนิเพิม่	คาดว่าจะพร้อมใช้ในปี	2564	พร้อม

ขยายช่องทางในการชำาระผ่านช่องทางออนไลน์

	ปรับปรุงกระบวนการประมลูสินทรัพย์ในศนูย์การประมลู	เพ่ือหลกีเลีย่งและลดการสัมผัส	

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่กระบวนการประมูลสินทรัพย์โดยรวม

2.ความเสี่ยงจากภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์	

	จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ	รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส	และช่อง

ทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

	สร้างวัฒนธรรมความเส่ียงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์

 

3.	ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับ

ผู้เล่นรายใหม่

	มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศด้านการบริการ	(Service	Excellence)	

รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด	(Market	Conduct)

	มุ่งเน้นการขยายการเข้าถึงลูกค้าผ่านการเปิดสาขา

	ขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง	เพื่อรักษาความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ

	จัดให้มีอัตราดอกเบี้ย	และค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม	และโปร่งใสเพื่อให้ลูกค้าสามารถ

รักษาสถานภาพทางด้านเครดิต	และคุณภาพหนี้ได้อย่างดี	และเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่

จากผู้ ให้บริการสินเชื่อนอกระบบ	และผู้ ให้บริการรายอื่น

ด้านการปฏิบัติการ การทุจริตของพนักงาน 	ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานกระบวนการบริหาร

จดัการความเส่ียงและการควบคมุภายในว่าเพียงพอเหมาะสม	

มีประสิทธิภาพ	สร้างความเชื่อมั่น	และมีความโปร่งใสใน

การดำาเนินธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

ควบคุมแบบป้องกัน	(Preventive	Control)

	นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง

แบบค้นพบ	เพื่อตรวจสอบความเสียหาย	หรือผิดพลาด	

(Detective	Control)

ปัจจัยความเสี่ยง
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ประเภทความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติการ	(ต่อ) การทุจริตของพนักงาน 	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบการปฏิบัติ	ตามระบบ	

(Compliance)	การสุ่มตรวจ	พร้อมทั้งติดตาม	ประเมินผล	

และนำาเสนอแนวทางป้องกัน	การทุจริตต่อฝ่ายบริหาร 

ของบริษัทฯ

	จัดให้มีการตรวจสอบสัญญา	เอกสาร	ประกอบการขอ

สินเชื่อ	และการตรวจนับเงินสดแบบข้ามสาขาโดย

สมำ่าเสมอให้ครอบคลุมทุกสาขา	และแจ้งเหตุอันพึงสงสัย

ต่อผู้บังคับบัญชา

	เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	แจ้งเหต ุ

อันพึงสงสัยที่ส่อไปในทางทุจริตผ่านช่องทาง	

Whistleblower	ของบริษัทฯ

	เมื่อตรวจพบเหตุที่อาจทำาให้เชื่อได้ว่าเกิดการทุจริต	 

ฝ่ายกิจการสาขาต้องสืบสวนให้ถึงที่สุดและ	รายงานต่อ

ฝ่ายบริหารเพ่ือกำาหนดมาตรการลงโทษตามข้อเทจ็จริงทีพ่บ

	ฝึกอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับ	นโยบายการต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น	รวมไปถึงบทลงโทษ	รวมถึงมีการสื่อสารให้

กับพนักงานทุกคนรับทราบ	และทบทวนเป็นระยะ	 

ถึงแนวทางการปฏิบัติ	งานที่บริษัทฯ	กำาหนดไว้เพื่อป้องกัน

การทุจริต	ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ของบริษัทฯ

การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล 	จัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่	เหมาะสม	เป็นธรรม	

และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์	ของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้น	

และระยะยาว

 สำารวจความพึงพอใจของพนักงาน	เพื่อเข้าใจปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบทางบวก	และผลกระทบทางลบต่อความพึง

พอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร

 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน	ทั้งแบบออนไลน์	

และออฟไลน์

 จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง 

ทั่วถึงและเพียงพอ	เพื่อบรรลุเป้าหมาย	หรือวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ	อย่างยั่งยืน

 ประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประเมินที่โปร่งใส	เป็นธรรม	

และเป็นอิสระ

การไม่สามารถติดตามยึดหลัก

ประกันได้

 กำาหนดคุณสมบัติของลูกค้าที่จะมาขอสินเชื่อของ 

บริษัทฯ	โดยจะต้องมีภูมิลำาเนา	หรือมีสถานที่ทำางานอยู่ใน

พื้นที่ของสาขาที่มาขอใช้บริการ	หากมีภูมิลำาเนาต่างพื้นที่	

จะต้องมีบุคคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในพื้นที่

เป็นผู้คำ้าประกัน

ปัจจัยความเสี่ยง
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การไม่สามารถติดตามยึดหลัก

ประกันได้	(ต่อ)

	กำาหนดคุณสมบัติของลูกค้าที่จะมาขอสินเชื่อของ 

บริษัทฯ	โดยจะต้องมีภูมิลำาเนา	หรือมีสถานที่ทำางานอยู่ใน

พื้นที่ของสาขาที่มาขอใช้บริการ	หากมีภูมิลำาเนาต่างพื้นที่	

จะต้องมีบุคคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในพื้นที่

เป็นผู้คำ้าประกัน

	สร้างเครือข่ายสาขาขนาดใหญ่ผ่านสาขา	และพนักงาน

ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นอีกหนึ่งกลไกที่บริษัทฯ	ใช้ ใน

การติดตามหนี้	และยึดสินทรัพย์หลักประกันในกรณีที่มี

การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

	ปรับปรุงระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน 

ในการติดตามหนี้	เพื่อสร้างแรงจูงใจ	และเป็นรางวัลให้แก่

พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

การขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้  กำาหนดวงเงินสินเชื่อ	หรือ	LTV	ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับประเภทรถ	รุ่นรถ	ความนิยม	และสภาพของ

สินทรัพย์ที่นำามาเป็นหลักประกัน	โดยจะมีการทบทวน

ตารางยอดจัดสินเชื่อเป็นประจำา	หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่ง

ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประมูลสินทรัพย์เพื่อให้

เกิดอุปสงค์	เพียงพอและเหมาะสมกับอุปทานหรือ

สินทรัพย์ที่นำามาประมูล	อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายให้

ได้ราคาประมูลของทรัพย์สินและให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การพึ่งพิงลูกค้า	และลูกหนี้

รายใหญ่

 กำาหนด	Single	Lending	Limit	(SLL)	ต่อสัญญา	และ

ต่อลูกค้ารายบุคคล	เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าสามารถกู้ยืมได้

จนเกินความสามารถในการชำาระ	(Ability	to	Pay)

 มุ่งเน้นการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำาหรับรายย่อยซึ่งมี

ขนาดวงเงินตำ่า	เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการ

ชำาระของกลุ่มลูกค้า

ด้านการเงิน การจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอ

และ	การขาดสภาพคล่อง

 จัดหาช่องทางในการเพิ่มทุนใหม่ๆ	เพื่อลดความเสี่ยง

จากการจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอ	และการขาดสภาพคล่อง

ของบริษัท

 บริหารจัดการให้ตั๋วแลกเงิน	(ตราสารหนี้ระยะสั้น) 

ที่ออกโดยบริษัทฯ	มีวงเงินคงเหลือจากสถาบันการเงิน

สำารองเพียงพอที่จะรองรับ	มูลค่าของตั๋วแลกเงินได้

ประเภทความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง
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ด้านการเงิน	(ต่อ) การจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอ

และ	การขาดสภาพคล่อง

 บริหารสัดส่วนหนี้สินระยะยาว	(อายุสัญญามากกว่า	 

1	ปี)	และหนี้สินระยะสั้น	(อายุ	สัญญาน้อยกว่า	1	ปี)	 

ให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสม	เพื่อป้องกันการขาด 

สภาพคล่อง	และเพียงพอต่อการรองรับการเติบโต 

อย่างรวดเร็วของบริษัทฯ

การผันผวนของ 

อัตราดอกเบี้ย

 บริหารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร	ด้วยการ 

กระจายเงินกู้ไปยังธนาคารพาณิชย์	ทั้งไทย	และต่างชาติ

 ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	(Interest	Swap	

Contract)	เพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนของตลาด

ด้านเครดิตและคุณภาพของ

สินทรัพย์

ด้านเครดิตและคุณภาพของ

สินทรัพย์

 ปรับปรุงฐานข้อมูลมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ซึ่งรวบรวม

มาจากผลการประมูลสินทรัพย์ที่ถูกนำามาประมูลผ่านศูนย์

ประมูลอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

 รักษาอัตราส่วนมูลค่าสินเชื่อ	เทียบกับมูลค่าหลักประกัน	

(Loan-To-Value)

 เน้นการปล่อยสินเช่ือให้แก่ลกูค้ารายย่อย	ซ่ึงถือเป็นสินเช่ือ

ขนาดเล็ก	และกระจายความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อ

 พัฒนาการให้บริการ	แก่ลูกค้า	เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า

รักษาเครดิตของตนเอง

 พิจารณาพฤติกรรมการชำาระหนี้จากฐานข้อมูลของ 

บริษัทฯ	ความสามารถในการชำาระหนี้จากการสอบถาม 

เพิ่มเติม	(Best	Efforts	Basis)	และผู้คำ้าประกันหากมูลค่า

สินเชื่อสูง	หรือผู้กู้มิได้มีที่อยู่เดียวกับแหล่งพำานัก	เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ

 ให้ความสำาคัญกับการบริหาร	จัดการศูนย์ประมูลให้มี

ประสิทธิภาพ	และการจัดประมูล	ที่โปร่งใสซึ่งเป็นการช่วย

รักษาระดับจำานวนเงินที่จะได้รับชำาระคืนเมื่อเกิดการผิดนัด

ชำาระหนี้	(Recovery	Rate)

 ปรับปรุงกระบวนการประมูลทอดขายสินทรัพย์	ณ	ศูนย์

ประมูลของบริษัทฯ	อย่างสมำ่าเสมอเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ

แข่งขันการประมูลสูงขึ้น	เพื่อรักษาราคาขายสินทรัพย์	ส่ง

ผลให้ลดการขาดทุนจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

(NPLs)

 ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ	เรื่องความเสี่ยงให้เป็นส่วน

หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	เช่นเดียวกับระเบียบวินัยของ

พนักงานในการปฏิบัติงาน

 ใช้ดัชนีชี้วัดผลงาน	(KPIs)	ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม

ความเสี่ยงเป็นดัชนีชี้วัดผลงานหลัก	

ประเภทความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง
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ประเภทความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง

ด้านการตลาด นโยบายการใช้งบประมาณ

สำาหรับมาตรการช่วยเหลือ

ต่างๆ	และระบบสวัสดิการ 

ของภาครัฐบาล

	จัดให้มีการจัดการด้านการคลัง	(Treasury)	ที่เหมาะสม

กับสถานการณ์	เพื่อประหยัดต้นทุนทางการเงิน 

ในช่วงที่ความต้องการสินเชื่อในตลาดลดลง 

อันเนื่องมาจากมาตรการจากทางภาครัฐ

ด้านการเก็บรักษาข้อมูลและ

ความปลอดภัยสารสนเทศ

ด้านการเก็บรักษาข้อมูลและ

ความปลอดภัยสารสนเทศ

	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Auditor)	ซึ่งมีหน้าที ่

รับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอของการควบคุม

ภายใน	และการจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

	จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วย

การโจมตีจากภายนอก	หรือ	ภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร ์

ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค	

(Firewall)

	กำาหนดให้มีการกำาหนดและปรับปรุงอำานาจการเข้าถึง

ข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล	ซึ่งอาจเกิดจาก

บุคลากรภายใน

 กำาหนดให้มีแผนการสำารองข้อมูล	พร้อมทั้งมีการตรวจ

สอบการสำารองข้อมูล

 จัดให้มีการสื่อสารภายในเพื่อสร้างความตระหนักรู้	และ

ปลูกฝังจิตสำานึกในเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้ถูกวิธีและถูก

ต้องให้แก่พนักงาน

 จัดทำาคู่มือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล	และความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ	และแผนบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ	(BCP)	เพื่อป้องกันและรับมือกับการหยุดชะงักของ

การดำาเนินธุรกิจอันมีเหตุมาจากภัยคุกคามต่อการทำางาน

ของระบบสารสนเทศ

การเปลี่ยนแปลงของ 

กฎเกณฑ์	กฎหมายที่เกี่ยวกับ

การดำาเนินงาน	และ 

มาตรฐานบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของ 

กฎเกณฑ์	และกฎหมาย 

 

การเปลี่ยนแปลงของ 

มาตรฐานบัญชี	

 ยกระดับคณะทำางานบริหารความเสี่ยง	และกฎหมาย

ขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกฎหมาย	โดยม ี

ความรับผิดชอบในการดูแลบริหาร	และจัดการความเสี่ยง

ด้านต่างๆ	รวมถึง	ความเสี่ยงด้านกฎหมายอย่างใกล้ชิด

 ในปี	2562	คณะกรรมการบริษัท	ได้อนุมัติให้จัดตั้ง 

ฝ่ายกำากับดูแล	(Compliance)	ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการกำากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

ให้เป็นไปตามกรอบของระเบียบ	กฎเกณฑ์	 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ประเภทความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

 กำาหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจทั้งทางตรง 

และทางอ้อม

 ดำาเนินการขยายสาขาไปยังพื้นที่หลากหลายเพื่อเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น	เพื่อสร้างสมดุลของฐาน

ลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่มิได้เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

โดยตรง	หรือมิได้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศสูงเท่ากลุ่มเกษตรกร

ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น การพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 

และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น

มากกว่าร้อยละ	50	ของทุน 

จดทะเบียน

 การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

อย่างชัดเจนแก่นักลงทุนผ่านช่องทางสื่อสาร	 

“นักลงทุนสัมพันธ์”	เพื่อให้นักลงทุนสามารถ 

พิจารณาถึงความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น

รายงานผลการด�าเนินงานโครงการรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ	ได้ด�าเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility)	มาตั้งแต่ปี	2554	

	 	 โดยมุ่งเน้นการให้และการสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน

และสังคม	ภายใต้แนวคิด	“Responsible Lending”	หรือ

การให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการภายใต้

โครงการ	“เมืองไทยไม่ทิ้งกัน”	ยืนหยัดเคียงข้างชุมชนใน	3	

ด้านสำาคัญ	 ได้แก่	ด้านการศึกษา	ด้านสาธารณสุข	และด้าน

ศาสนา	 วัฒนธรรม	 ซ่ึงเป็นรากฐานสำาคัญของความเข้มแข็ง

ของชุมชน	

	 	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 เช่ือว่าการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว

เป็นการลงทุนทางสังคมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ด	ี

(Social	Investment	and	Community	Engagement)	

ระหว่างบริษัทฯ	พนักงาน	และชุมชนที่บริษัทฯ	มีสาขาตั้งอยู่	

นอกจากจะเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น	 (Well-being)	

ให้กับกลุ่มประชาชนฐานรากแล้ว	 ยังเป็นการสร้างการรับรู	้

(Brand	 Awareness)	 ด้วยการบอกต่อให้เกิดผลกระทบแบบ

ก้อนหิมะ	 (Snowball	 Effect)	 ดังนั้นการดำาเนินโครงการ 

“เมืองไทยไม่ท้ิงกัน”	จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของ 

บริษัทฯ	ทัง้พนกังาน	และลกูค้าได้มส่ีวนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ด้วย

	 	 ด้านการศึกษา	

	 	 บริษัทฯ	ริเริ่มโครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาย

ใต้ช่ือโครงการ	“เมอืงไทยบ้านใหม่ของหนู”	ซ่ึงได้ดำาเนนิการ

อย่างต่อเนือ่งนานกว่า	8	ปี	ในแต่ละปีบคุลากรทีป่ระจำาอยูต่าม

สาขาในตำาบลต่างๆ	 จะทำาการศึกษาและสำารวจพ้ืนที่ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำาบล	 หรือภาคีท้องถ่ินอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้อง

ก่อนนำาเสนอต่อผู้บริหาร	เมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่

แล้ว	บริษัทฯ	จะติดต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำาบลในพื้นที่

ที่ได้รับการคัดเลือก	 เพื่อกำาหนดพ้ืนที่สำาหรับก่อสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก	ด้วยงบประมาณการก่อสร้างประมาณ	1	-	1.2	

ล้านบาท	ต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	หลัง	

	 	 สำาหรับแบบการก่อสร้างอาคารนัน้	บริษัทฯ	ได้อ้างองิ

แบบจากกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ซ่ึงกำาหนดแบบ

อาคารมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยั	และลดความแออดัให้แก่

เด็กปฐมวัยเป็นสำาคัญ	ทั้งนี้

	 	 บริษัทฯ	ได้สร้างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ภายใต้โครงการ	

ทั้งสิ้น	16	ศูนย์ทั่วประเทศ	และในปี	2563	นี้	บริษัทฯ	ได้จัด

หมายเหตุ: รายละเอียดของข้อมูลและผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ�าปี 2563 ได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�าปี 2563

รายงานความยั่งยืน 2563
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สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีกจำานวน	4	ศูนย์	ภายใต้งบ

ประมาณกว่า	4,600,000	ล้านบาท	ในพื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่	

จังหวัดนครสวรรค์	 จังหวัดนครพนม	จังหวัดกาญจนบุรี	และ

จงัหวัดประจวบครีีขันธ์	โดยมเีดก็ปฐมวัยเป็นผูรั้บประโยชน์ทาง

ตรงกว่า	133	คน	

	 	 นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังติดตามการดำาเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสมำ่าเสมอเพ่ือให้เป็นไปตามความ

ตั้งใจของบริษัทฯ	 โดยติดตามสอบถามข้อมูลจำานวนของเด็ก

ปฐมวัยที่ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ที่ปลอดภัย	 ซ่ึงมี

องค์การบริหารส่วนตำาบลของแต่ละพ้ืนทีเ่ป็นผูรั้บผดิชอบดแูล

	 		 ด้านสาธารณสุข	

	 	 พนักงานของบริษัทฯ	 ได้ ให้การสนับสนุนโครงการ	

“เมืองไทยร่วมใจบริจาคโลหิต” ให้แก่สภากาชาดไทยเป็น

อย่างดีมาโดยตลอด	 โดยในแต่ละปีพนักงานของบริษัทฯ	 จะ

สมัครใจร่วมบริจาคโลหิต	ณ	โรงพยาบาลต่างๆ	หรือหน่วยรับ

บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศ	ในปี	2563	

บริษัทฯ	ร่วมกับสภากาชาดไทย	จดักิจกรรมบริจาคโลหติภายใน

อาคารสำานักงานใหญ่เป็นคร้ังแรก	 โดยมีพนักงานที่สมัครใจ

ร่วมบริจาคโลหิต	จำานวน	7,121	คน	(300	ซีซีต่อคน)	รวมเป็น

จำานวนโลหติ	2,492,350	ซีซี	คดิเป็นร้อยละ	71.80	ของจำานวน

พนักงานทั้งหมด

	 	 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม	

	 	 ในปัจจบุนัศาสนสถานยงัคงถือเป็นศนูย์รวมจติใจของ

คนในชุมชน	ดงันัน้บริษัทฯ	จงึร่วมกับลกูค้าเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในพิธีทอดกฐินประจำาปีอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยจัดให้มีการ

หมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆ	 วัตถุประสงค์เพ่ือทำานุบำารุง

ประเพณีวัฒนธรรม	 และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

กับชุมชน	

	 อย่างไรก็ตาม	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ปี	2563	คณะกรรมการ

บริษัทจึงมติพิจารณาว่าควรงดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ

ช่ัวคราว	เนือ่งจากประชาชนส่วนมากได้รับความเดอืดร้อนด้าน

การเงิน	และเพ่ือหลกีเลีย่งการจดักิจกรรมทีแ่ออดัตามแนวทาง

ของกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

59



ภาคผนวก

ข้อมูลจ�าเพาะเพื่อประเมินผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

รวมรายได้ ล้านบาท 14,733 12,688 10,416

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 

และดำาเนินงาน

ล้านบาท 6,399 5,868 4,689

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ล้านบาท 3,676 3,009 2,228

 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนองค์กร	

สมาคม	หรือการสปอนเซอร์กิจกรรมใดๆ

บาท 177,100 257,400 400,480

 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล	การบริจาคให้

แก่องค์กร	สมาคม	บุคคล	หรือสังคม

ล้านบาท 5 6 3

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายจาก

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท 0 0 0

	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายจาก

กรณีความปลอดภัยไซเบอร์

ล้านบาท 0 0 0

	อื่นๆ ล้านบาท 2,718 2,853 2,458

ค่าใช้จ่ายภาษี ล้านบาท 1,303 1,056 913

กำาไรสุทธิ ล้านบาท 5,214 4,237 3,713

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 77,222 61,872 49,146

หนี้สินรวม ล้านบาท 56,540 45,900 36,847

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 20,682 15,972 12,299

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 28.45 29.98 34.96

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 7.50 9.54 10.75

มูลค่าตลาดรวม ล้านบาท 125,070 135,150 103,880

จำานวนสาขา สาขา 4,884 4,107 3,279

ข้อมูล หน่วย 2563 2562 2561

รายงานความยั่งยืน 2563
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ข้อมูลด้านสังคม

จำานวนพนักงานทั้งหมด	 คน

แยกตามเพศ คน 9,202 1,126 8,590 999 6,823 837

แยกตามประเภทสัญญาจ้าง

	พนักงานประจำา คน 9,200 1,124 8,588 997 6,822 836

	พนักงานสัญญาจ้าง คน 2 2 2 2 1 1

แยกตามระดับต�าแหน่ง

 ผู้บริหารระดับสูง คน 4 2 4 2 4 1

 ผู้บริหาร คน 24 4 23 4 18 5

 พนกังานฝ่ายสนบัสนนุ	(Back	Office) คน 116 1,120 95 990 85 828

 พนักงานฝ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้	

(Front	Office)

คน 9,058 - 8,468 3 6,716 3

แยกตามอายุงาน

	มากกว่า	25	ปี คน 23 18 20 11 16 5

	15-25	ปี คน 88 22 76 22 64 25

	5-14	ปี คน 1,575 240 985 157 746 142

	1-5	ปี คน 6,254 673 5,041 584 3,754 478

	น้อยกว่า	1	ปี คน 1,262 173 2,468 225 2,243 187

จ�านวนพนักงานใหม่

	จำานวนพนักงานใหม่ทั้งหมด คน 1,434 193 2,935 275 2,857 229

	อัตราการจ้างพนักงานใหม่ ร้อยละ 13.88 1.87 30.61 2.87 37.29 2.98

	อัตราการจ้างพนักงานใหม่ ร้อยละ

ข้อมูล หน่วย

2563 2562 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

10,328	 9,589	 7,660

15.75	 33.48	 40.28
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แยกตามอายุ

 น้อยกว่า	30	ปี คน 1,430 137 2,934 202 2,857 170

	มากกว่า	30	แต่ไม่เกิน	40	ปี คน 3 31 1 48 - 28

	มากกว่า	40	แต่ไม่เกิน	50	ปี คน 1 25 - 25 - 31

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพ

	จำานวนพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด คน 853 67 1,158 109 1,199 119

	อัตราพนักงานพ้นสภาพ ร้อยละ 8.26 0.65 12.08 1.14 15.65 1.55

แยกตามประเภท

พ้นสภาพโดยสมัครใจ คน 817 64 1,068 105 1,138 110

อัตราพ้นสภาพโดยสมัครใจ ร้อยละ 88.71 6.95 84.29 8.29 91.18 8.81

พ้นสภาพโดยไม่สมคัรใจ คน 36 3 90 4 61 9

อัตราพ้นสภาพโดยไม่สมัครใจ ร้อยละ 3.91 0.33 7.10 0.32 4.88 0.72

แยกตามอายุ

	น้อยกว่า	30	ปี คน 816 39 1,131 68 1,156 68

	มากกว่า	30	แต่ไม่เกิน	40	ปี คน 33 13 26 26 62 3

	มากกว่า	40	แต่ไม่เกิน	50	ปี คน 4 12 1 12 1 22

	มากกว่า	50	แต่ไม่เกิน	60	ปี คน - 1 - 3 - 6

	มากกว่า	60	ปี คน - 2 - - - -

จำานวนวันลาที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า วัน

อัตราวันลางานที่ไม่มีการ 

วางแผนล่วงหน้า

ร้อยละ

ข้อมูล หน่วย

2563 2562 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

8.92		 13.21	 17.20

6,109	 5,975		 6,241.50

0.24		 0.27	 0.36

จ�านวนการลางานโดยไม่ได้วางแผนของพนักงาน

รายงานความยั่งยืน 2563
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ข้อมูล หน่วย

2563 2562 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อาชีวอนามัยเละความปลอดภัย

พนักงานบาดเจ็บจากการทำางาน กรณี

จำานวนชั่วโมงทำางาน	(Hour	Worked) ชั่วโมง

 

 

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน

เหตุการณ์

ต่อ 

สองแสน

ชั่วโมงการ

ทำางาน

การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 

จากการทำางาน

 
กรณี

การฝึกอบรมพนักงาน

ค่าเฉลี่ยจำานวนชั่วโมงอบรมต่อพนักงาน ชั่วโมง/

พนักงาน

ค่าเฉลีย่ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ต่อพนกังาน

บาท/

พนักงาน

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในพนกังาน บาท/

พนักงาน

97	 	 109	 N/A

0.99		 1.25	 N/A

3.30		 6.30	 9.19

248	 	 924	 1,405

3.34		 3.45	 3.83

0	 	 0	 N/A

19,614,752	 17,392,596	 N/A

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท�าให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนแผนการฝึกอบรมพนักงาน

ทั้งหมดออกไป ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยจ�านวนชั่วโมงอบรมต่อพนักงาน และค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อพนักงานของปี 2563  

ลดลงอย่างมีนัยยะส�าคัญ
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การใช้พลังงานภายในองค์กร

ไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร เมกะ

วัตต์-ชั่วโมง

32,085.94 N/A N/A

Gigajoules 115.51 N/A N/A

นำ้ามันที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร 

(ดีเซล	+	แก๊สโซฮอล์)

ลิตร 2,501,965.77 898,670.26 N/A

การใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงาน 

ไม่หมุนเวียน

Gigajoules 85,567.23 30,734.52 N/A

การใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงาน

หมุนเวียน

Gigajoules - - N/A

การใช้พลังงานทั้งหมดภายในองค์กร Gigajoules 85,682.74 30,734.52 N/A

การน�าน�้ามาใช้

นำ้าประปาที่ซื้อมาใช้ทั้งหมด Mega	liter 987.32 N/A N/A

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ทางตรง	(GHG	Scope	1)

ton	CO
2	e

7,015.68 2,477.75 1,976.67

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

จากการใช้พลงังาน	(GHG	Scope	2)

ton	CO
2	e

16,039.76 N/A N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ทางอ้อมอื่นๆ	(GHG	Scope	3)

ton	CO
2	e

528.84 437.70 329.60

ข้อมูล หน่วย 2563 2562 2561

หมายเหตุ : 1. อ้างอิงการแปลงหน่วยการใช้เชื้อเพลิงจาก ลิตร เป็น Gigajoules แปลงจากข้อมูลน้�ามันที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร โดยน้�ามัน 1 ลิตร  

มีค่าเท่ากับ 0.0342 Gigajoules (www.hextobinary.com/unit/energy/from/gasoline/to/gigajoule)

 2. อ้างอิงการแปลงหน่วยการใช้ไฟฟ้าจาก เมกะวัตต์-ชั่วโมง เป็น Gigajoules โดยไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.0036  

Gigajoules (https://www.hextobinary.com/unit/energy)

 3. อ้างอิงค่า Emission Factor ที่ใช้ ในการค�านวณทั้งหมดจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สามารจ�าแนกได้

ดังนี้ 1. EF ส�าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร ได้แก่ น้�ามันดีเซล = 2.7403 kgCO2e/ลิตร น้�ามันเบนซิน = 2.2703 kgCO2e/ลิตรก๊าซ

มีเทน = 28 kgCO2e/kgCH4 ไฟฟ้า = 0.4999 kgCO2e/kWh (http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf)  

2. EF ส�าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เยื่อกระดาษชนิดฟอกขาวจากยูคาลิปตัส = 0.6677 kgCO2e/กิโลกรัม น้�าประปา  

(การประปาส่วนภูมิภาค) = 0.2843 kgCO2e/ลูกบาศก์เมตร (http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_117a1351b6.pdf) 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	

รายงานความยั่งยืน 2563
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หมายเหตุประกอบการรายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 การใช้พลังงาน 

	 	 ข้อมูลการใช้พลังงานของบริษัทฯ	 ในรายงานฉบับนี	้

ประกอบด้วยการใช้ไฟฟ้าของสำานักงานใหญ	่ สำานักงานสาขา	

สำานักงานสโตร์	 และศูนย์ประมูลรถ	 โดยบริษัทฯ	 จะทบทวน

ขอบเขตของข้อมลูอย่างต่อเนือ่งเป็นประจำาทกุปี	เพ่ือให้ข้อมลู

ที่รายงานมีคุณภาพ	 น่าเช่ือถือ	 และสะท้อนให้เห็นถึงผลการ

ดำาเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมของบริษัทได้นำา้มนัดเีซลทีซ้ื่อมาใช้

ภายในองค์กร	

	 	 ขอบเขตการรายงานเป็นการใช้นำ้ามันดีเซลที่ใช้เติม

ในรถยนต์ที่บริษัทฯ	 เป็นเจ้าของ	 ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูล	

ปริมาณนำ้ามันที่จัดซ้ือจริง	 ทั้งนี้ชุดข้อมูลดังกล่าวนนำามาจาก

ระบบสินเชื่อเพื่อการเติมนำ้ามันสำาหรับนิติบุคคล	(Fleet	card)	

และใบแจ้งหนี้จากผู้จำาหน่ายนำ้ามันในช่วงระยะเวลาที่รายงาน

นำ้ามันสำาหรับรถจักรยานยนต์ส่วนตัวของพนักงานที่ใช้ ใน

กิจการขององค์กร

	 	 ข้อมลูการใช้นำา้มนัเช้ือเพลงิสำาหรับพาหนะทีอ่ยูภ่ายใต้

การดแูลของบริษัทฯ	ซ่ึงเป็นพาหนะทีพ่นกังานใช้ในการดำาเนนิ

กิจกรรมหลักขององค์กร	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ยังไม่ได้มีการ

บนัทกึหน่วยการใช้นำา้มนั	(หน่วย	:	ลติร)	แต่ใช้วิธปีระมาณการ

จากรายจ่ายค่านำ้ามันที่บริษัทฯ	 จ่ายจริงในแต่ละเดือนมาหาร

กับราคานำา้มนั	ณ	ส้ินเดอืนนัน้ๆ	เพ่ือหาค่าเฉลีย่ปริมาณการใช้

นำ้ามันเบนซินของบริษัทฯ	ในแต่ละเดือน	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้มีการ

ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลให้แม่นยำาขึ้นในปี	2564

	 	 ไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ในองค์กร

	 	 บริษัทฯ	ใช้ไฟฟ้าในการดำาเนินธุรกิจ	 ได้แก่	แสงไฟ

ส่องสว่าง	อุปกรณ์สำานักงาน	เครื่องปรับอากาศ	และเครื่องใช้

ไฟฟ้าอื่นๆ	 โดยขอบเขตการรายงานครอบคลุมอาคาร

สำานักงานใหญ่	 สำานักงานสาขา	 สำานักงานสโตร์	 และศูนย์

ประมูลรถ	ในปี	2563	บริษัทฯ	ยังไม่ได้มีการบันทึกหน่วยการ

ใช้ไฟฟ้าของสำานกังานสาขา	สำานกังานสโตร์	เละศนูย์ประมลูรถ	

(หน่วย	 :	 kWh)	 แต่ใช้วิธีประมาณการจากรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่

บริษัทฯ	 จ่ายจริงในแต่ละเดือนมาหารกับหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่

เร่ิมมีการบันทึกจริงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม	 2563	

จากนั้นนำาค่าเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟฟ้าของทั้ง	 3	 เดือนมาหาร

กับค่าใช้จ่ายไฟฟ้า	ในเต่ละเดอืน	ทัง้นีบ้ริษัทฯ	ได้มกีารปรับปรุง

วิธีการเก็บข้อมูลให้แม่นยำาขึ้นในปี	2564

 	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง

	 	 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(GHG	Scope	1)	ทีร่ายงาน

เป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากแหล่งกำาเนิดที่บริษัทฯ	 เป็น

เจ้าของ	หรือสามารถควบคุมได้	ซึ่งขอบเขตการรายงานในปีนี้

เป็นการนำาค่านำ้ามันดีเซลที่ซ้ือมาใช้ ในองค์กร	 และการปล่อย

สารมเีทนจากระบบ	septic	tank	คณูกับค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก	 (Emission	Factor)	ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลการคำานวณ

ก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

(องค์การมหาชน)	(http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/)

	 	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

	 	 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	(GHG	Scope	2)	เกิดขึ้น

จากกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 แต่

บริษัทฯ	ไม่สามารถควบคมุแหล่งกำาเนดิได้โดยตรง	ซ่ึงประกอบ

ด้วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ในอาคารสำานกังานใหญ่	สำานกังานสาขา	

สำานักงานสโตร์	 และศูนย์ประมูลรถ	 โดยในปี	 2563	 บริษัทฯ	

คำานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Emission	Factor)	ซึ่ง

อ้างอิงจากข้อมูลการคำานวณก๊าซเรือนกระจกขององค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 (http://

thaicarbonlabel.tgo.or.th/)

	 	 น�้าประปาที่ซื้อมาใช้ในองค์กร

	 	 นำา้ทีน่ำามาใช้ทัง้หมดเป็นนำา้ประปา	ซ่ึงมขีอบเขตการ

รายงาน	 ครอบคลุมาคารสำานักงานใหญ่	 สำานักงานสาขา	

สำานักงานสโตร์	และศูนย์ประมูลรถ	ในปี	2563	บริษัทฯ	ยังไม่

ได้มีการบันทึกหน่วยการใช้นำ้าของสำานักงานสาขา	 สำานักงาน

สโตร์	และศูนย์ประมูลรถ	(หน่วย	:	m3)	แต่ใช้วิธีประมาณการ

จากรายจ่ายค่านำ้าประปาที่บริษัทฯ	 จ่ายจริงในแต่ละเดือนมา

หารกับหน่วยการใช้นำ้าที่เร่ิมมีการบันทึกจริงระหว่างเดือน

ตลุาคม-ธนัวาคม	2563	จากนัน้นำาค่าเฉลีย่หน่วยการใช้นำา้ของ

ทั้ง	3	เดือนมาหารกับค่าใช้จ่ายนำ้าประปา	ในเต่ละเดือน	ทั้งนี้

บริษัทฯ	ได้มกีารปรับปรุงวิธกีารเก็บข้อมลูให้แม่นยำาข้ึนในปี	2564
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	 	 กระดาษ

	 	 กระดาษที่บริษัทฯ	ใช้มี	2	ประเภทได้แก่	ประเภท	A4	และ	F14	ซ่ึงมีขอบเขตการรายงาน	ครอบคลุมอาคารสำานักงาน

ใหญ่	 สำานักงานสาขา	 สำานักงานสโตร์	 และศูนย์ประมูลรถ	 ทั้งนี้ชุดข้อมูลดังกล่าวนนำามาจากใบแจ้งหนี้จากฝ่ายจัดซื้อ	 และบัญชี

สาขาในช่วงระยะเวลาที่รายงาน	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีระบบเก็บข้อมูลเฉพาะสำาหรับการใช้กระดาษของทั้งองค์กร

ด้านสังคม

 

	 	 อัตราการหยุดงาน

	 	 จำานวนวันที่พนักงานหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วย	(การลาป่วย)	และการลาพิเศษ	ในปีนั้น	ๆ	บริษัทมีระบบสารสนเทศ

ในการบันทึกและอนุมัติข้อมูล	การลาสำาหรับการลาทั่วไป	ซึ่งรวมถึงการลาป่วย	และมีแบบฟอร์ม	สำาหรับการลาแบบพิเศษที่จะต้อง

ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานด้านบุคคล	ผ่านทางผู้บังคับบัญชา

	 	 การบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน

	 	 จำานวนกรณีการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน	(08.30-17.00	น.)	ในปี	2563	เท่ากับ	97	กรณี	บริษัทฯ	

มีการรายงานผลสถิติอุบัติเหตุเป็นประจำาทุกเดือนตั้งแต่ปี	 2560	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 อยู่ระหว่างการปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลให้เข้ากับ

ระบบสารสนเทศของฝ่ายบุคคลในปี	2564

รายงานความยั่งยืน 2563
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 

 	 รายงานความยั่งยืน	2563	ฉบับนี้ได้รับการจัดทำาขึ้น

เป็นฉบับที่	4	โดยบรษิทั	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากดั	(มหาชน)	

ซ่ึงได้เปิดเผยและรายงานข้อมลูนโยบายและผลการดำาเนนิงาน

ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยนื	รวมถึงความสำาเร็จอนัเก่ียวข้องกับ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบ

ริษัทฯ	ได้รับทราบโดยทัว่กัน	โดยรายงานฉบบันี้ได้รับการอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ	แล้วข้อมูลที่

นำาเสนอในรายงาน	 ครอบคลุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	

ในระหว่างวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2563	 ถึง	31	ธันวาคม	

พ.ศ.2563	 โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการรายงานและ

เนื้อหาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการเปิด

เผยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และมาตรฐานตาม

กรอบการรายงานขององค์กรแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการ

รายงานสากล	 (Global	 Reporting	 Initiative)	 ฉบับ	 GRI	

Standards

	 	 อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากบริษัทฯ	ได้จัดพิมพ์รายงาน

ความยั่งยืน	 2563	 ในรูปแบบของรูปเล่มในจำานวนจำากัด			

บริษัทฯ	จงึได้จดัให้ผูถื้อหุ้น	นกัลงทนุ	ผูม้ส่ีวนได้เสียของบริษัทฯ	

และประชาชนทั่วไป	 สามารถอ่านรายงานความยั่งยืน	 2563	

และดาวน์โหลดรายงานความยัง่ยนื	2563	ในรูปแบบไฟล์	PDF	

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในส่วนของ	นักลงทุนสัมพันธ์	

	 หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับเนื้อหาใน

รายงานความยั่งยืน	2563	สามารถติดต่อได้ที่	:	ฝ่ายนักลงทุน

สัมพันธ์	ที่อยู่	:	332/1	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางพลัด	เขต

บางพลดั	กรุงเทพมหานคร	10700	เบอร์โทรศัพท์	:	02	483	8888	

อเีมล	:	ir@muangthaicap.com

การก�าหนดเนื้อหาของรายงาน

	 	 บริษัทฯ	 ดำาเนินการประเมิน	 และปรับปรุงประเด็น

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นประจำาทุกปีเนื่องจากการ

เปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง	อย่างไรก็ตาม	

ประเด็นสำาคัญหลักจะได้รับคัดเลือกมาพิจารณา	โดยคำานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	 ผลกระทบต่อ	 ESG	 และ

ผลกระทบต่อธุรกิจเป็นหลัก	ซึ่งขั้นตอนการประเมิน	ประกอบ

ด้วย	2	ชั้นตอนหลัก	ดังนี้

	 		 การระบุประเด็น

	 	 ข้ันตอนการระบุประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	

ในปีพ.ศ.	 2563	 ดำาเนินการโดยการสำารวจจากผู้มีส่วนได้เสีย

หลัก	อันได้แก่	ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกค้า	และนักลงทุน	การ

วิเคราะห์ความเส่ียงทีเ่ป็นแรงขับเคลือ่นสำาคญั	(Mega	force)	

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยรวมการวิเคราะห์รายงาน

การจัดการความเสี่ยงซ่ึงจัดทำา	 โดยฝ่ายจัดการบริหารความ

เสี่ยง	และรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ซึ่งจัดทำา	

โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน	และเปิดเผยรายละเอยีดในรายงาน

ประจำาปี	2563	ส่วนที่	1	หัวข้อ	การจัดการความเสี่ยง	

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	 และการวิเคราะห์

ประเดน็เทยีบกับผูป้ระกอบการรายอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกัน	

ผลของการประเมินได้รับการนำา	เสนอต่อผู้บริหาร	คณะกรรม

การบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง	และคณะ

กรรมการบริษัท

	 	 การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น

	 	 ผลลพัธ์ของการประเมนิประเดน็ความยัง่ยนืจะได้รับ

การพิจารณาว่ามีความสำาคัญต่อธุรกิจ	 และผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างไร	 ประเด็นสำาคัญทั้งหมด	 จะได้รับการจัดลำาดับ	 ตาม

ขนาดผลกระทบต่อ	 ESG	 และขนาดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้

เสีย	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญในการจัดทำากลยุทธ์เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็นที่จัดว่ามีความสำาคัญก่อน
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102-1	 Name	of	the	organization	 8	

102-2	 Activities,	brands,	products,		 9

	 and	services	

102-3	 Location	of	headquaters	 8	

102-4	 Location	of	operations	 8	

102-5	 Ownership	and	legal	form	 	 8	

102-6	 Markets	served	 8	

102-7	 Scale	of	the	organization	 9	

102-8	 Information	on	employees	and	 61

	 others	workers	

102-9	 Supply	chain	 	 12	

102-11	 Precautionary	principle	or								19-20,	29,	44-58	

	 approach

102-12	 External	initiatives	 7 

	 	 	 	 		 Thai	Bond	Market

	 	 	 	 		 Association,	Vehicle	 

	 	 	 	 		 Title	Loan	Trade	 

	 	 	 	 		 Association,	Personal	 

102-13	 Membership	of	associations	 	-	 Loan	Club

Strategy

102-14	 Statement	from	senior	 4,	10

	 decision-maker

Ethics and Integrity    

102-16	 Values,	principles,	standards,		 10-11	

	 and	norms	of	behaviour	

102-17	 Mechanisms	for	advice	and	 49-50

	 concerns	about	ethics

Governance     

102-18	 Governance	structure	 34-35	

Stakeholder	Agreement	 	 	 	

102-40	 List	of	stakeholder	groups	 10-12	

102-42	 Identifying	and	selecting	 10-12

	 stakeholders	

102-43	 Approach	to	stakeholder	 	 14	

	 engagement

102-44	 Key	topics	and	concerns	raised	 	 14	

GRI Disclosures    

GRI Standards Disclosure Page Link/Comment

GRI	102:	General	Disclosures	2016

Organisational	Profile	

รายงานความยั่งยืน 2563
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102-45	 Entities	included	in	the	 8	

	 consolidated	financial	statements

102-46	 Defining	report	content	and		 67	

	 topic	boundaries	

102-47	 List	of	material	topics	 15	 	

102-48	 Restatements	of	information	 -		 There	was	no	 

	 	 	 	 		 significant	change

	 	 	 	 		 from	the	previous

	 	 	 	 		 reporting	period

102-49	 Changes	in	reporting	 29-33	

102-50	 Reporting	period	 67	

102-51	 Date	of	most	recent	report	 67	

102-52	 Reporting	cycle	 67	

102-53	 Contact	point	for	questions	 67	

	 regarding	the	report

102-55	 GRI	content	index	 68-73	

External Assurance    

102-56	 External	assurance	 74-75	

103-1	 Explanation	of	the	material	 51	

	 topic	and	its	boundary

103-2	 The	management	approach	 51	

	 and	its	components

103-3	 Evaluation	of	the	management		 60

	 approach

418-1	 Substantiated	compliants	 20-21

	 concerning	breaches	of	

	 customers	privacy	and	losses	

	 of	customer	data

 

201-1	 Direct	economic	value	

	 generated	and	distributed	 	 	

GRI	103:	Management	Approach	2016

Cyber Security

GRI	418:	Customer	Privacy	2016	

GRI	201:	Economic	Performance	2016	

GRI Standards Disclosure Page Link/Comment

GRI	102:	General	Disclosures	2016

Reporting Practice
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Disclosure Page Link/CommentGRI Standards

GRI	103:	Management	Approach	2016

GRI	103:	Management	Approach	2016	

Products	&	Services/Customer	Experience

GRI	103:	Management	Approach	2016

GRI	401:	Employment	2016

GRI	103:	Management	Approach	2016

103-1	 Explanation	of	the	material	 20-23

	 topic	and	its	boundary	

103-2	 The	management	approach	 20-23

	 and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management		 21,	23	

	 approach

Digital Technology

103-3	 Evaluation	of	the	management		 23

	 approach	 	

Talent Attraction & Retention

    

103-1	 Explanation	of	the	material	 24	

	 topic	and	its	boundary

103-2	 The	management	approach	 24-25

	 and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management		 23

	 approach	

401-1	 New	employee	hires	and	 61-62	 External	assurance	

	 employee	turnover

401-2	 Benefits	provided	to	full-time	 26-27

	 employees	that	are	not	

	 provided	to	temporary	or	

	 part-time	employees	

People	Capabilites/Workforce	Planning	 	 	 	

103-1	 Explanation	of	the	material	 25	 	

	 topic	and	its	boundary

103-2	 The	management	approach	 25-26

	 and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management		 26

	 approach	

รายงานความยั่งยืน 2563
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GRI Standards Disclosure Page Link/Comment

GRI	403:	Occupational	Health	and	Safety	2018	 	 	 	

GRI	404:	Training	and	Education	2016	 	 	 	

GRI	103:	Management	Approach	2016	

GRI	103:	Management	Approach	2016	

GRI	103:	Management	Approach	2016	 	

GRI	206:	Anti-competitive	Behaviour	2016	

403-9	 Work-related	injurie	 27-28,	63	 External	assurance

404-1	 Average	hours	of	training	per	 	26	

	 year	per	employee

Culture & Mindset

103-1	 Explanation	of	the	material	 	24

	 topic	and	its	boundary

Corporate Governance

103-1	 Explanation	of	the	material	 	34	

	 topic	and	its	boundary

103-2	 The	management	approach	 34-38

	 and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management		 34-38	

	 approach	

206-1	 Legal	actions	for	anti-competitive	 	39	

 behavious,	anti-trust,	and

	 monopoly	practices

Market	Conduct

103-1	 Explanation	of	the	material		 	8,53

	 topic	and	its	boundary	

103-2	 The	management	approach	 22-23

	 and	its	components	

Responsible	Lending

103-1	 Explanation	of	the	material	 	 58	

	 topic	and	its	boundary

103-2	 The	management	approach	 	 58	

	 and	its	components

103-3	 Evaluation	of	the	management		 58-59	

	 approach	 	 	 	

GRI	103:	Management	Approach	2016
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Disclosure Page Link/CommentGRI Standards

GRI	103:	Management	Approach	2016	

GRI	103:	Management	Approach	2016	

GRI	205:	Anti-corruption	2016	

GRI	Sector	Disclosures:	Financial	Sector

GRI	103:	Management	Approach	2016	 	

G4-FS7	 Monetary	value	of	products		 	 17

	 and	services	designed	to	

	 deliver	a	specific	designed	to	

	 deliver	a	specific	social	benefit

	 for	each	business	line	broken

	 down	by	purpose  

Anti-corruption	&	Bribery

    

103-1	 Explanation	of	the	material		 	 49

	 topic	and	its	boundary	 	 	

103-2	 The	management	approach		 49-50

	 and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management		 49-50

	 approach	 	

205-1	 Operations	assessed	for	risks	 	 50	

	 related	to	corruption

205-2	 Communication	and	training	 	 54	

	 about	anti-corruption	policies	

	 procedures		

205-3	 Confirmed	incidents	of	

	 corruption	and	actions	taken	 	 50	

Risk	Management

103-1	 Explanation	of	the	material 53-58

	 topic	and	its	boundary	 	

103-2	 The	management	approach 53-58	

	 and	its	components

103-3	 Evaluation	of	the	management 53-58	

		 approach	 	

Financial Inclusion    

103-1	 Explanation	of	the	material	 	 8

	 topic	and	its	boundary	

103-2	 The	management	approach	 10	

	 and	its	components

103-3	 Evaluation	of	the	management		 18

	 approach	

รายงานความยั่งยืน 2563
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Disclosure Page Link/CommentGRI Standards

Operational	Eco-efficiency

    

103-1	 Explanation	of	the	material	 29

	 topic	and	its	boundary	 	

103-2	 The	management	approach	 29-33

	 and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management		 29-33	

	 approach	

302-1	 Energy	consumption	within											30-31,	64	 External	assurance

	 the	organisation	 	 	

302-3	 Energy	intensity	 64	

303-3	 Water	withdrawal																						31-32,	64	 External	assurance

305-1	 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions	 30,	64	 External	assurance

305-2	 Energy	indirect	(Scope	2)		 31,	64	 External	assurance

	 GHG	emissions

305-3	 Other	indirect	(Scope	3)														31-32,	64	 External	assurance

	 GHG	emissions

Employee Health & Safety

    

103-1	 Explanation	of	the	material	 26

	 topic	and	its	boundary	

103-2	 The	management	approach	 26-28

	 and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management		 26-28	

	 approach

Empowering Community & Society

    

103-1	 Explanation	of	the	material	 58	

	 topic	and	its	boundary

103-2	 The	management	approach	 58-59

	 and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management		 58-59	

	 approach	

    

GRI	103:	Management	Approach	2016

GRI	103:	Management	Approach	2016	 	 	 	

GRI	103:	Management	Approach	2016	 	

GRI	302:	Energy	2016	 	

GRI	303:	Water	and	Effluents	2018	 	 	 	

GRI	305:	Emissions	2016	 	 	 	
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รายงานความยั่งยืน 2563
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บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

TEL. 02 483 8888 www.muangthaicap.com

เมืองไทย แคปปตอล : muangthai capital     @muangthaicapital


