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เงินติดล้อ ผู ้นําในการให ้บริการสินเชือทะเบียนรถครบวงจร และนายหน ้าประกันวินาศภัยทีมีสาขาครอบคลุมทัวประเทศ วันนี เผย

แผนสร ้างองค์กรเพือรองรับการเติบโตในระยะยาวทีขับเคลือนโดยวัฒนธรรมองค์กรทีแข็งแกร่ง สามารถรับมือกับความท ้าทายเชิง
เทคโนโลยีและดึงดูดคนทํางานวัย Millennials ทีมีรป
ู แบบในการใช ้ชีวต
ิ และทํางานแตกต่างไปจากคนยุคเดิม
ั
คุณปิ ยะศกดิ
อุกฤษฎ์นก
ุ ล
ู กรรมการผูจ
้ ัดการใหญ่ บริษ ัท เงินติดล้อ จําก ัด กล่าวว่า “นับจากวันที

เงินติดล ้อเข ้ามาเป็ น

่ ว่ งรุกขยายธุรกิจตังแต่ปี 2556 เป็ นต ้นมา
ส่วนหนึงของธนาคารกรุงศรี เราได ้ผ่านช่วงซ่อมสร ้างในระหว่างปี 2552 – 2555 เข ้าสูช
่ หล่งเงินทุนที
เพือตอบสนองความต ้องการของกลุม
่ ลูกค ้าทีมีรายได ้น ้อย ซึงเดิมเคยต ้องพึงพาสินเชือนอกระบบ ให ้สามารถเข ้าสูแ
โปร่งใสและเป็ นธรรมได ้ ภายหลังจากการสร ้างความเติบโตด ้านตัวเลข ไม่วา่ จะเป็ นยอดสินเชือ จํานวนสาขา และพนักงานซึง
ปั จจุบน
ั มีกว่า 5,000 คน ทัวประเทศ ทําให ้เราหันกลับมาวิเคราะห์ตวั เอง มุง่ วางรากฐานองค์กรเพือรองรับการเติบโตในระยะยาว
และสามารถรับมือกับความท ้าทายทางเทคโนโลยีทเปลี
ี
ยนแปลงอยูต
่ ลอดเวลาได ้รวดเร็วขึน”
“จึงเป็ นทีมาของ “การสร้างว ัฒนธรรมองค์กร” ทีแข็งแกร่งซึงมีความสําคัญเป็ นอันดับแรกในการหล่อหลอมคนซึงเป็ นองค์
ประกอบสําคัญในการขับเคลือนธุรกิจ ให ้สามารถรับมือกับความเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีได ้อย่างทันการณ์ เพราะไม่วา่ จะบริษัท
จะลงทุนด ้านเทคโนโลยีด ้วยเงินจํานวนมากเพียงใด หากแต่พนักงานไม่พร ้อมเรียนรู ้ ทดลอง นํ ามาใช ้ การขับเคลือนคงไม่ใช่เรือง
ง่าย” คุณปิ ยะศักดิกล่าว
เงินติดล ้อได ้นํ า best practices ในการสร้างว ัฒนธรรมองค์กรทีได้ร ับการยอมร ับระด ับโลก จาก Zappos ทีประสบความ
สําเร็จในการใช ้วัฒนธรรมขับเคลือนองค์กรและพนักงานส่งมอบประสบการณ์ดๆี แก่ลก
ู ค ้าจนกลายเป็ นเว็บไซต์ขายรองเท ้าออนไลน์
ทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก
ั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทีเราเรียกว่า ‘Why’ and ‘How’ รวมถึงค่านิยมองค์กร 7 ข ้อ สร ้างระบบและ
“เราเริมจากการกําหนดวิสย
กระบวนการทํางานรวมถึงสิงแวดล ้อมทีเอืออํานวย สือสารและทํากิจกรรมเพือหล่อหลอมค่านิยมดังกล่าวโดยมีผู ้บริหารเป็ นแบบ
อย่าง อีกทังปรับขันตอนในการคัดเลือกคนเพือให ้แน่ใจว่าได ้คนทีใช่มาร่วมงาน โดยหัวใจในการสร ้างวัฒนธรรมองค์กรให ้แข็งแรง
อยูท
่ การทํ
ี
าอย่างต่อเนืองคงเส ้นคงวา และมีการวัดผลทีชัดเจน”

นายปิ ยะศักดิกล่าว

เงินติดล ้อได ้ออกแบบพืนทีทํางานของสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ให ้สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรและรูปแบบการทํางานของคนรุน
่ ใหม่
ั ส่วนของพีนทีส่วนกลางคิดเป็ น 30% ของพืนทีสํานักงานโดยรวมเพือใช ้สําหรับการพูดคุย
โดยเฉพาะกลุม
่ Millennials โดยมีสด
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การประชุม สร ้างบันไดขึนลงระหว่างชันแทนการใช ้ลิฟต์ เพือช่วยสร ้างความรู ้สึกเชือมโยงระหว่างพนักงาน เลือกใช ้สีและวัสดุ
ตกแต่งเพือสร ้างบรรยากาศทีหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นกระตุ ้นความคิดสร ้างสรรค์ ส่งเสริมความร่วมมือและรูปแบบการทํางานแบบ
cross functions ขณะเดียวกัน ก็เปิ ดโอกาสให ้พนักงานใส่ลก
ู เล่นความสนุกด ้วยตนเองเพือสร ้างความผ่อนคลายในระหว่างการ
ทํางาน
“ความเปลียนแปลงทีเห็นได ้ชัดเจนหลังจากทีเราได ้สือสารและทํากิจกรรมเพือหล่อหลอมวัฒนธรรมภายใต ้บรรยากาศการทํางานที
เอืออํานวย คือพนักงานของเรากล ้าลองทําสิงใหม่ๆ ปรับตัวและรับมือกับความเปลียนแปลงได ้เร็วขึน เงินติดล ้อนับเป็ นองค์กรแรกๆ
ทีนํ าแนวคิดการทํางาน agile รวมทัง scrum มาใช ้ เพือสร ้าง platform ทีสามารถเชือมต่อช่องทางสาขาและช่องทาง online ต่างๆ
รวมถึงการนํ าแท็บเล็ตมาใช ้ในการนํ าเสนอสินเชือแก่ลก
ู ค ้าทีสาขาของเราซึงเป็ นส่วนหนึงของแผน digital transformation ของ
เรา”
่ าขาของเราทัวประเทศแล ้ว
“ความมุง่ มันในการสร ้างวัฒนธรรมองค์กรของเรานอกจากจะสร ้างแรงกระเพือมจากสํานักงานใหญ่ไปสูส
ยังสะท ้อนจาก 2 รางวัลระดับนานาชาติทได
ี ้รับเมือเร็วๆ นีคือรางวัล “สถาบันการเงินยอดเยียมด ้านการสร ้างความผูกพันองค์กร” จาก
งานประกาศรางวัลซึงจัดโดยนิตยสาร Retail Banker และรางวัล “ยอดเยียมด ้านการสร ้างความผูกพันของพนักงานโดยใช ้เทคโลยี
ดิจท
ิ ล
ั ” จาก นิตยสาร The Asian Banker และการตอบรับจากองค์กรต่างๆ ในการเข ้าร่วม Wow Program ของเราทีจัดขึนเพือเล่า
ถึงกระบวนการสร ้างวัฒนธรรมของเรา” คุณปิ ยะศักดิกล่าว
เงินติดล ้อเป็ นหนึงในผู ้นํ าในการบริการสินเชือทะเบียนรถ โดยมียอดสินเชือคงค ้าง (NEA) ณ สินปี 2561 อยูท
่ ี 39,713 ล ้าน สําหรับ
ปี 2562 นี บริษัทตังเป้ าเติบโตสินเชือ 6% คิดเป็ นยอดสินเชือใหม่ 35,000 ล ้านบาท ขณะทีจํานวนบัญชีลก
ู ค ้าเติบโต 25% จาก
ึ ด
450,000 บัญชี ณ สินปี 2561 สู่ 560,000 บัญชีภายในสินปี นโดยหลั
ี
กๆ เป็ นการเติบโตของสินเชือทะเบียนรถจักรยานยนต์ซงคิ
เป็ น 58% ของยอดบัญชีลก
ู ค ้าทังหมด ในส่วนของการขยายสาขาใหม่ บริษัทตังเป้ าทีจะเปิ ดเพิมอีก 187 สาขา ส่งผลให ้จํานวน
สาขาเพิมขีนเป็ น 1,000 สาขา ณสินปี นี
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