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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2562 เป็นอีกปีหน่ึงแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของ 

กลุ่มทิสโก้ท่ามกลางความท้าทายนานัปการ ไม่ว่าจะเป็น 

ความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล การก้าวเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการที่สังคม 

ให้ความส�าคัญมากข้ึนกับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมและ 

การพัฒนาอย ่าง ย่ัง ยืน ซึ่ ง เป ็นป ัจจัยที่ท� าให ้ เกิดการ

เปล่ียนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และวิถีการด�ารงชีวิตของ 

ผู ้บริโภคอย่างมาก และส ่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

อย่างก้าวกระโดด (Disruption) ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคธุรกิจการเงิน

 

ส�าหรับกลุ่มทสิโก้เอง เรามองการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด

ว่าเป็นเร่ืองทีดี่ส�าหรับองค์กรทีมี่ความม่ันคงและสามารถปรับตัว

ได้อย่างรวดเร็ว เป็นโอกาสส�าคัญที่จะเพ่ิมศักยภาพในการ

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

ด�าเนินธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจาก

ความแตกต่าง โดยพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงที่มี

ประสิทธิผลและทันต ่อเหตุการณ ์  เส ริมสร ้างความรู  ้

ความสามารถของบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ทางการเงินใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  

รวมถึงยกระดับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือสร้างเสริม

ประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้า 

ท่ามกลางการแข่งขันทีรุ่นแรง กลุ่มทสิโก้มีนโยบายด�าเนินธรุกจิ

อย่างรอบคอบระมัดระวัง เน้นการแข่งขันอย่างมืออาชีพ 

ในธุรกิจที่กลุ่มทิสโก้มีความเช่ียวชาญ บริหารต้นทุนและ 

ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ คัดเลือกสินเช่ือที่มีคุณภาพ

และผลตอบแทนสมดุลกับความเส่ียง โดยให้ความส�าคัญกบั

ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและระดับเงินส�ารองที่เพียงพอรองรับ

ความผันผวนในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
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ตลอด 50 ปี ของการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ กลุ่มทิสโก้

ยังคงมุ ่ ง ม่ันเดินหน ้าตามแผนพัฒนาด ้านความย่ังยืน  

ใน 3 แนวทาง คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง 

รับผิดชอบ การเป็นสถาบันการเงินที่มีธรรมาภิบาล และ  

การสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยผนวกปัจจัยด้าน 

ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าสู่กระบวนการ

ท�างาน เพ่ือสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 

ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการลูกค้า สนับสนุน

ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ขยาย 

เครือข่ายบริการและให้ความรู้ทางการเงินเพ่ือช่วยลดปัญหา

หน้ีนอกระบบ เพ่ิมศกัยภาพบคุลากรด้วยวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

และปลูกฝังจิตส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่บุคลากรและสังคม

ในด้านธรรมาภิบาล กลุ่มทิสโก้ยึดม่ันด�าเนินธุรกิจภายใต ้

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย 

ต่อต้านการทุจริตและให้สินบน และแนวทางการพัฒนา 

อย่างย่ังยืนที่ เทียบเคียงได ้ ในระดับสากลมาโดยตลอด  

จึงนับเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างย่ิงที่ในปี 2562 ทิสโก้ได้รับรางวัล 

Board of the Year – Gold Level จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย อันเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับ

คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการปฏิบัติงาน

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการและสามารถปฏิบัติหน้าที ่

ในฐานะผู้น�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับรางวัล “บริษัท

จดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเย่ียม” ต่อเน่ือง 

เป็นปีที ่2 และได้รับการคดัเลือกเป็นหน่ึงใน “รายช่ือหุ้นย่ังยืน” 

ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอกีด้วย

ในด้านการให้บริการลูกค้า กลุ ่มทิสโก้ก�าหนดนโยบาย 

และแนวปฏิบัติด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

แก่ลูกค้า ส่ือสารและติดตามให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม

อย่างถูกต้องโดยเคร่งครัด ต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ  

เพ่ือให้ลูกค้าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

นอกจากน้ี ทิสโก้ยังเน้นขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่มด้วยการ 

น�าเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงความต้องการ

และสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า อีกทั้งต่อยอดบริการที่ปรึกษา 

การลงทุนแบบองค์รวม หรือ “Holistic Financial Advisory” 

โดยครอบคลุมถึงการวางแผนประกันชีวิตและสุขภาพ  

และการวางแผนเกษียณ ให้สามารถตอบโจทย์ของลูกค้า

แต่ละราย เพ่ือส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม 

อีกทั้งยังขยายเครือข่ายสาขาของธุรกิจสินเช่ือรายย่อย 

“สมหวัง เงินส่ังได้” อันเป็นการสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น 

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างวินัยและภูมิคุ้มกันทางการเงิน 

และลดการพ่ึงพาหน้ีนอกระบบ ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหน้ี

ภาคครัวเรือนของประเทศ 

ในด้านของพนักงาน กลุ่มทิสโก้มีนโยบายการบริหารจัดการ

ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข (Happy Organization) 

ควบคู ่กับการสร ้างวัฒนธรรมองค ์กรแห ่งการแบ ่งป ัน 

ความรู ้  ส ่งเสริมการสร ้างความสัมพันธ ์ภายในองค์กร 

ผ่านกระบวนการคิด โดยริเร่ิมโครงการ OASIS - เปิดรับ  

ปรับใช้ ให้ต่อ และเชิญชวนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ 

น�าเสนอไอเดียเพ่ือพัฒนาองค์กร การให้ความส�าคญัต่อการดูแล

พนักงานอย่างต่อเน่ืองมีส ่วนท�าให้บริษัทในกลุ ่มทิสโก ้

ได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” ประจ�าปี 

2562 โดย Kincentric Thailand ที่ปรึกษาด้านการบริหาร

ท รัพยากรบุคคล ช้ันน� าของโลก และสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น

ความภาคภูมิใจและยืนยันถึงความเช่ือม่ันที่สังคมมอบให ้

กลุ่มทิสโก้มาโดยตลอด 

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ท่ามกลางการแข่งขันที่ รุนแรง การด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ เน้นการแข่งขัน 
อย่างมืออาชีพในธุรกิจที่กลุ่มทิสโก้มีความเช่ียวชาญส่งผลให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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จากแนวโน ้มการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก�าลัง 

ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิตบนโลก กลุ่มทิสโก้ถือเป็น

ภารกิจที่จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหา

ดังกล่าว โดยสนับสนุนการด�าเนินธรุกจิทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

และบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

เข้าสู่กระบวนการท�างาน เช่น กิจกรรมลดการใช้พลังงาน 

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมชุมชนโดยรอบ

สถานประกอบการให้มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกัน 

และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการใช้ทรัพยากร

อย่างรู้คณุค่า ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และสนับสนุนกจิกรรม

ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ในวาระครบรอบ 50 ปีของทิสโก้ ในปี 2562 กลุ่มทิสโก้ 

ได้จัดกิจกรรมพิเศษข้ึนภายใต้โครงการ “Friends for Life”  

เพ่ือตอบแทนสังคม โดยสามารถระดมทุนร่วมกับองค์กร

พันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีจิตศรัทธา ได้เป็นจ�านวนถึง 

118.99 ล ้านบาท เ พ่ือบรรเทาป ัญหาการขาดแคลน 

เคร่ืองมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐจ�านวน  

5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรองรับผู้ป่วยจ�านวนรวม

มากกว่า 8 ล้านรายต่อปี

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกและประเทศไทยก�าลังได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มทิสโก้

มีความเป็นห่วงและตระหนักถึงผลกระทบที่ มีต ่อลูกค้า 

พนักงาน และพันธมิตร โดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

และออกมาตรการรองรับเพ่ือบรรเทาภาระ รวมถึงปรับแผน

รองรับเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด�าเนินได้อย่างต่อเน่ือง โดยมี

ความหวังว่าประเทศไทยจะก้าวผ่านพ้นวิกฤติคร้ังน้ีในเร็ววัน 

ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผมขอให้ทุกท่าน 

มี สุขภาพที่สมบูรณ ์แข็งแรง และขอขอบคุณที่ เ ช่ือ ม่ัน 

และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมของกลุ่มทิสโก้

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา 

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รายงานความย่ังยืนฉบับน้ี ได้ถูกจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards และกลุ่มธุรกิจการให้บริการทาง 

การเงินขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) โดยระบุเน้ือหาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ  

หัวข้อเร่ืองความย่ังยืน และตัวบ่งช้ีการด�าเนินงานทีมี่นัยส�าคญัในช่วงปี 2562 ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านเศรษฐกจิ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องและการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนน�าเสนอความเช่ือมโยง 

ของการด�าเนินงานขององค์กรกับเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 (SDG2030) ตามหลักเกณฑ์และขอบข่าย 

การรายงานดังนี้

ช่องทางตดิต่อกรณท่ีีมคี�าถามเก่ียวกบัเน้ือหาของรายงาน
หน่วยงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

48/49 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0 2633 6000

โทรสาร: 0 2633 6855

รายงานความยั่งยืนฉบับนี ้
สามารถอ่านในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ ได้ 
โดยสแกน QR Code  
และดาวน์โหลดที่เว็บไซต์  
www.tisco.co.th 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

07

ระดับของข�อมูลที่เป�ดเผย

เป�นไปตามเกณฑ�-หลัก 

(‘In accordance’ - Core)

บร�ษัท ทิสโก�ไฟแนนเชียลกรุ�ป จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารทิสโก� จำกัด (มหาชน)

• บร�ษัทหลักทรัพย� ทิสโก� จำกัด

• บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทิสโก� จำกัด

• บร�ษัท ไฮเวย� จำกัด

• บร�ษัท ทิสโก� อินชัวรันส� โซลูชั่น จำกัด

• บร�ษัท ทิสโก� อินฟอร�เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

• บร�ษัท ศูนย�การเร�ยนรู�ทิสโก� จำกัด

• บร�ษัท ออล-เวย�ส จำกัด

• บร�ษัทหลักทรัพย�ที่ปร�กษาการลงทุน ทิสโก� จำกัด(1)

• บร�ษัท ทิสโก� โตเกียว ลีสซิ�ง จำกัด(2)

• บร�ษัท เอชทีซี ลีสซิ�ง จำกัด(2)

หมายเหตุ : (1) เดิมช่ือ “บริษทัหลักทรัพย�ทีป่รึกษาการลงทนุดอยซ� ทสิโก� จาํกัด”
  (2) ไม�รวมอยู�ในงบการเงนิรวมตามมาตรฐานการบญัชีไทย

รายงานฉบับก�อนหน�า

รายงานความยั่งยืน ป� 2561 

บร�ษัท ทิสโก�ไฟแนนเชียลกรุ�ป จำกัด (มหาชน)

ช�วงเวลาของการรายงาน

วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

รอบการรายงาน 

รายป�

ข�อมูลทางการเง�นในรายงานฉบับนี้นำข�อมูลมาจากระบบ

บัญชีเดียวกันกับที ่ใช�จัดทำงบการเง�นและข�อมูลทาง

การเง�นที่แสดงในรายงานประจำป� 2562 ของบร�ษัท ทิสโก� 

ไฟแนนเชียลกรุ�ป จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ซ่ึงได�รับ 

การตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับเนื้อหา 

และข�อมูลอื่นๆนอกเหนือจากข�อมูลทางการเง�นที่แสดง

ในรายงาน ยังไม�ได�มีการรับรองจากหน�วยงานภายนอก

รายชื่อบร�ษัทและบร�ษัทในเคร�อ การรับรองคุณภาพรายงาน



08 GRI 102-16

ลูกค�าเป�นหลัก
ใส�ใจมุ�งบริการลูกค�าเป�นหลัก สามารถ 

เสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม 

เพือ่ตอบสนองความต�องการท่ีหลากหลาย 

ของลูกค�า 

เช่ียวชาญอย�างผู�นํา
บุคลากรของทิสโก�เรียนรู�และพฒันาตนเอง 

อย�างต�อเนื่อง ให�มีขีดความสามารถและ 

ทักษะที่โดดเด�น สะท�อนความเป�นผู�นํา

ในด�านคุณภาพบริการ เพื่อให�ลูกค�าได�รับ 

ความพึงพอใจสูงสุด

ซ่ือสัตย� มีคุณธรรม
บคุลากรของทสิโก�ประพฤตปิฏบิตัตินอย�าง 

ซื่อสัตย�สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด

ของจรรยาบรรณวชิาชีพในการปฏบิติังาน 

และการให�บริการแก�ลูกค�า

ความคิดสร�างสรรค�
ความเช่ียวชาญของทิสโก� ไม�ได�มาจาก

ความรู�จริง ประสบการณ� และความชํานาญ 

เท�าน้ัน แต�ยังผสมผสานความคิดสร�างสรรค� 

เพราะเราเช่ือว�าคําแนะนําต�างๆท่ีมอบให� 

แก�ลูกค�า ต�องมีทั้งความถูกต�อง ความ

หลากหลาย และความสร�างสรรค� ซึ่งจะ 

ช�วยเป�ดมุมมองและสร�างทางเลือกในการ

บริหารจัดการต�างๆเกี่ยวกับการเงินได�

สร�างผลงานท่ีน�าเช่ือถือ
สานความสัมพันธ�กับลูกค�าด�วยการมอบ 

บริการท่ีดีท่ีสุด เพิ่มคุณค�าในการบริการ 

ด�วยความรู�ความชํานาญในวิชาชีพและ

การปฏบัิติงานทีน่�าเช่ือถอืและเป�นท่ีไว�วางใจ 

เน�นความพงึพอใจและความสาํเรจ็ของลูกค�า 

เป�นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

การให�คําแนะนํา
บุคลากรของทิสโก �มีความเชี่ยวชาญ

ด�านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะนํา 

วางแผน จัดการ ด�านการเงิน ให�กับผู�อื่น 

อย�างดีท่ีสุดด�วยบุคลิกท่ีเป�นกันเองและ

เป�ดกว�าง ทําให�สามารถรับรู�และเข�าใจ

ถึงความต�องการท่ีแท �จริงของลูกค�า 

เพือ่ช�วยให�ลูกค�าบรรลเุป�าหมายทางการเงิน 

อย�างแท�จริง

พันธกิจ

“ ทิสโก�เป�นองค�กรแห�งการเติบโตอย�างมีคุณภาพ 

ที่มุ�งเน�นการนําเสนอผลิตภัณฑ�การเงินอันมีคุณค�าให�กับลูกค�าด�วยความเช่ียวชาญอย�างเป�นผู�นําและมืออาชีพ 

ทิสโก�มุ�งมั่นที่จะขยายบริการให�ครอบคลุมความต�องการของลูกค�าในทุกพื้นท่ี

โดยให�ความสําคัญกับการริเร่ิมสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�การเงินใหม�ๆ และการให�คําแนะนําท่ีสรรค�สร�างโอกาสทางการเงิน

ของลูกค�าในทุกช�วงของชีวิต การพัฒนาบุคลากรอย�างต�อเน่ืองและการลงทุนในเทคโนโลยีช้ันนํา 

คือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเช่ือถือได�ของเรา 

ทิสโก�ยังยึดม่ันในวัฒนธรรมองค�กรที่ซื่อสัตย� ยุติธรรม และโปร�งใส เพื่อสร�างสรรค�คุณค�าอย�างยั่งยืน

เพื่อลูกค�า ผู�ถือหุ�น พนักงาน และสังคม

”

วิสัยทัศน�

“สร�างโอกาสให�ชีวิต”

ค�านิยม
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บร�ษัท ทิสโก� ไฟแนนเชียลกรุ�ป จำกัด (มหาชน)(1)

บร�ษัท
เอชทีซี ลีสซิ�ง

จำกัด (3)

บร�ษัท
เอชทีซี ลีสซิ�ง

จำกัด (3)

บร�ษัทหลักทรัพย�
ที่ปร�กษา

การลงทุน ทิสโก�
จำกัด (2)

บร�ษัทหลักทรัพย�
ที่ปร�กษา

การลงทุน ทิสโก�
จำกัด (2)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย�และสินเชื่อ

ธุรกิจตลาดทุน

ธุรกิจอื่นๆ

บมจ.
ธนาคารทิสโก�

บร�ษัท ไฮเวย� 
จำกัด

บร�ษัทหลักทรัพย�
ทิสโก� จำกัด

บร�ษัทหลักทรัพย�
จัดการกองทุน 

ทิสโก� จำกัด

บร�ษัท ทิสโก� 
อินชัวรันส� โซลูช่ัน 

จำกัด

บร�ษัท ทิสโก�
อินฟอร�เมช่ัน

เทคโนโลยี จำกัด

บร�ษัท
ศูนย�การเร�ยนรู�
ทิสโก� จำกัด

บร�ษัท
ออล-เวย�ส

จำกัด

บร�ษัท ทิสโก� 
โตเกียว ลีสซิ�ง 

จำกัด (3)

99.99% 100% 49%

51%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

ทุนชำระแล�ว
9,216 ลบ.

ทุนชำระแล�ว
600 ลบ.

ทุนชำระแล�ว
25 ลบ.

ทุนชำระแล�ว
100 ลบ.

ทุนชำระแล�ว
100 ลบ.

ทุนชำระแล�ว
100 ลบ.

ทุนชำระแล�ว
20 ลบ.

ทุนชำระแล�ว
5 ลบ.

ทุนชำระแล�ว
200 ลบ.

ทิสโก� ก�อต้ังในป� พ.ศ. 2512 เป�นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�แห�งแรกของประเทศไทย ที่ให�บริการทางการเงินและการลงทุน
หลากหลายประเภท ได�แก� บริการวาณิชธนกิจ การจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สินเชื่อเช�าซื้อ และการลงทุนในหลักทรัพย� 
ทิสโก�เป�นหน่ึงในผู�ร�วมก�อต้ังตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และได�เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ ในป� 2526 ต�อมา
ในป� 2548 ทิสโก� ได�ยกสถานะเป�นธนาคารพาณิชย�เต็มรูปแบบ ในชื่อ ธนาคารทิสโก� จํากัด (มหาชน) และต�อมาในป� 2552 
ได�ปรับโครงสร�างการถือหุ�นเป�นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยจัดต้ัง บริษัท ทิสโก� ไฟแนนเชียลกรุ�ป จํากัด (มหาชน) (“TISCO”) 
เป�นบริษัทแม�ของกลุ�มและเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ แทนธนาคารทิสโก� ทําหน�าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับ 
ดูแลกิจการของธนาคารและบริษัทในเครือ ส�งผลให�ทิสโก�บริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ�มธุรกิจได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ลดการปฏิบัติงานที่ซํ้าซ�อน เอื้อต�อการขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข�งขัน ตลอดจนส�งเสริมการพัฒนาและสร�างคุณค�า 
แก�ผู�มีส�วนได�เสียอย�างยั่งยืน 

ทุนชำระแล�ว
60 ลบ.

ทุนชำระแล�ว
1,000 ลบ.

หมายเหตุ : (1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
  (2) เดิมชื่อ "บริษัทหลักทรัพย�ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ� ทิสโก� จํากัด"
  (3) ไม�รวมอยู�ในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

GRI 102-2, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-49

เกี่ยวกับทิสโก้

เกี่ยวกับทิสโก้

ตลอดระยะเวลา 50 ปี กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นสร้างมูลค่าแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 

รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มโอกาสและขยายช่องทางเข้าถึงบริการทางการเงินที่ดี

แก่ลูกค้า การให้บริการ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเน่ีอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต 

ทีแ่ตกต่างกนั เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ทีดี่กบัลูกค้าอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว โดยกลุ่มทสิโก้แบ่งธรุกจิ

ที่ให้บริการลูกค้าเป็น 3 กลุ่มหลักตามรูปแบบการด�าเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย์ที่ลูกค้าดังนี้ 



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

10 GRI 102-2, GRI 102-6, GRI 102-7

กลุ่มลูกค้ารายย่อย ให้บริการสินเชื่อรายย่อย บริการประกันชีวิตและประกันภัย โดยบริการสินเชื่อรายย่อยมุ่งเน้น

การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก รวมถึงสินเชื่อส�าหรับ 

ผู้ประกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ทัง้น้ีสินเช่ือประเภทต่างๆมีการด�าเนินการผ่านบริษทัในกลุ่มทสิโก้ ดังน้ี

• บร�การสินเชื่อรายย�อย
 - สินเชื่อเช�าซื้อ
 - สินเชื่อเพื่อการเคหะ
 - สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

• บร�การสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
 และขนาดเล็ก 
 (อาทิ สินเชื่อเพื่อผู�แทนจำหน�าย 

รถยนต� เงินกู�ระยะยาว สินเช่ือเช�าซ้ือ 
ทรัพย�สินเพื่อการพาณิชย� ฯลฯ)

• บร�การประกันชีว�ตและประกันภัย

กลุ�มลูกค�ารายย�อย

• บร�การสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ�
 - สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
 - สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาว
 - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย�อื่นๆ 
 - บริการออกหนังสือค�ำประกัน 

  และอาวัลตั๋วเงิน
 - บริการให�คำปรึกษาและบริการอ่ืนๆ  

  ด�านเงินกู�
 - บริการคัสโตเดียน

• บร�การวาณิชธนกิจ
• บร�การประกันภัย

กลุ�มลูกค�าบรรษัท

• บร�การลูกค�าธนบดีธนกิจ
• บร�การเง�นฝากรายย�อย
• บร�การนายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�
 ประเภทลูกค�าท่ัวไปและประเภทสถาบัน
• บร�การจัดการกองทุน
 - กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
 - กองทุนส�วนบุคคล
 - กองทุนรวม

• บร�การธุรกิจจัดการการเง�น
• บร�การประกันชีว�ตและประกันภัย
• บร�การตัวแทนซื้อขายผลิตภัณฑ�

กองทุน ประกันชีว�ตและสุขภาพ
ในรูปแบบการขายโดยไม�จำกัดค�าย 
(Open Architecture)

กลุ�มลูกค�าธนบดีและจัดการกองทุน

บริษัท ไฮเวย� จํากัด

ธนาคารทิสโก� จํากัด (มหาชน)  

ธนาคารทิสโก� จํากัด (มหาชน)  

ธนาคารทิสโก� จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ทิสโก� โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด

ประเภทสินเชื่อ ดำเนินการโดย

สินเช่ือเช�าซื้อรถยนต�

สินเช่ือเช�าซื้อรถจักรยานยนต�

สินเช่ือเพื่อการเคหะ

สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค
ธนาคารทิสโก� จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ไฮเวย� จํากัด

สินเช่ือสําหรับผู�ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม 
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เกี่ยวกับทิสโก้

นอกจากการให้บริการด้านสินเช่ือรายย่อยแล้ว ธนาคารทสิโก้ 

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ�ากัด 

ยังให้บริการนายหน้าประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกัน

วินาศภัย โดยมีความมุ่งม่ันทีจ่ะส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกนัภัย

ที่ มีความหลากหลายเพียงพอส�าหรับการตอบโจทย ์ 

ความต้องการของลูกค้าตามเงื่อนไขและสภาวะส่วนบุคคล 

ด้วยความมุ่งม่ันดังกล่าว กลุ่มทิสโก้จึงเปิดโอกาสให้บริษัท

ประกันช้ันน�าที่มีช่ือเสียง ฐานะการเงินม่ันคง และมีความ

เช่ียวชาญในประกันแต่ละประเภทเข้าร่วมเป็นพันธมิตร 

ทางธุรกิจ ท�าให้สามารถสรรหาและคัดสรรผลิตภัณฑ ์

ที่หลากหลาย เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า  

ด้วยบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและสุขภาพ

จากหลากหลายค่ายในจุดเดียว หรือที่ เรียกว่า Open  

Architecture ผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันชีวิต ได้แก่ ประกัน

สินเช่ือ ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบประกนับ�านาญ 

ประกนัชีวิตควบการลงทนุ รวมถงึประกนัสุขภาพและโรคร้าย

แรง ส�าหรับผลิตภัณฑ์หมวดประกันวินาศภัยที่ให้บริการ 

ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 

ประกันภัยเพ่ือธุรกิจ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวก

ให้กับลูกค้าในการเข้าถึงบริการด้านประกันภัย ในปี 2562  

ทิสโก้ได้ขยายช่องทางการให้บริการนายหน้าประกันภัย

ครอบคลุมทั่วประเทศผ่านสาขาของ บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด  

รวมจ�านวน 287 สาขา ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง กันภัย”  

มีจุดเด่นคือ “คุ้มครองครบ จบทุกภัย” ในที่เดียว ด้วยการ

เสนอแผนความคุ้มครองครอบคลุมทั้งในกลุ่มประกันภัยรถ 

รวมถึงประกันภัยประเภทต่างๆ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ 

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยภาคบังคับ 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) ประกันภัย

คุ้มครองโรคมะเร็ง ประกันภัยชดเชยรายได้

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการ

ความสะดวก รวดเร็ว และการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตได้ทกุทีท่กุเวลา 

จะเห็นได้จากแนวโน้มการใช้ Smartphone ที่เพ่ิมสูงข้ึน  

ในปัจจบุนัเม่ือเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการด�าเนินธรุกจิ

และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค ส่งผลให้อตัราการเติบโต

ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2562 ทีผ่่านมา กลุ่มทสิโก้จงึได้ร่วมมือกบัพันธมิตร

ทางธรุกจิซึง่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์เพ่ือพัฒนาช่องทาง

ดิจิทัลส�าหรับน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบ

แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform)  

โดยให้บริการแพลตฟอร์มส�าหรับการจองและซื้อรถยนต์ 

รุ่นพิเศษ จากความร่วมมือดังกล่าวได้เพ่ิมโอกาสในการ

เติบโตทางธุรกิจให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยสนับสนุนธุรกิจของ 

กลุ่มทิสโก้และพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบ e-Commerce 

กลุ่มทสิโก้ยังให้ความส�าคญัต่อการพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเน่ือง 

จงึได้น�าข้อมูลต่างๆจากการให้บริการมาปรับปรุงและพัฒนา

คณุภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย

และความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทีต่รงกบั

ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้มากขึ้นในอนาคต

กลุ่มลูกค้าบรรษัท ให้บริการสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่  

โดยบริการหลักเป็นการให้สินเช่ือเพ่ือน�าไปใช้ในวัตถปุระสงค์ด้านการพาณิชย์ต่างๆและการให้บริการทีเ่กีย่วข้อง เช่น  

การค�า้ประกนั อาวัล การให้ค�าปรึกษาด้านการกูเ้งนิและการปรับโครงสร้างหน้ี การให้บริการด้านคสัโตเดียน เป็นต้น

นอกจากน้ียังให้บริการให้ค�าปรึกษาทางการเงินและบริการวาณิชธนกิจอย่างครบวงจรแก่บริษัทหรือองค์กรต้ังแต่ขนาดกลาง

จนถึงขนาดใหญ่ โดยบริการดังกล่าวประกอบด้วย การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท 

ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

การจัดหาเงินกู้ยืม การปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น 

กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนโดยเจ้าหน้าที่การตลาด 

ที่ได้รับอนุญาต จากความส�าเร็จในการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนชั้นน�า “Top Advisory House” ที่ตอบโจทย์

การบริหารความมั่งคั่ง ทั้งการออมและการลงทุนอย่างครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” กลุ่มทิสโก้มีเป้าหมาย

ในการยกระดับการให้บริการลูกค้าไปอีกข้ันด้วยการมุ่งสู่การให้บริการให้ค�าแนะน�าทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าแบบองค์รวม 

“Holistic Financial Advisory” ซึ่งเป็นการต่อยอดการให้บริการที่ปรึกษาด้านลงทุน ให้ครอบคลุมทั้งในเร่ืองของการลงทุน  

การวางแผนประกัน เพ่ือคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และการวางแผนเกษียณให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างคุ้มค่า  

เป็นการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจรที่แท้จริง
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กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ตามมูลค่ารวมฐานเงินฝาก กองทุน หรือพอร์ตหุ้น ได้แก่ 

กลุ่มทิสโก้พรีเมียม (1-5 ล้านบาท) กลุ่มทิสโก้แพลตินัม (5-20 ล้านบาท) และกลุ่มทิสโก้ไพรเวต (20 ล้านบาทขึ้นไป) ทั้งนี้ 

ทสิโก้ได้ให้บริการต่างๆ อาท ิบริการลูกค้าธนบดีธนกจิ บริการเงนิฝากรายย่อย บริการนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ บริการจดัการ

กองทุน เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพที่มีคุณภาพ 

ในจุดเดียวและมีความหลากหลาย ทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าและเป็นประโยชน์ที่สุดให้กับลูกค้า 

ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จ�านวน 12 แห่ง และบริษัทประกันภัย 

ช้ันน�า 10 แห่ง ในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์กองทนุรวม ประกนัชีวิตและสุขภาพ จากหลากหลาย

บริษัทในจุดเดียว (Open Architecture) นอกจากน้ี ยังให้บริการทั้งบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในสถานการณ์ต่างๆ  

เพ่ือเสนอทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอบริการจัดท�าแผนการลงทุนให้กับลูกค้า ด้วยความช�านาญในการให้ 

ค�าปรึกษาทางการเงินที่โดดเด่นอันเป็นจุดแข็งของทิสโก้ จะสามารถมอบบริการระดับดีเย่ียมและรักษาผลตอบแทนที่ดี 

ในระยะยาวให้กบัลูกค้า ผ่านบคุลากรมืออาชีพทีมี่ประสบการณ์ ด้วยความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองทีจ่ะเป็น “ผู้ให้บริการทีใ่ห้ค�าแนะน�า 

ทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าแบบองค์รวมอย่างครบวงจร (One Stop Service) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

จากความช�านาญในการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ทิสโก้ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ในปี 2562 ทิสโก้ได้ต่อยอด 

การให้บริการให้ค�าแนะน�าที่ครอบคลุมการวางแผนทางการเงินที่มีการคุ้มครองความเส่ียง (Protection Advisory) โดยเฉพาะ

ความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการเป็น Health Protection Advisory หรือที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ เพื่อปกป้อง 

และเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงินให้กับลูกค้า โดยทิสโก้ได้ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง เพ่ือใช้เป็นฐาน 

ในการวิเคราะห์กล่ันกรองผลิตภัณฑ์ด้านประกนัสุขภาพจากบริษทัประกนัช้ันน�าและคดัสรรผลิตภัณฑ์ รวมถงึร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภท (Best in Class) น�าเสนอแก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ อาทิ

TISCO My Care Smart ประกันสุขภาพที่คุ้มครอง 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งการเจ็บป่วยและ

อุบัติเหตุฉุกเฉินแบบเหมาจ่ายตามจริง โดยไม่จ�ากัด

วงเงินต่อการรักษาแต่ละคร้ัง มีวงเงินความคุ้มครอง 

ให้เลือกตั้งแต่ 300,000 - 700,000 บาทต่อปี โดยไม่

ต้องส�ารองจ่าย ทั้งน้ี พนักงานบริษัทที่มีสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว หากเลือกแผนทีมี่ความรับผิด

ส่วนแรก สามารถลดค่าเบีย้ประกนัได้สูงสุดเกอืบ 50% 

นอกจากน้ี ผู้ท�าประกันสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้

จนถึงอายุ 80 ปี

TISCO Zero Cancer แผนความคุ้มครองโรคมะเร็งที่ม ี

จดุเด่น คอื จ่ายเงนิคุม้ครองทนัทเีม่ือตรวจพบและดูแล

ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเน่ืองไปตลอดจนครบวงเงิน 

สามารถท�าประกันได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต้อง

แถลงประวัติสุขภาพในใบค�าขอเอาประกัน) โดยเบี้ย

ประกนัจะไม่ปรับเพ่ิมตามอายุของผู้ท�าประกนัทีม่ากข้ึน 

และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 70 ปี
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เกี่ยวกับทิสโก้

ด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด (บล. ทิสโก้) ได้ยกระดับการให้บริการด้านซื้อขาย 

หลักทรัพย์ โดยเพ่ิมการให้บริการเกี่ยวกับการก�าหนดแผนการจัดสรรการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอ หรือ TISCO Guru 

เป็นการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้แก่ลูกค้า ด้วยการใช้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจลงทุน 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัระดับความเส่ียงของนักลงทนุ ในปี 2562 บล. ทสิโก้ เร่ิมการให้บริการ

ธรุกจินายหน้าค้าและจดัจ�าหน่ายกองทนุรวมในรูปแบบ Open Architecture ซึง่ลูกค้าสามารถท�ารายการซือ้-ขาย-สับเปล่ียน 

กองทุนรวมกับ บลจ. ที่เป็นพันธมิตรของ บล. ทิสโก้ โดยผ่านโปรแกรม Streaming for Fund ได้สะดวกรวดเร็ว 

ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุน

นอกจากการพัฒนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แล้ว กลุ่มทิสโก้

ยังคงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาช่องทางการให้บริการ 

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ทิสโก้ จ�ากัด (บลจ. ทิสโก้) เริ่มให้บริการแอปพลิเคชัน TISCO  

My Funds ซึ่งนอกจากจะรองรับการท�าธุรกรรมซื้อ-ขาย- 

สับเปลี่ยนกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. ทิสโก้  

ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว ยังอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

ในการค้นหาข้อมูลรายละเอียดของกองทุน การดูรายละเอียด 

พอร์ตโฟลิโอการลงทุน ติดตามข่าวสารต่างๆ รวมถึงมุมมอง

สถานการณ์เศรษฐกิจผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้อีกด้วย 

นอกจากน้ี ในส่วนของธรุกจิประกนั โดยบริษทั ทสิโก้ อนิชัวรันส์ 

โซลูช่ัน จ�ากดั ได้ขยายช่องทางการให้บริการผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

โดยให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกัน ความคุ้มครอง เงื่อนไข และสามารถเลือกเปรียบเทียบ

ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกัน 

สามารถให้ข้อมูลเพ่ือให้เจ้าหน้าทีติ่ดต่อกลับ และสามารถให้ลูกค้า

ซือ้ผลิตภัณฑ์ประกนั ช�าระเงนิ และได้รับกรมธรรม์ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์

My Care Prestige Health แผนความคุ้มครองชีวิต 

และสุขภาพทีใ่ห้วงเงนิค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

ตามจริง ต้ังแต่ 10 – 100 ล้านบาท ครอบคลุมถึง

แนวทางการรักษาแบบใหม่และสามารถเลือกพ้ืนที่

ความคุม้ครองได้ทัว่โลก เป็นแผนทีเ่หมาะส�าหรับลูกค้า

ทีต้่องการได้ทนุประกนัสูง รับประกนัต้ังแต่อายุ 11 – 80 ปี 

ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี โดยลูกค้าทิสโก้จะได้ 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม รับผลประโยชน์กรณีที่ตรวจ 

พบโรคมะเร็งทุกชนิดและทุกระยะถึง 2 แสนบาท 

ส�าหรับทุกแผน
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14 GRI 102-7, GRI 102-10

ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราผลตอบแทน
ผู�ถือหุ�นเฉลี่ย
(ROAE)

18.9%

อัตราส�วน
ค�าใช�จ�ายต�อ
รายได�

50.6%

อัตราส�วน
เง�นกองทุนต�อ
สินทรัพย�เสี่ยง

22.10%

กำไรสุทธิ

7,270
ล�านบาท

รายได�สุทธิ

19,346
ล�านบาท

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม

39,196
ล�านบาท

หนี้สินรวม

259,108
ล�านบาท

สินทรัพย�รวม

298,304 
ล�านบาท

จำนวนหุ�น

800.70
ล�านหุ�น

มูลค�าหลักทรัพย�
ตามราคาตลาด

79,464
ล�านบาท

จำนวนสาขา
ธนาคาร

60 
สาขา

จำนวนสาขา
“สมหวัง เง�นสั่งได�”

287
สาขา



15GRI 102-8

เกี่ยวกับทิสโก้

จำนวนพนักงาน จำแนกตามพ�้นที่

จำนวนแรงงานฝ�กงาน 

หมายเหตุ : 1) พนกังานประจาํ หมายถึง ผู�ปฏิบติังานทกุระดับ ต้ังแต�พนักงานระดับบริหาร ระดับบงัคบับญัชา และระดับปฏิบติัการ ทีท่าํหน�าทีต่�างๆ เช�น กรรมการอาํนวยการ กรรมการผู�จดัการ หัวหน�าหน�วยงาน 
   พนักงานทัว่ไป ทีเ่ป�นพนักงานประจาํ

  2) พนกังานสญัญาจ�าง หมายถึง พนักงานทีท่สิโก�จ�างทาํงานในลักษณะทีมิ่ใช�งานปกติของธรุกิจหรือการค�าของนายจ�างซึง่ต�องมีระยะเวลาเร่ิมต�นและส้ินสุดของงานทีแ่น�นอนหรือในงานอนัมีลักษณะ
   เป�นคร้ังคราวทีมี่กําหนดการส้ินสุด หรือความสําเร็จของงานหรือในงานทีเ่ป�นไปตามฤดูกาลและได�จ�างในช�วงเวลาของฤดูกาลน้ัน ซึง่งานน้ันจะต�องแล�วเสร็จภายในเวลาไม�เกินสองป�โดยนายจ�าง
   และลูกจ�างได�ทําสัญญาเป�นหนังสือไว�ตั้งแต�เม่ือเร่ิมจ�าง

พนักงานประจำ

1,510

1,555

1,611

2,653

2,764

2,903

รวมพนักงานทั้งหมด

1,689

1,737

1,793

2,907

3,100

3,238

พนักงานสัญญาจ�าง

179

182

182

254

336

335

หมายเหตุ : จํานวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจําและพนักงานสัญญาจ�าง โดยไม�นับรวมจํานวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานช่ัวคราว

หมายเหตุ : ข�อมูลจํานวนแรงงานฝ�กงานที่เกิดข้ึนในระหว�างป�ที่แสดงไม�รวมตําแหน�งพนักงานช่ัวคราว

จำนวนพนักงาน จำแนกตามประเภทการจ�าง
 

สำนักงานใหญ�

1,190

1,224

1,260

1,869

1,947

1,989

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

สาขาต�างจังหวัด

411

398

412

715

741

823

สาขากรุงเทพฯ และปร�มณฑล

88

115

121

323

412

426

หมายเหตุ : ไม�นับรวมจํานวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานช่ัวคราว

จำนวนพนักงาน  5,031 คน

37 5345

2560 2561 2562
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การเป็นสมาชิกภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย 

องค์กรหรือภาคีเครือข่ายพันธมิตร

กลุ่มทสิโก้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกบัองค์กรและภาคเีครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกจิและสังคม เพ่ือร่วมรับนโยบายและแนวปฏิบติั 

ตลอดจนมาตรฐานการด�าเนินงานต่างๆมาพัฒนาและปรับใช้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ในกลุ่มทิสโก้ อันได้แก่

1. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2. ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

3. ชมรม ซี เอส อาร์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

4. ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

5. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

6. เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย

7. สมาคมธนาคารไทย

8. ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมธนาคารไทย

9. ชมรมการก�ากับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย

10. ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทย

11. ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร สมาคมธนาคารไทย

12. ชมรมพัฒนาบุคลากร สมาคมธนาคารไทย

13. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

14. ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ชื่อบริษัท 
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ลักษณะกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 
48/49 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 
0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000

เว็บไซต์ 
www.tisco.co.th

กลุ่มอุตสาหกรรม 
การเงินและธนาคาร

พื้นที่ด�าเนินธุรกิจ 
ประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท 
0107551000223

โทรสาร 
0 2633 6800

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยกลุ่มทิสโก้

การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มทิสโก้

โครงสร้างการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน
กลุ ่มทิสโก้ได้มีการก�าหนดโครงสร้างการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนเพ่ือผลักดันและบูรณาการพัฒนาความย่ังยืน 

เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมหัวข้อด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  

(Environment Social and Governance: ESG) ตลอดจนสนับสนุนการขับเคล่ือนเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ กลุ่มทิสโก้จึงได้มีการก�าหนดเป็นนโยบาย 

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานน�าปัจจัยส�าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าเป็น

ปัจจัยหน่ึงในกระบวนการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

และสร้างสรรค์คณุค่าแก่สังคมในทกุมิติ นอกเหนือจากการสร้างผลตอบแทนทีดี่และการเติบโตอย่างม่ันคงในระยะยาว โดยนโยบาย

ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และน�ามาผนวกรวม 

เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ดังนี้

01

03

ด�านการกํากับดูแลกิจการ 02 ด�านเศรษฐกิจ 

เสริมสร�างวฒันธรรมด�านการกาํกบัดแูลและการบริหารความเสีย่งท่ีเข�มแข็ง โดยสร�างวฒันธรรม 

องค�กรทียึ่ดม่ันในหลักการบริหารความเสีย่งและการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีนทุกระดบั สนับสนุน 

แนวทางการปฏบัิติเพือ่ต�อต�านการทจุริตคอร�รัปชันทีอ่าจเกดิข้ึนได�ภายในองค�กร รวมถงึการ 

ป�องกนัไม�ให�องค�กรถกูใช�เป�นช�องทางในการฟอกเงินหรือเป�นแหล�งเงินทุนให�กบัการก�อการร�าย 

ส�งเสริมความเป�นอยู�ที่ดีสู�สังคม โดยสนับสนุนให�ประชาชนมีความรู�ทางการเงิน 

และสามารถเข�าถงึบริการทางการเงินท่ีจาํเป�น เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติ ออกแบบ 

ผลิตภัณฑ�ที่คํานึงถึงประโยชน�และความต�องการของลูกค�าเป�นหลัก 

มุ�งเน�นผลการดําเนินงานระยะยาว 

ตลอดจนสร�างคุณค�าแก�ผู�มสี�วนได�เสยี 

ทุกกลุ �มรวมถึงสังคมและชุมชน 

อย�างย่ังยนื

ด�านสิ่งแวดล�อม 04 ด�านสังคม

ดําเนินธุรกิจด�วยความใส�ใจต�อสิ่งแวดล�อม 

โดยส�งเสริมการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสทิธภิาพ 

และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจที่ เป �นมิตร

ต�อสิ่งแวดล�อม

แนวนโยบายดังกล่าวได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ท�าหน้าที่ก�าหนดกลยทุธ์และเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อน

การด�าเนินการโครงการหรือแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุผลส�าเร็จ โดยผลักดันให้เกิดการด�าเนินการตามแผนการพัฒนา

ด้านความย่ังยืนผ่านคณะผู้บริหาร และมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการพัฒนา 

ความย่ังยืน ให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการพัฒนาความย่ังยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับ

ดูแลกจิการและมาตรฐานการพัฒนาความย่ังยืนตามหลักปฏิบติัทีดี่ของอตุสาหกรรม โดยมีหน่วยงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน-

สายก�ากบัดูแลกจิการ ท�าหน้าทีก่�าหนดแผนการด�าเนินการตามกรอบความย่ังยืนขององค์กร ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน

ด้านการพัฒนาความย่ังยืนให้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรับทราบ ทั้งน้ีกลยุทธ์การด�าเนินงาน 

เพ่ือความย่ังยืนถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การด�าเนินธรุกจิทีท่กุบริษทัภายในกลุ่มทสิโก้ต้องน�าไปปฏิบติั เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง

การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่ม 
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เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มทิสโก้ในการผลักดันให้เกิดการด�าเนินการด้านการพัฒนา

ความย่ังยืนในทุกกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร คณะท�างานด้านการพัฒนาความย่ังยืนของกลุ่มทิสโก้ ได้รับการแต่งต้ัง  

เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเส่ียง และผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายก�ากับดูแลกิจการ เป็นประธานของคณะท�างานร่วมกัน โดยสมาชิกของคณะท�างานประกอบด้วย

หัวหน้าและ/หรือตัวแทนจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเส่ียง หน่วยงานวางแผนและงบประมาณ หน่วยงาน 

การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน หน่วยงานนิเทศสัมพันธ์ ส�านักเลขานุการบริษทั หน่วยงานทรัพยากรบคุคล หน่วยงานธรุการส�านักงาน 

และอาจมีหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับการก�าหนดเพ่ิมเติมข้ึนในภายหลัง โดยมีหน่วยงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนท�าหน้าที่เป็น

เลขานุการของคณะท�างาน

คณะท�างานมีหน้าที่น�านโยบายและกลยทุธ์มาก�าหนดกรอบการด�าเนนิการเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน และน�าเสนอคณะผูบ้รหิาร

พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการด�าเนินการมีสารัตถภาพหลักอันน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 

กระบวนการดังกล่าวเน้นการสร้างการสานสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาแผนการด�าเนินงาน

ด้านความย่ังยืนขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลักปฏิบติัทีดี่ของอตุสาหกรรม โดยกรอบการด�าเนินการที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว 

จะน�ามาก�าหนดแผนการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ความย่ังยืน โดยก�าหนดเป็นรายละเอียดแผนกิจกรรมและตัวช้ีวัด 

ความส�าเร็จเพื่อใช้ในการติดตามผลส�าเร็จของการด�าเนินการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานและเปิดเผยสู่สาธารณะต่อไป

โครงสร้างการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้

ประธานเจ�าหน�าที่
บร�หารกลุ�มทิสโก�

บร�ษัทในเคร�อภายใต�
กลุ�มทิสโก�

คณะทำงานด�านการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน
 • ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�อาวุโส สายควบคุมการเง�น 

  และบร�หารความเสี่ยง

 • ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายสำนักกำกับดูแลกิจการ

 • หน�วยงานบร�หารความเสี่ยง

 • หน�วยงานวางแผนและงบประมาณ 

 • หน�วยงานการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน 

 • หน�วยงานนิเทศสัมพันธ� 

 • สำนักกำกับดูแลกิจการ

 • หน�วยงานทรัพยากรบุคคล

 • หน�วยงานธุรการสำนักงาน

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

คณะผู�บร�หาร

คณะผู�บร�หาร
• ดูแลการบร�หารจัดการแผนงานและกิจกรรม 

 ภายใต�กรอบความยั่งยืน ให�เป�นไปตามแผนกลยุทธ� 

 ขององค�กร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกลุ�มทิสโก�
• ผนวกกลยุทธ�การดำเนินงานเพ�่อความยั่งยืน 

 กับกลยุทธ�องค�กร  

• ดูแลการบร�หารจัดการให�เป�นไปตามเป�าหมาย

คณะทำงานด�านการพัฒนา
เพ�่อความยั่งยืน
• กำหนดแผนงานและกิจกรรมภายใต�กรอบความยั่งยืน 

• ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกับผู�มีส�วนร�วม 

 ทุกหน�วยงาน

บร�ษัทในเคร�อภายใต�กลุ�มทิสโก�
• รับผ�ดชอบการบร�หารจัดการตามแผนงาน

• ติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
• กำกับดูแลแนวปฏิบัติด�านการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน 

 ให�สอดคล�องกับหลักการและเกณฑ�มาตรฐาน

คณะกรรมการบร�ษัท
• กำหนดนโยบายด�านการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน

• กำกับดูแลการดำเนินงานให�เป�นไปตามเป�าหมาย
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การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

ทสิโก้ให้ความส�าคญัต่อการสานสัมพันธ์กบัผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนให้เกดิข้ึนต่อธรุกจิและสังคม ตลอดจน 

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสร้างมูลค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2562 กลุ่มทิสโก้จึงได้มีการก�าหนด 

แนวปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มทสิโก้ปฏิบติัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั นอกจากน้ี

ยังน�าข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 

ทีมี่คณุภาพ และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กีย่วข้องได้อย่างตรงจดุ ซึง่แนวทางด�าเนินการมี 4 ขัน้ตอน 

คือ (1) ศึกษารูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

(3) ประเมินความสัมพันธ์และจดัล�าดับระดับความมีนัยส�าคญั และ (4) ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ พิจารณาเลือกวิธกีารส่ือสาร 

กระบวนการสานสัมพันธ์ และช่องทางการรายงานที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักในแต่ละกลุ่ม 

ศึกษารูปแบบธุรกิจ กลยุทธ� 
และแผนธุรกิจขององค�กร 

ระบุผู�มีส�วนได�เสียหลัก ประเมินความสัมพันธ�
และจัดลําดับ

ระดับความมีนัยสําคัญ 

กําหนดหน�วยงานรับผิดชอบ 
พิจารณาเลือกวิธีการสื่อสาร 

กระบวนการสานสัมพันธ�
และช�องทางการรายงาน

1 2 3 4

ทั้งน้ี ทิสโก้แบ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน องค์กรที่ก�ากับดูแล คู่ค้ารวมถึงเจ้าหน้ี ลูกค้า  

ชุมชนและสังคม โดยได้ระบุรายละเอียดของกระบวนการการส่ือสาร ความถี่ในการส่ือสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  

การด�าเนินการ และการรายงานส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสถาบัน/ นักลงทุนรายย่อย

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม

•	 การประชุมสามัญและวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น

•	 การประชุมนักวิเคราะห์

•	 การเดินทางเพื่อพบนักลงทุน

และการเข้าพบผู้บริหาร 

ของนักลงทุนสถาบัน	 

และนักวิเคราะห์

•	 การประชุมทางโทรศัพท์ 

กับนักลงทุนสถาบัน 

และนักวิเคราะห์

•	 การเปิดเผยข้อมูล 

ผ่านระบบ	SET	Portal	 

ของตลาดหลักทรัพย์	 

แห่งประเทศไทย	สื่อสิ่งพิมพ ์

และเว็บไซต์บริษัท

•	 การสอบถามข้อมูลผ่านทาง

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

รายงาน 

•	 รายงานประจ�าปี

•	 แบบรายงาน	56-1

•	 รายงานความยั่งยืน

•	 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงาน

•	 จดหมายข่าวนักลงทุน

•	 การแจ้งข่าวสารกับ

ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย

รายปี

รายไตรมาส

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

ความถี่

รายปี

รายปี

รายปี

รายไตรมาส

รายไตรมาส

เป็นประจ�า

•	 ผลการด�าเนินงานที่มั่นคง

และการเติบโตขององค์กร

อย่างยั่งยืน

•	 ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

และการจ่ายปันผลในระดับ 

ที่เหมาะสม

•	 การด�าเนินงานที่โปร่งใส 

และเป็นธรรม

•	 การบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ

•	 ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูล

ข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้อง

ทันเวลาด้วยความเสมอภาค

เท่าเทียมกัน

•	 ด�าเนินธุรกิจตามนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการ 

และนโยบายการบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กร

•	 ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง 

ผลตอบแทนเปรียบเทียบ 

กับความเสี่ยงเพื่อรักษา 

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

ให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

•	 เปิดเผยข้อมูลทีถ่กูต้องเหมาะสม

ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

•	 เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปีและเปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความ 

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ในที่ประชุม
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พนักงาน
พนักงานประจ�า/ พนักงานสัญญาจ้าง/ พนักงานชั่วคราว

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม

•	 การประชุมประจ�าเดือน 

ของคณะผู้บริหารทุกระดับ

•	 การจัดอบรมพนักงาน 

ในทุกระดับชั้น

•	 การสื่อสารประชาสัมพันธ ์

ผ่านจดหมายข่าวให้กับ

พนักงาน	

•	 การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดี	แลกเปลี่ยน	

แบ่งปันประสบการณ์ของ

พนักงานในรูปแบบต่างๆ	 

เช่น	TISTALK

•	 การจัดท�าแบบสอบถาม 

ความผูกพันของพนักงาน

•	 การจัดช่องทางการรับฟัง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	

(HR	Help-line)

•	 โปรแกรมสื่อสารความรู้	 

ค่านิยม	และวัฒนธรรมองค์กร

ส�าหรับพนักงานใหม่	

•	 การสื่อสารทางตรงจาก 

ผู้บริหารสู่ผู้บริหารระดับกลาง

รายงาน 

•	 รายงานผลด้านทรัพยากร

บุคคลประจ�าเดือน

•	 รายงานความยั่งยืน

รายเดือน

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

รายปี

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

รายเดือน

ความถี่

รายเดือน

รายปี

•	 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

•	 ค่าตอบแทน	ผลประโยชน์	

และสวัสดิการ

•	 โอกาสในการเรียนรู้และ

พัฒนา

•	 ความสมดุลในการท�างาน

และชีวิตส่วนตัว

•	 การรับฟังความคิดเห็นของ

พนักงาน

•	 การยอมรับหรือเห็นคุณค่า

•	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน

ที่ดีและปลอดภัย

•	 พนักงานได้รับการปฏิบัติ

อย่างเป็นธรรม	ให้เกียรติ	

และไม่เลือกปฏิบัติ

•	 ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	

ให้ความส�าคัญกับการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร	ให้โอกาส

พนักงานทุกระดับเติบโต 

ในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน	

•	 ดูแลในเรื่องค่าตอบแทนและ 

ผลประโยชน์อืน่ๆอย่างเหมาะสม	

และมีการปรับปรุงโครงสร้าง

สวัสดิการเพื่อให้ทันกับ 

ความต้องการของพนักงาน	

•	 ออกแบบการเรียนรู้ทั้งด้าน 

การพัฒนาทักษะผู้น�าและ 

ทักษะทางวิชาชีพ	โดยเพิ่ม 

ช่องทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

ผ่านระบบสารสนเทศ	

•	 ให้ความส�าคัญกับชีวอนามัย	

และการส่งเสริมสุขภาพ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง

•	 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานให้ถกูต้องตามหลัก 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในที่ท�างาน

•	 มีช่องทางในการเข้าถึงความ 

คดิเห็นของพนักงานทีห่ลากหลาย	

อาทิ	จัดท�าแบบส�ารวจความ 

พึงพอใจพนักงานประจ�าปี	 

ช่องทางการเสนอแนะผ่าน

ระบบออนไลน์	และช่องทาง 

การร้องทุกข์	เป็นต้น	

•	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ด ี

ในหน่วยงาน	มุ่งเน้นการช่ืนชมและ

เห็นคณุค่าของเพ่ือนร่วมงานผ่าน

ช่องทางการช่ืนชมทีห่ลากหลาย

•	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เพื่อแบ่งปันเรื่องราวระหว่าง

พนักงาน
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องค์กรที่ก�ากับดูแล/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม

•	 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

กับองค์กรที่ก�ากับดูแล 

จะผ่านหน่วยงานก�ากับ	 

และหน่วยงานข้อมูลองค์กร

•	 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	เช่น	 

การตรวจสอบโดยองค์กร 

ที่ก�ากับดูแล	การประชุมหารือ

ระหว่างผู้บริหารและหน่วยงาน

ทางการในเร่ืองทีส่�าคญั 	ๆเป็นต้น

รายงาน 

•	 แบบรายงาน	56-1

•	 รายงานความยั่งยืน

•	 การแจ้งข่าวสารต่อ

ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย

•	 แบบรายงานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

ความถี่

รายปี

รายปี

เป็นประจ�า

รายวัน/ 

รายเดือน/รายปี

•	 ความเที่ยงธรรม	 

ความโปร่งใส	 

และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

•	 การด�าเนินธุรกิจ 

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย 

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

•	 จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัต ิ

ที่เกี่ยวข้องในการประกอบ

ธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ต่างๆที่มี

ประกาศใช้

•	 จัดตั้งหน่วยงานก�ากับ 

เพื่อประสานงานกับองค์กร 

ที่ก�ากับดูแล	 

และหน่วยงานภายใน

•	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

•	 จัดตั้งหน่วยงานข้อมูลองค์กร

เพื่อรับผิดชอบการจัดท�า

รายงานตามที่กฎหมายก�าหนด

•	 จัดเตรียมทรัพยากรและข้อมูล

เพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบ

ขององค์กรที่ก�ากับดูแล

คู่ค้ารวมถึงเจ้าหนี้

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม

•	 การประชุมร่วมกับคู่ค้า

•	 การประเมินความพึงพอใจ

ของคู่ค้า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

•	 คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส

และเป็นธรรม

•	 การปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกราย

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

•	 การปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ในสัญญา

•	 มีความสัมพันธ์ระยะยาว

ระหว่างคู่ค้าและบริษัท	

•	 ราคามีความยุติธรรมและไม่มี

การทจุริตในการจดัซือ้จดัจ้าง

•	 ได้รับการจ่ายดอกเบี้ยและ

ช�าระคืนเงินกู้ตามก�าหนด

•	 ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คู่ค้า

อย่างถูกต้องชัดเจน	เท่าเทียม

•	 สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าให้คู่ค้า

ได้รับทราบ	และด�าเนินธุรกิจ

กบัคูค้่าตามนโยบายทีก่�าหนดไว้

•	 จดัประชุมร่วมกบัคูค้่าเพ่ือรับฟัง

ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

จากคู่ค้า

•	 ประเมินผลการปฏิบติังานของคูค้่า

•	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	ผู้ฝากเงิน	 

ผู้ถือหุ้นกู้	ตามข้อสัญญาและ

เงือ่นไขต่างๆทีไ่ด้มีการก�าหนดไว้
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การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม

•	 การพบปะลูกค้ารายบุคคล	

•	 ศูนย์บริการลูกค้า

•	 การเยี่ยมชมกิจการของลูกค้า

บรรษัท

•	 การจัดงานอบรม	งานสัมมนา	

เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า 

ทางด้านเศรษฐกิจ	การเงิน	

และการลงทุน

•	 การจัดช่องทางส�าหรับลูกค้า	

เพื่อให้แสดงความคิดเห็น	 

ข้อเสนอแนะ	และข้อร้องเรียน

•	 การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

ช่องทางต่างๆ	อาท	ิจดหมายข่าว	

เว็บไซต์องค์กร	โมบาย 

แอปพลิเคชัน

รายงาน 

•	 รายงานประจ�าปี

•	 รายงานความยั่งยืน

•	 เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

•	 บทวิเคราะห์ทางด้าน

เศรษฐกิจ/	บทวิเคราะห์หุ้น

รายตัว

•	 ค�าแนะน�าด้านการลงทุน

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

ความถี่

รายปี

รายปี

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

•	 ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสม

และได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน

และถูกต้อง

•	 ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของลูกค้า

•	 คุณภาพในการให้บริการ 

ที่เป็นเลิศ

•	 ความสะดวกในการเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการเงิน

•	 ได้รับความรู้ทางด้านการเงิน	

รวมทั้งได้รับค�าแนะน�าใน

ด้านการลงทุนที่เหมาะสม

และทันเวลา

•	 การรักษาข้อมูลความเป็น

ส่วนตัวของลูกค้า

•	 การรับฟังปัญหาและช่วย

แก้ไขบรรเทา	เยียวยา	 

กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเกิดขึ้น

•	 การให้บริการที่เท่าเทียมกัน

•	 ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการ 

ของลูกค้า

•	 เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์

อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

•	 พัฒนาความสามารถของ

พนักงานขายอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้ในด้านความรู้ทางด้านการเงนิ

และการให้บริการแก่ลูกค้า

•	 เพิ่มช่องทางในการเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ทางการเงินที่หลากหลาย	

•	 จัดการฝึกอบรมและงานสัมมนา

เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน	

การลงทุนแก่ลูกค้า

•	 รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้อง

เรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ	

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

•	 การก�าหนดมาตรการรักษา

ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ของลูกค้าที่เหมาะสมเพียงพอ

ลูกค้า
ลูกค้ารายย่อย/ ลูกค้าบรรษัท/ ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน 
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ชุมชนและสังคม

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม

•	 ส�ารวจความต้องการ 

ของชุมชนและสังคม

•	 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

•	 การให้ความรู้ทางการเงิน

	 -	“ค่ายการเงินทิสโก้”	 

	 เพื่อเยาวชนและครู

	 -	“ฉลาดเก็บ	ฉลาดใช้”	 

	 เพื่อชุมชนทั่วประเทศ

	 -	แนะน�ารูปแบบของภัย 

	 ทางการเงินแก่ลูกค้าสินเชื่อ 

	 จ�าน�าทะเบียน 

	 รถจักรยานยนต์

รายงาน 

•	 แบบรายงาน	56-1

•	 รายงานประจ�าปี

•	 รายงานความยั่งยืน

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

-	จัดกิจกรรม 

ให้ความรู้	1	คร้ัง	

-	สนับสนุน 

การเผยแพร ่

ความรู้สู่ชุมชน

ทั่วประเทศ	

อย่างต่อเนื่อง	

รวม	29	

โครงการ

-	จัดกิจกรรม 

ให้ความรู ้

และติดตามผล	

ตลอดปี

-	ทุกราย

ความถี่

รายปี

รายปี

รายปี

•	 ด�าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรมควบคู่ไปกับ 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

•	 ให้การสนับสนุนและ 

แบ่งปันเพื่อความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

•	 ให้ความรู้ทางการเงินให้

สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

และบริการทางการเงิน 

ในชีวิตประจ�าวันได้

•	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และ

การรณรงค์ประหยัดพลังงาน

•	 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของชุมชน	ได้แก่	

โปรแกรมความรู้ทางการเงิน	

ทุนการศึกษา	พัฒนาโรงเรียน	

กิจกรรมพิเศษครบรอบ	50	ปี	

ได้แก่	“Friends	for	Life”	 

ร่วมกับองค์กรพันธมิตร	ลูกค้า	

คู่ค้า	ผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ	

ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ 

ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ	5	แห่ง	

และการประกวดผลงานต่อยอด

การออมสู่ชุมชนทั่วประเทศ	

“ออมไอดอล	2019”	ร่วมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ

•	 กระตุ้นให้พนักงานมีจิตอาสา	

เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
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การกำาหนดหัวข้อ
ความยั่งยืนที่สำาคัญ 

การก�าหนดหัวข้อความยั่งยืนที่ส�าคัญ 

กลุ่มทิสโก้มีกระบวนการในการก�าหนดหัวข้อเร่ืองความย่ังยืน

ทีส่�าคญัโดยรวบรวมและน�ามาจดัล�าดับความส�าคญั ซึง่เป็นหัวข้อ

ที่ ผู ้ มีส ่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ความส�าคัญ 

ต่อการด�าเนินธุรกิจทางการเงิน และหัวข้อที่บริษัทช้ันน�า 

ในธุรกิจการเงินให้ความส�าคัญ โดยเทียบเคียงกับหัวข้อที่

ทั้งน้ี กระบวนการก�าหนดหัวข้อเร่ืองความย่ังยืนที่ส�าคัญ 

มีขั้นตอนการด�าเนินการตามล�าดับดังนี้

1) การระบุหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ส�าคัญ
เป็นการด�าเนินการเพ่ือพิจารณาหัวข้อความย่ังยืนที่ส�าคัญ 

ซึง่มีอทิธพิลต่อความสามารถในการด�าเนินธรุกจิของกลุ่มทสิโก้ 

ตลอดจนประเมินทศิทางกลยุทธ์การด�าเนินงานด้านความย่ังยืน

และขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความย่ังยืนได้อย่าง

เหมาะสม โดยมีการด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนดังนี้

1. รวบรวมหัวข้อความยั่งยืนที่มีสาระส�าคัญ โดย

 1.1 น�าหัวข้อความย่ังยืนทีส่�าคญัต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

นานาชาติให้ความส�าคัญ รวมถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 

ของโลก (Mega Trend) เพ่ือให้การบริหารจดัการหัวข้อความย่ังยืน

สามารถตอบสนองต่อการให้ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างคณุค่าเชิงเศรษฐกจิและสังคม

ไปพร้อมกัน 

  ในปี 2561 มาพิจารณาทบทวนว่ายังเป็นหัวข้อ 

  ความย่ังยืนทีมี่ความส�าคญัต่อเน่ืองมาในปี 2562 หรือไม่

 1.2 ศึกษาแนวโน้มความย่ังยืนที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

  โดยเทียบเคียงกับหัวข้อที่กลุ่มธุรกิจการเงินเดียวกัน 

  ให้ความส�าคญั ประกอบกบัหัวข้อทีน่านาชาติให้ความ 

  ส�าคัญในบริบทของความย่ังยืน รวมถึงแนวโน้ม 

  การเปลี่ยนแปลงของโลก

 1.3 รวบรวมหัวข้อความย่ังยืนทีส่�าคญัจากผู้มีส่วนได้เสีย 

  ภายนอก เช่น จากการส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า 

  หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการพัฒนา 

  นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร  

ขอบเขตดำเนินงานที่เกี่ยวข�อง

ขอบเขตภายในองค�กร

บริษัท ทิสโก� ไฟแนนเชียลกรุ�ป จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก� จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย� ทิสโก� จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทิสโก� จํากัด

• บริษัท ไฮเวย� จํากัด

• บริษัท ทิสโก� อินชัวรันส� โซลูชั่น จํากัด

• บริษัท ทิสโก�อินฟอร�เมช่ันเทคโนโลยี จํากัด

• บริษัท ศูนย�การเรียนรู�ทิสโก� จํากัด

• บริษัท ออล-เวย�ส จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย�ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก� จํากัด(1)

• บริษัท ทิสโก� โตเกียว ลีสซ่ิง จํากัด(2)

• บริษัท เอชทีซี ลิสซิ่ง จํากัด(2)

ขอบเขตภายนอกองค�กร

ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า

องค�กรท่ีกํากับดูแล

คู�ค�ารวมถึงเจ�าหน้ี

ชุมชนและสังคม

หมายเหตุ : (1) เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จ�ากัด”
 (2) ไม่รวมอยู่ในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย
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การระบุหัวข�อ
เร่ืองความย่ังยืน
ที่สําคัญ

การจัดลําดับ
ความสําคัญ

การตรวจสอบ

การทบทวน

เพ่ือความย่ังยืนพิจารณาตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

มุมมองที่ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ 

ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ความครอบคลุมในการเปิดเผย 

ข้อมูล และการด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ทีต้่องการ โดยตรวจสอบความครบถ้วนของหัวข้อเร่ืองความย่ังยืน

ที่มีสาระส�าคัญซึ่งองค์กรคัดเลือกเพ่ือด�าเนินการบนหลักการ

ความสมบูรณ์ ก่อนน�าเสนอคณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบ  

และน�าเสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการก�ากับดูแล 

การด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนพิจารณารับทราบ  

ผลของการก�าหนดหัวเร่ืองความย่ังยืนทีมี่สาระส�าคญัทีผ่่านการ

ตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะผู้บริหารจะน�ามาพิจารณาทบทวน

แผนการด�าเนินการด้านความย่ังยืนตามความเหมาะสมต่อไป

4) การทบทวน
หัวข้อความย่ังยืนที่ส�าคัญรวมถึงเน้ือหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 

ที่ได้รับหลังจากเผยแพร่รายงานฉบับก่อนหน้าจะน�ามา 

ทบทวนการให้ความส�าคัญและล�าดับความส�าคัญที่ผู้มีส่วน 

ได้เสียคาดหวัง โดยน�ามาปรับปรุงในกระบวนการระบุหัวข้อ

ความยั่งยืนที่ส�าคัญในขั้นตอนแรก รวมถึงการน�าข้อเสนอแนะ

มาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของการรายงานในปีถัดไป

  การสืบค้นข้อมูล ข่าวสารจากสื่อต่างๆของหน่วยงาน 

  ทางการเพื่อดูหัวข้อที่ให้ความส�าคัญ เป็นต้น 

2. น�าหัวข้อเร่ืองความย่ังยืนทั้งหมดที่ได้มากล่ันกรองและ 

น�าเสนอทีป่ระชุมคณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และจดัท�า 

แบบสอบถามข้อคิดเห็น 

3. น�าส่งแบบสอบถามเพ่ือส�ารวจความคิดเห็นเพ่ือจัดล�าดับ 

ความส�าคัญหัวข้อความย่ังยืนในแต่ละหัวข้อตามมุมมอง 

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียน้ัน ก�าหนดโดยให้กลุ่มผู้บริหารเป็น 

ตัวแทนของกลุ่มทสิโก้ ตัวแทนของหน่วยงานต่างๆทีมี่หน้าที่ 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็น 

ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนั้นๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  

องค์กรที่ก�ากับดูแล คู่ค้ารวมถึงเจ้าหน้ี ชุมชนและสังคม  

ยกเว้นกลุ่มพนักงานจะเป็นตัวแทนพนักงานในแต่ละหน่วยงาน

ทีไ่ด้รับการคดัเลือกจากหัวหน้างานให้เป็นผู้ตอบแบบส�ารวจ 

ในส่วนของลูกค้า นอกเหนือจากตัวแทนของหน่วยงาน 

ที่เกีย่วข้องแล้ว กลุ่มทสิโก้ได้ส�ารวจความคดิเห็นจากลูกค้า

โดยตรงโดยสุ่มสอบถามลูกค้าที่มาใช้บริการสาขาธนาคาร

บางสาขาในกรุงเทพฯ 

2) การจัดล�าดับความส�าคัญ
การจัดล�าดับความส�าคัญของหัวข้อความย่ังยืนท�าให้สามารถ

ก�าหนดแผนการด�าเนินการได้ตามล�าดับทีผู้่มีส่วนได้เสียให้ความ

ส�าคัญได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2562 กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนด

หัวข้อความย่ังยืนจ�านวนทั้งหมด 18 หัวข้อ และจัดล�าดับ 

ความส�าคัญโดย

 • วิเคราะห์ผลจากแบบส�ารวจที่ได้รับการตอบกลับ 

 • จัดล�าดับความส�าคัญของหัวข้อเร่ืองความย่ังยืน 

  ตามผลส�ารวจที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม 

  ที่ก�าหนด โดยแบ่งระดับความส�าคัญออกเป็น 3 ระดับ  

  คือ น ้อย ปานกลาง และมาก และแบ่งมุมมอง 

  การพิจารณาให้ความส�าคัญออกเป็นแกน กล่าวคือ

  - แกนนอน: หัวข้อที่มีความส�าคัญต่อกลุ่มทิสโก้

  - แกนต้ัง: หัวข้อทีมี่ความส�าคญัต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

3) การตรวจสอบ
เป็นการด�าเนินการเพ่ือยืนยันว่าหัวข้อความย่ังยืนที่ได้มีการ 

จัดล�าดับความส�าคัญไว้ในข้ันตอนก่อนเป็นหัวข้อความย่ังยืน 

ที่ส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและมีล�าดับความส�าคัญ 

ที่เหมาะสม โดยการด�าเนินการมีการน�าเสนอผลการจัดล�าดับ

ความส�าคญัของหัวข้อความย่ังยืนให้คณะท�างานด้านการพัฒนา
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หัวข้อความยั่งยืนที่ส�าคัญ 
ตามกระบวนการก�าหนดหัวข้อความย่ังยืนที่ส�าคัญในปี  

2562 สามารถก�าหนดหัวข้อความย่ังยืนที่ส�าคัญได้ทั้งส้ิน  

18 หัวข้อ โดยหัวข้อความย่ังยืนที่ส�าคัญทั้ง 18 หัวข้อ ไม่มี 

การเปล่ียนแปลงจากปีก่อน ยกเว้นการเปล่ียนแปลงช่ือหัวข้อ

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ล�าดับ 

ความส�าคัญของแต่ละหัวข้ออาจแตกต่างไปบ้างจากปีก่อน 

แต่ไม่มีนัยส�าคัญ ทั้งน้ี ผลการจัดล�าดับหัวข้อความย่ังยืน 

ที่ส�าคัญซึ่งแบ่งระดบัความส�าคัญตามหวัข้อที่มีความส�าคัญต่อ

ทิสโก้และหัวข้อที่มีความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปตาม

แผนภาพด้านล่างนี้

มิติสังคมมิติสิ�งแวดล�อม มิติธรรมาภิบาล
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หัวข�อความยั่งยืนที่สำคัญต�อกลุ�มทิสโก�
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การกำาหนดหัวข้อ
ความยั่งยืนที่สำาคัญ 
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หัวข้อความยั่งยืนที่ส�าคัญ 

หัวข้อความยั่งยืน 
ที่ส�าคัญ

หัวข้อความยั่งยืน 
ตามแนวทาง GRI

ขอบเขตผลกระทบ

หน้า SDGs
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

1.	 การก�ากับดูแล
กิจการอย่างม ี
ธรรมาภิบาล

การต่อต้านทุจริต ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย
ภายนอก
ทั้งหมด

64-65

2.	 ผลประกอบ
การและ 
การเติบโต 
ทางธุรกิจ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ทางตรงที่ถูกสร้างขึ้น
และกระจายออกไป

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย
ภายนอก
ทั้งหมด

ดูรายงาน
ประจ�าปี

3.	 การบริหาร 
ความเสี่ยง 
และการ
บริหารจัดการ
การด�าเนิน
ธุรกิจอย่าง 
ต่อเนื่อง

กรอบการก�ากับดูแล
ความเสี่ยงที่ดี

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย
ภายนอก
ทั้งหมด

73-74,	
79

4.	 ผลิตภัณฑ ์
ทางการเงิน 
ที่ค�านึงถึง 
ผลกระทบเร่ือง	
สิ่งแวดล้อม	
สังคม	และ 
ธรรมาภิบาล	

ผลเชิงเศรษฐกิจ ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า
ชุมชน 
และสังคม

53

5.	 การยึดลูกค้า 
เป็นศูนย์กลาง	

การตลาด 
และการแสดงฉลาก	

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า 36-40	

6.	 การรักษา
ความปลอดภัย
และคุ้มครอง
ข้อมูล 
ของลูกค้า

ความเป็นส่วนตัว 
ของข้อมูลลูกค้า

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า	องค์กร
ที่ก�ากับดูแล	 
ผู้ถือหุ้น

47

จากหัวข้อความย่ังยืนที่ส�าคัญต่อกลุ่มทิสโก้ ซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นหัวข้อความย่ังยืนที่กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส�าคัญไว้ใน

รายงานฉบับปี 2561 โดยมีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองตาม

แผนการด�าเนินการด้านความย่ังยืน ควบคู่กับการพัฒนาและ

ปรับปรุงแผนการด�าเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัการ

จัดล�าดับความส�าคัญที่มีต่อกลุ่มทิสโก้และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยในปี 2562 หัวข้อความย่ังยืนที่ส�าคัญยังคงเป็นหัวข้อเดิม

เช่นเดียวกับรายงานฉบับก่อน ซึ่งรายงานฉบับน้ี ได้มีการ

รายงานความคบืหน้าการด�าเนินการในหัวข้อ “สิทธมินุษยชน” 

เพ่ิมเติมจากที่ไม ่ได ้น�าเสนอในรายงานฉบับก่อน ทั้ง น้ี 

การก�าหนดหัวข้อความย่ังยืนสอดคล้องตามแนวทาง GRI 

ทั้งหมด จ�านวน 21 หัวข้อ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้



29GRI 102-47, GRI 102-49, GRI 103-1

หัวข้อความยั่งยืน 
ที่ส�าคัญ

หัวข้อความยั่งยืน 
ตามแนวทาง GRI

ขอบเขตผลกระทบ

หน้า SDGs
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

7.	 การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์	

ความพึงพอใจ 
ของลูกค้า	

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า 41

8.	 ความมั่นคง
ปลอดภัย 
ทางไซเบอร์

การป้องกัน
อาชญากรรมไซเบอร์*	

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า	 
คู่ค้ารวมถึง 
เจ้าหนี้	องค์กร
ที่ก�ากับดูแล

77-78

9.	 การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ ์
และบริการ
ทางการเงินใน
รูปแบบดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินในรูปแบบ
ดิจิทัล*	

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า	 
ชุมชน	 
และสังคม

56-58

10.	การให้โอกาส 
ในการเข้าถึง
ทางการเงิน	

ผลกระทบทางอ้อม 
เชิงเศรษฐกิจ

ธนาคาร 
ทิสโก้	จ�ากัด
(มหาชน)
บริษัท	ไฮเวย์	
จ�ากัด

ลูกค้า	 
ชุมชน	 
และสังคม

96-99

11.	การให้ความรู้
ทางการเงิน	

ชุมชนท้องถิ่น ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า	 
ชุมชน 
และสังคม

43,	97,	
100

12.	การให้บริการ
ทางการเงิน
อย่าง 
รับผิดชอบ	

พอร์ตผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน

ธนาคาร 
ทิสโก้	จ�ากัด	
(มหาชน)
บริษัท 
หลักทรัพย์
จดัการกองทนุ	
ทิสโก้	จ�ากัด

ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	 
องค์กร 
ที่ก�ากับดูแล	
ชุมชน 
และสังคม

49-55

13.	การจัดการ
ด้านการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ 
ภูมิอากาศ

กรอบการก�ากบัดูแล
ความเส่ียงทีดี่

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย
ภายนอก
ทั้งหมด

80	

14.	การบริหาร
จัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม 
ของกลุ่มทิสโก้

ก๊าซเรือนกระจก	 ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า	 
คู่ค้ารวมถึง 
เจ้าหนี้	 
ชุมชนและ
สังคม

113

พลังงาน 112

วัสดุ 109-110

ขยะ 113

15.	การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน

ห่วงโซ่อุปทาน 
ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม	

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

คู่ค้ารวมถึง
เจ้าหนี้	ชุมชน
และสังคม

67-70

ขจัดความ
ยากจน

การศึกษา
ที่เท�าเทียม

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเข�าถึงได�

ลดความ
เหลื่อมล้ำ

สังคมสงบสุข
ยุติธรรม
ไม�แบ�งแยก

ความเท�าเทียม
ทางเพศ

การมีสุขภาพ
และความเป�นอยู�ที่ดี

เมืองและ
ถิ�นฐานมนุษย�
อย�างยั่งยืน

การจ�างงานที่มีคุณค�า
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

แผนการบร�โภค
และการผลิต
ที่ยั่งยืน

การรับมือ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความร�วมมือ
เพ�่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

การกำาหนดหัวข้อ
ความยั่งยืนที่สำาคัญ 
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หัวข้อความยั่งยืน 
ที่ส�าคัญ

หัวข้อความยั่งยืน 
ตามแนวทาง GRI

ขอบเขตผลกระทบ

หน้า SDGs
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

16.	คุณภาพชีวิต 
และความ 
เป็นอยู่ที่ดี 
ของพนักงาน	

การจ้างงาน ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

- 81-86

อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

87-89

การฝึกอบรม 
และการให้ความรู้

90-92

17.	การบริหาร
จัดการด้าน
แรงงาน	 
การให้โอกาส
และความ 
เท่าเทียมกัน	

ความหลากหลาย 
และโอกาสแห่งความ 
เท่าเทียม

ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

- 82-85

การไม่เลือกปฏิบัติ	 ลูกค้า	 
คู่ค้ารวมถึง 
เจ้าหนี้

86

18.	สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน ทุกบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า	 
คู่ค้ารวมถึง 
เจ้าหนี้

81

หมายเหตุ : * หัวข้อความยั่งยืนที่เพิ่มเติมขึ้น นอกเหนือจากหัวข้อความยั่งยืนใน GRI Standard และ GRI ฉบับ G4 กลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน 
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ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลุ่มทิสโก้ จึงมีการผลักดัน

แนวทางและกระบวนการด�าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรเพ่ือความย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรมโดยผนวกรวมเป็นส่วนหน่ึง

ของแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดกรอบความยั่งยืนขององค์กร เพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนดแนวทางการด�าเนินการด้านความยั่งยืนตามหัวข้อ

ความย่ังยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติส่ิงแวดล้อม มิติสังคม และมิติธรรมาภิบาล (Environment  

Social and Governance: ESG) น�ามาซึ่งบริบทหัวข้อความย่ังยืนที่สามารถน�ามาผนวกเข้าสู่การด�าเนินงานหลักตามพันธกิจ 

ขององค์กร อันน�าไปสู่การขับเคล่ือนการพัฒนาที่ย่ังยืนที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบสนองต่อเป้าหมายโลกด้านการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (SDGs) จ�านวน 12 ข้อ 

ขจัดความ
ยากจน

การศึกษา
ที่เท�าเทียม

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเข�าถึงได�

ลดความ
เหลื่อมล้ำ

สังคมสงบสุข
ยุติธรรม
ไม�แบ�งแยก

ความเท�าเทียม
ทางเพศ

การมีสุขภาพ
และความเป�นอยู�ที่ดี

เมืองและ
ถิ�นฐานมนุษย�
อย�างยั่งยืน

การจ�างงานที่มีคุณค�า
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

แผนการบร�โภค
และการผลิต
ที่ยั่งยืน

การรับมือ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความร�วมมือ
เพ�่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

กรอบความยั่งยืนทิสโก้

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้

บูรณาการด�านการ
พัฒนาความย่ังยืน
เป�นส�วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน

บูรณาการด�านการ
พัฒนาความย่ังยืน
เป�นส�วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน

กลยุทธ�การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ�มทิสโก�กลยุทธ�การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ�มทิสโก�

Sustainability Framework

ด�านสังคม
ส�งเสริมความ

เป�นอยู�ที่ดีสู�สังคม

ด�านเศรษฐกิจ
มุ�งเน�นผลการ

ดําเนินงานระยะยาว

ด�านส่ิงแวดล�อม
ดําเนินธุรกิจด�วย
ความใส�ใจต�อ
สิ่งแวดล�อม

ด�านการกํากับ
ดูแลกิจการ

เสริมสร�างวัฒนธรรมด�านการ
กํากับดูแลและการบริหาร
ความเสีย่งท่ีเข�มแข็ง

กรอบความยั่งยืนทิสโก้
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กรอบความย่ังยืนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีการน�ามาก�าหนดเป็นแผนการด�าเนินงานด้าน 

ความย่ังยืน 3 ปี ซึง่จะมีการทบทวนแผนเป็นประจ�าสม�า่เสมอ แผนการด�าเนินงานดังกล่าวน�ามาบงัคบัใช้เป็นแนวทางการปฏิบติังาน

ส�าหรับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ซึ่งกรอบความย่ังยืนและแผนการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนที่ได้น้ีถือเป็นแนวทางส�าคัญในการ 

ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่รายละเอยีดสาระส�าคญัของกรอบความย่ังยืนและหัวข้อความย่ังยืน

ที่น�ามาก�าหนดแผนการด�าเนินการด้านความยั่งยืนขององค์กรมีดังนี้ 
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สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญตามแผนการด�าเนินการด้านความยั่งยืนในปี 2562

กรอบความยั่งยืนทิสโก้

การเป�นผู�นำตลาดผลิตภัณฑ�ทางการเง�น
อย�างรับผ�ดชอบ 

การเป�นสถาบันการเง�นที่รับผ�ดชอบ
ภายใต�หลักธรรมาภิบาล

การสร�างสรรค�สังคมและสิ�งแวดล�อม
อย�างรับผ�ดชอบ 

• พัฒนาผลิตภัณฑ�และช�องทางการ 

ให�บริการที่ตอบสนอง Lifestyle 

ของลูกค�าในแต�ละช�วงชีวิต เช�น 

My Car My TISCO, TISCO My Fund 

และ Corporate Chatbot เ�นต�น

• ส�งเสริมการดำเนินกิจการภายใต� 

หลักการ “การธนาคารเพื่อความ

ย่ังยืน” โดยร�วมลงนามกับธนาคาร 

พาณิชย� 15 แห�ง ในบันทึกข�อตกลง 

ความร�วมมือ “กำหนดแนวทางการ

ดำเนินกิจการธนาคารอย�างย่ังยืน 

ในด�านการให�สินเช่ืออย�างรับผิดชอบ”

• เ�ดโอกาสให�ลูกค�ามีส�วนร�วม 

สนับสนุนเงินในการทำประโยชน� 

ให�กับสังคมด�วยการลงทุนหรือ 

ซื้อผลิตภัณฑ�ทางการเงิน โดยนำ 

รายได�ส�วนหนึ่งจากการขายหรือ 

บริหารจัดการมอบให�โรงพยาบาล 

มูลนิธิ หน�วยงานที่ทำประโยชน� 

ต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง

• ได�รับผลการประเมินการกำกับดูแล 

กิจการในระดับ “ดีเลิศ” โดย 

หน�วยงานภายนอก

• ได�รับรองฐานะจากคณะกรรมการ 

แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต�อต�านการทุจริต ต�อเนื่อง

เ�นรอบที่ 3 

• ยกระดับการบริหารความเส่ียง

โดยจัดตั้งคณะกรรมการกำกับ

ความเส่ียง กำกับความเส่ียง

ในภาพรวม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติ 

ให�สอดคล�องตามนโยบายและ

กลยุทธ�การบริหารความเส่ียง

• ยกระดับการดำเนินการด�านการ 

รักษาความปลอดภัยและคุ�มครอง 

ข�อมูลของลูกค�า

• กำกับดูแลการดำเนินการตาม 

นโยบายการให�บริการแก�ลูกค�า

อย�างเ�นธรรม อย�างต�อเนื่อง 

เพื่อสร�างความมั่นใจให�ลูกค�า

ในการได�รับการบริการที่คำนึงถึง 

ประโยชน�ของลูกค�าเ�นสำคัญ

• ให�ความรู�ทางการเงินและภัย

ทางการเงินในรูปแบบต�างๆ 

อย�างต�อเนื่องโดย: 

 - ให�ความรู�ทางการเงินผ�านการ

จัดอบรมและช�องทางออนไลน� 

โดยมีผู�เข�าอบรมท้ังสิ�น 70,469 คน

 - จัดอบรมให�ประชาชนทั่วไป 

ผ�านสาขาโครงการ “ฉลาดเก็บ 

ฉลาดใช�” ใน 30 จังหวัด 

มีประชาชนเข�าร�วม 4,236 คน

 - ให�ความรู� “ภัยทางการเงิน” 

แก�ลูกค�าสินเชื่อ ทะเบียนรถ 

จักรยานยนต� ในระหว�างรอ

รับบริการ 26,839 ราย

 - จัดอบรมให�เด็ก เยาวชน และ

ครูในโครงการ “ค�ายการเงิน” 

129 คน

• จัดกิจกรรมพิเศษร�วมกับพันธมิตร 

ฉลองครบรอบ 50 � เพื่อตอบแทน 

สังคมควบคู�กับการดำเนินธุรกิจ 

ในโครงการ “Friends for Life” 

สามารถระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ�

การแพทย�ให�โรงพยาบาล 5 แห�ง 

เ�นจำนวนเงิน 118.99 ล�านบาท

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนการดำเนินการด�านความยั่งยืนในป� 2562
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การเป�นผู�นำตลาดผลิตภัณฑ�ทางการเง�น
อย�างรับผ�ดชอบ 

การเป�นสถาบันการเง�นที่รับผ�ดชอบ
ภายใต�หลักธรรมาภิบาล

การสร�างสรรค�สังคมและสิ�งแวดล�อม
อย�างรับผ�ดชอบ 

• สื่อสารจรรยาบรรณคู�ค�าต�อเนื่อง

ไปยังผู�ให�บริการภายนอก 

(Outsourcer) โดยมีคู�ค�าลงนาม

รับทราบเ�นจำนวนร�อยละ 89.35

• สำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ�

และการให�บริการของกลุ�มทิสโก�

• อัตราความพึงพอใจและความผูกพัน

ต�อองค�กร ร�อยละ 8.2 เพิ�มขึ้น

จาก�ก�อนร�อยละ 0.3

• อัตราการคงอยู�ของพนักงาน

ร�อยละ 93 โดยมีอัตราการลาออก

ของพนักงานลดลงจาก�ก�อน 

ร�อยละ 12.90

• การปล�อยก�าซเรือนกระจกจาก

การดำเนินงาน

 - อัตราการปล�อยก�าซเรือนกระจก 

ต�อคนลดลงร�อยละ 7.51 จาก�ฐาน

 - ลดการปล�อยก�าซ 

คาร�บอนไดออกไซด�จากการ 

จัดงานอีเว�นต� 4,320.74 kgCO2e

• โครงการลดการใช�พลังงาน

 - เปลี่ยนหลอดไฟ LED 

จำนวน 16,266 หลอด 

ประหยัดไฟได� 591,978 

กิโลวัตต�-ชั่วโมง

 - ติดตั้งอุปกรณ� Motion Sensor 

ในห�องน�ำที่ทำการสำนักงานใหญ� 

• รณรงค�สร�างความตระหนักรู�

รักษ�สิ�งแวดล�อมให�พนักงาน คู�ค�า 

และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ

 - งดใช�กล�องโฟมบรรจุอาหาร

ในสถานประกอบการทุกแห�ง

ของกลุ�มทิสโก�

 - ลดการใช�แก�วพลาสติก

ในอาคารทิสโก� ทาวเวอร�

 - ลดการใช�ถุงพลาสติก

ครั้งเดียวทิ�ง หรือนำกลับ

เข�าสู�กระบวนการ Recycle 

ในโครงการ “วน” 
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ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินน้ัน ด�าเนินการโดยศึกษาเพ่ือลงลึกถึงความต้องการที่แท้จริง 

ของลูกค้า ผ่านการสานสัมพันธ์ การวิเคราะห์ ผนวกกับการใช้ความช�านาญและประสบการณ์ทางการเงิน ตลอดจนร่วมมือกับ

องค์กรพันธมิตรช้ันน�าของประเทศในการคิดค้นและน�าเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสม คุ้มค่า และ 

เพ่ิมโอกาสหรือทางเลือกที่ดีให้ลูกค้าแบบไร้ข้อจ�ากัด เน้นการน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน รวมถึง 

เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ทางการเงนิทีค่รบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าตามข้อก�าหนดของกฎหมาย เป็นไปตาม

แนวทางการก�ากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ท�าให้ลูกค้าสามารถ 

รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการที่น�าเสนอเป็นอย่างดี

ทัง้น้ี กลุ่มทสิโก้ยังให้ความส�าคญัต่อการเคารพสิทธใินการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบคุคลของลูกค้า การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ การดูแลความถูกต้องของข้อมูล เพื่อป้องกันการน�าข้อมูลลูกค้าไปใช้โดยมิชอบ

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์ 
กับลูกค้า
ด้วยวัตถุประสงค์ของการให้บริการ 

ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 

ของลูกค้าที่แตกต่างไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

กลุ ่มทิสโก ้จัดโครงสร ้างธุรกิจและบุคลากรที่ มีความรู  ้

ความช�านาญเฉพาะแยกตามกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าธนบดี 

ลูกค้าบรรษัท ลูกค้ารายย่อย และจัดการกองทุน 

กลุ่มทิสโก้ยึดถอืและปฏบัิติตามค่านิยมองค์กรเกีย่วกบัการใส่ใจบริการลูกค้าเป็นหลักอย่างต่อเน่ือง และมุง่พฒันาออกแบบ

ผลติภัณฑ์ บริการทางการเงิน และช่องทางให้บริการทีส่ามารถเข้าถงึลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ

และวถิกีารด�าเนนิชีวติของลูกค้าแต่ละกลุ่มท่ีหลากหลาย ตลอดจนการเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีลกูค้าให้ความเช่ือม่ันและ

ไว้วางใจด้านวางแผนทางการเงนิ เพือ่ความม่ังค่ังและยกระดบัคุณภาพชีวติหลังเกษียณอย่างมีอิสรภาพทางการเงิน

ลูกค้าธนบดี
กลุ่มทสิโก้เป็นองค์กรทีมี่ความพร้อม

ในการปรับรูปแบบการด�าเนินงาน 

ให้รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

แวดล้อม และปัจจยัต่างๆ ทีเ่กดิข้ึน 

อยู่เสมอ ด้วยแนวทางการด�าเนินธรุกจิ

ดังกล่าวท�าให้ทสิโก้เป็นผู้น�าในธรุกจิบริการให้ค�าปรึกษา

ทางการเงนิอย่างต่อเน่ืองมาตลอดคร่ึงศตวรรษ จากความ

ส�าเร็จที่ผ ่านมาในการเป็น Top Advisory House  

กลุ่มทิสโก้ยกระดับการบริการลูกค้าไปอีกข้ันด้วยการ 

มุ่งสู่การให้บริการให้ค�าแนะน�าทางการเงินที่ตอบโจทย์

ลูกค้าแบบองค์รวมหรือ Holistic Financial Advisory  

โดยยกระดับการให้บริการทีป่รึกษาด้านลงทนุให้ครอบคลุม

ทั้งการลงทุน การวางแผนประกันชีวิตและสุขภาพ  

การวางแผน เกษียณ และสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างคุ ้มค่า ถือเป็น 

การบริหารความม่ังคั่งอย่างครบวงจรโดยยึดลูกค้า 

เป็นศูนย์กลาง
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นอกจากการศกึษาข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแล้ว 

ยังพิจารณาถงึ “Mega Trend” ของโลก เช่น แนวโน้มประชากร 

ส่งผลให้ความต้องการ “การวางแผนการเงิน” เปล่ียนไปเป็น

ความต้องการหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความต้องการด้านการลงทนุ 

ความต้องการความคุม้ครองทางด้านชีวิตและสุขภาพ และความ

ต้องการความคุม้ครองด้านคณุภาพชีวิตตลอดชีวิตหลังเกษยีณ 

ส่งผลให้เกิดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือ

การให้บริการทีส่อดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าแบบองค์รวม

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า รวมถึงจัดให้มี “ตัวเลือก”  

ที่ดีและมีความหลากหลายเพียงพอที่สามารถตอบสนองต่อ

เงื่อนไขและความต้องการเฉพาะบุคคลของลูกค้าแต่ละรายได้ 

รูปแบบ Open Architecture จึงเป็นกุญแจส�าคัญที่น�าไปสู่ 

การสรรหาและคดัสรรผลิตภัณฑ์ด้านการลงทนุ-ประกนัชีวิตและ

สุขภาพที่ “ดีที่สุด” จากหลากหลายค่ายมาให้ลูกค้าพิจารณา

เลือกในทีเ่ดียว โดยเช่ือว่าบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทนุรวม 

หรือบริษทัประกนัแต่ละแห่งมีความถนัดและเช่ียวชาญในแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เป็นการเปิดกว้างให้ลูกค้าเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในที่เดียว เพ่ิมโอกาสในการสร้าง 

ผลตอบแทนที่ดีกว่า เพราะสามารถแนะน�าส่ิงที่ดีที่สุดและ 

เป็นประโยชน์ที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งยังช่วยส่งเสริมการยกระดับ

การบริการทีเ่ป็น Top Holistic Financial Advisory ทีส่มบรูณ์แบบ

มากขึ้น

กลุ่มทิสโก้มีศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ จัดท�า 

บทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในมุมมองของทิสโก้เอง 

(House View) ที่มีความแม่นย�า น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

เป็นอนัดับต้นๆของอตุสาหกรรม และยังเป็นหน่ึงในสถาบนัการเงนิ

ไม่กีแ่ห่งทีมี่การท�าบทวิจยั House View ด้าน Wealth Management 

แยกออกมาโดยเฉพาะ เพ่ือแนะน�ากลยุทธ์การลงทนุครอบคลุม

สินทรัพย์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหน้ี ทองค�า 

กองทนุ ฯลฯ ส�าหรับการวางแผนกระจายการลงทนุในสินทรัพย์

หลายประเภทให้กับลูกค้า ด้วยการประสานจุดแข็งนี้เพื่อมุ่งสู่

ความเป็น Top Holistic Advisory ในปี 2562 ทิสโก้จึงมีการออก

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่ม/

แต่ละประเภท หรือดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่แตกต่าง  

เพ่ือเป ็นข ้อมูลทางเลือกให้กับลูกค้าและผู ้บริโภค และ 

เ พ่ือสนับสนุนการให ้ค� าแนะน�าผลิตภัณฑ ์ที่ เหมาะสม 

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างมืออาชีพ

นอกจากน้ี ทิสโก้ยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การขาย ความรู้ และความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าทีลู่กค้าสัมพันธ์ 

(Relationship Manager: RM) ผู้ท�าหน้าทีดู่แลและให้ค�าแนะน�า

กบัลูกค้า โดย RM ทกุคนจะต้องมีใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทนุ

ด้านหลักทรัพย์ และเพ่ือให้ RM มีความรู้ความสามารถที่จะ

แนะน�าลูกค้าได้อย่างครบวงจรจงึให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ

นักวางแผนการเงิน (AFPT/CFP) โดยตั้งเป้าหมายให้ทุกสาขา

ของธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ต้องมี AFPT/CFP  

ประจ�าอยู่อย่างน้อย 1-2 คน

ในปีทีผ่่านมา กลุ่มทสิโก้เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมช่วยเหลือ

สังคม โดยมีการแบ่งรายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือสมทบทุนบริจาคไปยังโรงพยาบาล  

หรือกองทุนที่เกี่ยวกับสุขภาพนอกเหนือไปจากโครงการ 

“Friends for Life” ซึง่กลุ่มทสิโก้ได้ร่วมมือกบัองค์กรพันธมิตร 

ลกูค้า คูค้่า ผู้มีจิตศรัทธา (รายละเอียดหน้า 107)

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
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ลูกค้าบรรษัท
จากสถานการณ์เศรษฐกจิในภาวการณ์ปัจจบุนัทัง้ภายในประเทศ

และต่างประเทศมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกบัธรุกจิขนาดใหญ่

ยังคงมีความต้องการบริการทางการเงนิเพ่ือลงทนุขยายกจิการ

ในรูปแบบต่างๆกัน ท�าให้สถาบันทางการเงินแทบทุกแห่ง 

ต่างให้ความส�าคญักบักลุ่มลูกค้าธรุกจิขนาดใหญ่ ท�าให้แนวโน้ม

ของการแข่งขันสูงมากข้ึน ทิสโก้ได้ตอบสนองเชิงรุกต่อการ 

ให้บริการทางการเงินกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โดยการสร้าง

ความแตกต่างด้วยกลยุทธ์การท�างานแบบ “Total Solution” ที่มี

ความพร้อมด้วยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มี 

ความช�านาญเฉพาะด้าน มีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น ท�าให้

ส่วนงานดูแลกลุ่มลูกค้าบรรษัทของทิสโก้สามารถส่งเสริม 

การท�างานซึ่งกันและกันได้อย่างดีเย่ียม ทั้งทีมวางกลยุทธ์  

ทมีวิเคราะห์ ทมีสินเช่ือ และทมีวานิชธนกจิ ภายใต้การบริหารงาน

ที่มีการให้ความร่วมมือกันจากทีมงานต่างๆรวมถึงการท�างาน

ร่วมกับลูกค้าอย่างทุ ่มเท จริงใจ เพ่ือให้มีความเข้าใจใน 

ความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึง้ ท�าให้เกดิผลส�าเร็จของงาน

2.	 ผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันภัย

กลุ่มทิสโก้มีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและ

ประกันชีวิตโดยไม่จ�ากัดค่าย เป็นการยกระดับบริการ

อย่างครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการ 3 ด้านหลัก 

ของลูกค้า น่ันคอื ผลตอบแทน การสร้างหลักประกนัความ

คุม้ครอง และการดูแลการลงทนุตลอดทกุช่วงชีวิต รวมถงึ

การต่อยอดการให้บริการจากทีป่รึกษาการลงทนุ สู่บริการ

ให้ค�าแนะน�าที่ครอบคลุมการวางแผนการเงินที่มีการ

คุ้มครองความเส่ียงในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า ตอบโจทย์

ด้านความคุ้มครองด้วยการน�าเสนอตัวช่วยเพ่ือปกป้อง

ความม่ังคั่ง เพ่ือสร้างทางเลือกความคุ้มครองและส่งต่อ

ความม่ังคั่งอย่างย่ังยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นหรือ 

ทีป่รกึษาด้านประกนัสขุภาพทีด่ใีห้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า

มั่นใจได้ว่าจะสามารถมีความสุขไปกับไลฟ์สไตล์ที่เลือก

ที่ไม่ใช่แค่การด�าเนินการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ตามข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งไว้เฉพาะคร้ังเฉพาะคราวเท่าน้ัน แต่จะ

พิจารณาผ่านกระบวนการกล่ันกรองความคดิร่วมกนัเพ่ือให้เกดิ

ความเข้าใจในวัตถปุระสงค์ของความต้องการทางการเงนิร่วมกนั  

เกิดกระบวนการท�างานร่วมกันอย่างลงตัวบนพ้ืนฐานของ 

ความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี ท�าให้สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์

หรือบริการทางการเงนิทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์น้ันๆ สามารถ

ตอบโจทย์ลูกค้าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวอย่างครบวงจร ท�าให้ลูกค้าเช่ือม่ัน

และไว้วางใจทิสโก้ในระยะยาวแบบ “Lifetime Partner” และ

ด้วยการบริหารงานในแบบ Total Solution ช่วยให้เกดิความยืดหยุ่น

ในการท�างาน สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์และ

เหตุการณ์ในแต่ละช่วง ท�าให้ส่ิงที่น�าเสนอให้กับลูกค้าน้ัน 

ถกูวิเคราะห์และออกแบบมาให้กบัลูกค้ารายน้ันโดยเฉพาะจริงๆ 

ในรูปแบบที่เรียกว่า “Customize” ที่มีการน�าเสนอให้กับลูกค้า

เฉพาะรายเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่

ลูกค้ารายย่อย
กลุ่มทิสโก้ให้บริการลูกค้ารายย่อยทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัยอย่างครบวงจร 

1.	 ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กลุ่มทิสโก้มีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีความสะดวกคล่องตัวในทุกธุรกรรมทางการเงิน  

เพ่ือน�าเสนอให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ นอกจากน้ี กลุ่มทิสโก้ได้มีการพัฒนา

แอปพลิเคชัน TISCO Mobile Banking เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาฟังก์ชันงาน 

ให้รองรับการช�าระเงนิผ่าน Thai QR Code และการช�าระบลิผ่านระบบพร้อมเพย์ เพ่ืออ�านวยความสะดวก

ในการท�าธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้า

กลุ ่มทิสโก้ ให้ความส�าคัญการคัดสรร 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นผ่านผู้เช่ียวชาญ

ในการให้ค�าปรึกษาด้านความคุ้มครอง

สุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าโดยพิจารณาจาก  

3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1. Good Research คือการศึกษา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงลึกและกว้าง เพ่ือใช้เป็นฐานในการ

วิเคราะห์กล่ันกรองผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพจากบริษัท

ประกนัช้ันน�า 2. Good Product จากการเป็นพันธมิตรกบับริษทั

ประกันช้ันน�าได้หลายบริษัท ท�าให้ทิสโก้สามารถคัดสรร 

และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทประกันที่มีความช�านาญ

เฉพาะด้านอย่างแท้จริงมาให้ลูกค้า ท�าให้สามารถวิเคราะห์และ 

ให้ค�าแนะน�าได้อย่างเป็นกลางยึดเอาผลประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครอง ความคุ้มค่า 
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3.	 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กลุ่มทิสโก้มีผลิตภัณฑ์สินเช่ือหลากหลายประเภทที่พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์สินเช่ือเช่าซื้อ

เป็นธรุกจิส่วนใหญ่ในกลุ่มสินเช่ือรายย่อย กลุ่มทสิโก้มีมาตรฐานการให้สินเช่ือเช่าซื้อและสินเช่ือรายย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ

โดยการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากฐานข้อมูลภายใน ซึ่งสามารถควบคุมมาตรฐานการอนุมัติ

สินเช่ือ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธภิาพและลดระยะเวลาการพิจารณาสินเช่ือให้สามารถอนุมัติได้เร็วข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้า นอกจากสินเช่ือเช่าซือ้ กลุ่มทสิโก้มีการให้บริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะ สินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภคอืน่ 

และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอื่นๆ

นอกจากสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์แล้ว กลุ่มทสิโก้ยังมีการด�าเนินธรุกจิเกีย่วกบัสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ สินเช่ือทะเบยีนรถ

และการให้บริการอื่นที่หลากหลายอย่างครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภายใต้ช่ือ “สมหวัง เงินส่ังได้”  

ของบริษทั ไฮเวย์ จ�ากดั ซึง่เป็นบริษทัในกลุ่มทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ปัจจบุนัเปิดให้บริการอยู่ทัว่ประเทศกว่า 300 สาขา ท�าให้

สามารถเข้าถงึลูกค้าทกุภูมิภาค นอกจากน้ี “สมหวัง เงนิส่ังได้” มีแคมเปญ “รถสมหวัง ตามส่ัง” ซึง่เป็นรถบริการเคล่ือนที่

ส�าหรับออกให้บริการลูกค้าในชุมชนต่างๆทัว่ประเทศ รวมถงึพ้ืนทีห่่างไกลชุมชนเพ่ือสร้างโอกาสให้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุอย่าง

เท่าเทยีม สะดวก รวดเร็ว โดยได้รับอนุมัติสินเช่ือรถจกัรยานยนต์ได้ภายใน 1 ช่ัวโมง นอกเหนือจากการให้บริการทางด้าน

สินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์และสินเช่ือทะเบยีนรถแล้ว “สมหวัง กนัภัย–ประกนัภัยสมหวัง” เป็นอกีหน่ึงธรุกจิภายใต้บริษทั 

ไฮเวย์ จ�ากดั ทีใ่ห้บริการด้านการประกนัภัย ภายใต้แนวคดิ “คุม้ครองครบ จบทกุภัย” โดยคดัสรรแผนความคุม้ครองที ่

หลากหลายจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทสิโก้ ทีเ่หมาะสมกบัรูปแบบการใช้ชีวิต ครอบคลุมทกุสถานการณ์ และมีเจ้าหน้าทีผู้่เช่ียวชาญ

ในการให้ค�าแนะน�าเพ่ือน�าเสนอแผนความคุม้ครองประเภทต่างๆ ทีเ่หมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์

ประกนัภัยครอบคลุมทัง้ในกลุ่มประกนัภัยรถประเภทต่างๆอาท ิประกนัภัยรถยนต์ ประกนัภัยรถมอเตอร์ไซค์ ประกนัภัย 

ภาคบงัคบั พ.ร.บ. รวมถงึการคุม้ครองชีวิต เช่น ประกนัอบุติัเหตุส่วนบคุคล (พีเอ) ประกนัภัยคุม้ครองโรคมะเร็ง ประกนัภัยชดเชย

รายได้ รวมถงึการให้บริการหลังการขาย เช่น การประสานงานในการเรียกร้องชดเชยค่าสินไหมกบับริษทัประกนั เป็นต้น

ลูกค้าจัดการกองทุน
กลุ่มทสิโก้มีความเช่ียวชาญในการจดัการการลงทนุให้แก่ลูกค้า

มานานกว่า 30 ปี มีทีมการลงทุนที่ประกอบด้วย ผู้จัดการ

กองทุนที่มีประสบการณ์สูงและจัดการกองทุนในประเทศไทย

มานานกว่า 10 ปี และมีเจ้าหน้าที่วางแผนการลงทุนที่พร้อม 

ให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า และตอบปัญหาแก่นักลงทุน  

เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการทีแ่ตกต่างกนัของลูกค้า

ได้ในทกุระดับความเส่ียงทีต้่องการ โดยกองทนุรวมประกอบด้วย 

กองทนุหุ้น กองทนุผสมยืดหยุ่น กองทนุผสม กองทนุตราสารหน้ี 

กองทนุเฉพาะเจาะจง และกองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ กองทนุ

ส่วนบุคคลให้บริการแก่นกัลงทุนส่วนบุคคล ผู้ที่ต้องการมีแฟ้ม

การลงทุนเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับ 

ความต้องการของแต่ละบุคคล และกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 

พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างความม่ังคั่งเพ่ือรองรับ

การเกษียณในอนาคต

และตรงกับความต้องการของลูกค้าว่าจะได้รับความคุ้มครอง

และสิทธิประโยชน์สูงสุด และ 3. Good Advice จากการศึกษา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบข้อมูลความคุ้มครอง ท�าให้

สามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภท 

มาแนะน�าเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
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ลูกค้าหลักทรัพย์
ด้วยความมุ่งม่ันในการเป็นพรีเมียมโบรเกอร์ที่ให้ความส�าคัญ

กับบริการและน�าเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณภาพ ทันต่อ

สถานการณ์ เช่ือถือได้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้นักลงทุนทุกกลุ่ม

สามารถเข้าถงึฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆได้ครบถ้วนและ

ทันต่อสถานการณ์การลงทุนที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  

โดยปัจจุบันบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 

(บล. ทิสโก้) ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 100 บริษัท 

คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และ 

มีฐานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนไทยย้อนหลังมากกว่า 20 ปี 

นอกจากน้ี บล. ทสิโก้ได้พัฒนาช่องทางการบริการให้สอดคล้อง

กบัพฤติกรรมของนักลงทนุทีเ่ปล่ียนมาซือ้ขายผ่านระบบออนไลน์

มากขึ้น โดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “TISCO Guru Plus” 

แอปพลิเคชันสแกนหุ้นทีเ่หมาะกบันักลงทนุทกุกลุ่ม ทัง้นักลงทนุ

มือใหม่ทีเ่พ่ิงเร่ิมต้นและนักลงทนุทีมี่ความช�านาญ ลักษณะเด่น

ของฟังก์ชันการใช้งานคอืการให้ค�าแนะน�าเพ่ือช่วยให้นักลงทนุ

สามารถคดัสรรหุ้นตามสไตล์การลงทนุของตัวเองจากการวิเคราะห์

พฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าบนฐานข้อมูลในอดีตและ 

การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตตามมุมมองของนักวิเคราะห์ของ 

บล. ทสิโก้ เพ่ือช่วยสแกนหุ้นและแจ้งเตือนเสมือนมีนักวิเคราะห์

และเจ้าหน้าทีแ่นะน�าการลงทนุส่วนตัวตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมระบบ

การแจ้งเตือนเม่ือหุ้นที่ช่ืนชอบมีความเคล่ือนไหวหรือราคา 

ถงึเป้าหมาย นอกจากน้ี ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

เกี่ยวกับหุ้นที่ลูกค้าก�าลังสนใจหรือมีอยู่ในพอร์ต ส�าหรับ 

นักลงทนุมือใหม่มีพอร์ตการลงทนุจ�าลองรายวันและรายสัปดาห์

ให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางการลงทุน สามารถซื้อขายหุ้นเด่น 

ได้ทนัทด้ีวยระบบการล็อกอนิเพียงคร้ังเดียว และค้นหาบทวิเคราะห์

ย้อนหลังพร้อมอัพเดตสถานการณ์การลงทุนอย่างทันท่วงที 

คิดต่าง สร้างโอกาส (ทางธุรกิจ) ทิสโก้มีจุดเด่น 
ในการด�าเนินธุรกิจในมุมมองที่แตกต่าง
กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญอย่างมากกับการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ย่ังยืน เดินหน้าธุรกิจในส่วนที่มีความเช่ียวชาญ ด�าเนินธุรกิจ

อย่างรอบคอบระมัดระวัง พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 

การด�าเนินงานควบคูก่บัการสร้างคณุค่าสู่สังคมในทกุมิติทัง้ด้าน

การดูแลส่ิงแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม และการด�าเนินธรุกจิ

อย่างรับผิดชอบต่อผู ้ มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่มภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีความพร้อมในการบริหารจัดการ 

ภาวะวิกฤติและความเส่ียงใหม่ๆซึง่จะช่วยสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันและขับเคล่ือนกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ไปสู ่

ความย่ังยืน ทั้งน้ี ท่ามกลางอุตสาหกรรมสถาบันการเงินที่มี 

การแข่งขันอย่างต่อเน่ือง ทสิโก้เลือกด�าเนินธรุกจิทีมี่ความช�านาญ  

การคิดเชิงออกแบบ

เอาใจใส� ทดสอบ

1

กำหนด

2

ระดมสมอง

3

แบบจำลอง

4 5

การคิดเชิงออกแบบ

เอาใจใส� ทดสอบ

1

กำหนด

2

ระดมสมอง

3

แบบจำลอง

4 5

รู้ลึก รู้จริง และมีประสบการณ์ในธุรกิจน้ันๆมาอย่างยาวนาน  

ด้วยวิธคีดิทีแ่ตกต่าง บวกกบัความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ทีไ่ม่หยุด

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่มีคุณภาพ ซึ่งต้ังอยู่บน

ความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดรับปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ 

และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไป จึงท�าให้ทิสโก ้

มองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อยู่เสมอ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยพันธกจิและค่านิยมขององค์กรในการใส่ใจในการให้บริการ

กบัลูกค้าโดยมีลูกค้าเป็นศนูย์กลาง กลุ่มทสิโก้ให้ความส�าคญั

กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงช่องทางในการให้บริการ  

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถงึ 

การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ  

เพ่ือให้สามารถรับรู้และเข้าใจเชิงลึกถงึความต้องการในแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการให้บริการ 

กลุ่มทิสโก้ได้น�าแนวคิดที่เป็นแนวปฏิบัติสากลที่ดีเกี่ยวกับ 

การคดิเชงิออกแบบมาปรบัใช้ในกระบวนการพฒันาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางในการให้บริการ โดย

ก�าหนดกระบวนการให้ศกึษาเพ่ือให้เกดิความเข้าใจในปัญหา

ต่างๆอย่างลึกซึ้ง โดยเอาลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง

และน�าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากบุคคลต่างๆ  

ที่อยู่ในกระบวนการมาหาแนวทางการแก้ปัญหา และน�ามา

ทดสอบและพัฒนาโดยมีเจตนาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

หรือช่องทางการให้บริการทีเ่ป็นแนวทางของผู้บริโภค ทีน่�าไป

พัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนออกแบบผลิตภัณฑ์

และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ

พันธมิตรทางธรุกจิอย่างแท้จริง รวมถงึการท�าให้เกดิระบบนิเวศ

ทางธรุกจิทีดี่ร่วมกนั
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การสื่อสารการตลาด
อีกหน่ึงความโดดเด่นที่ยืนยันถึงความเป็นผู้น�าด้าน Advisory 

House คอื การน�าความรู้จากคลังข้อมูลทีมี่อยู่ทัง้หมดเกีย่วกบั 

การวางแผนการเงนิการลงทนุ ผลิตภัณฑ์ การบริหารจดัการหน้ี 

การบริการที่หลากหลาย ไปยังกลุ่มลูกค้าและกลุ่มคนทั่วไป 

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ผ่านช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ 

อาทิ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ประจ�าสาขา ศูนย์บริการ

ข้อมูลลูกค้า เว็บไซต์ธนาคาร และเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานธรุกจิ

ในกลุ่มทสิโก้ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถงึข้อมูลส�าคญัทีต้่องการได้ 

ทั้งน้ี เพ่ืออ�านวยความสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป จงึได้เพ่ิมช่องทางการ

ส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ อาทิ LINE Official Account  

เฟซบุ๊กแฟนเพจ เพ่ือเป็นส่ือกลางส�าหรับส่ือสารข้อมูลความรู้  

การวางแผนทางการเงนิ อพัเดตข่าวสารสถานการณ์ และข้อมูล 

ในเชิงไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 

พร้อมแนะน�าผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆของทสิโก้ รวมถงึการ

ตอบค�าถามและแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าโดยการส่ือสารทีผู้่ส่งและผู้รับ

ข่าวสารสามารถโต้ตอบกันได้ในส่ือกลางเดียวกัน (Two Way 

Communication) ทั้งน้ี นอกจากช่องทางการส่ือสารออนไลน์

จะท�าให้การส่ือสารระหว่างองค์กรกบัลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธภิาพมากข้ึนแล้ว ยังท�าให้หน่วยงานต่างๆทราบถงึ

ความต้องการและ Pain Point ของลูกค้า ซึง่จะน�าไปสู่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการทีต่อบสนองความต้องการของลูกค้าได้อกีด้วย

ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการให้ข้อมูลและช่องทางการส่ือสาร

การตลาด โดยจดัให้มีช่องทางการให้ข้อมูลเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์

และบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ลูกค้าสามารถ 

เข้าถงึข้อมูลส�าคญัทีต้่องการได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ลูกค้าสามารถ

ติดต่อสอบถามได้โดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่

ประจ�าสาขา ศนูย์บริการข้อมูลลูกค้า ส่ือสังคม เว็บไซต์ธนาคาร 

และเว็บไซต์ธรุกจิในกลุ่มทสิโก้ โดยในปี 2562 ไม่พบการร้องเรียน

การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
จากหน่ึงในค่านิยมขององค์กรในการมุ่งม่ันใส่ใจในการให้บริการ

ลูกค้า กลุ่มทิสโก้มุ ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงความต้องการของลูกค้า  

โดยน�าข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ของลูกค้า รวมถงึพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ามาวิเคราะห์ 

สุ่มส�ารวจความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า อุปสรรคและ

ปัญหาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน 

ของกลุ่มทิสโก้ในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์

และพัฒนาคณุภาพการให้บริการทีต่อบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ี กลุ่มทิสโก้ยังมีการบริหารจัดการความสัมพันธ ์

ของลูกค้าในเชิงรับผ่านการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า 

ต้ังแต่การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่ลูกค้า  

การช่วยแก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า การรับฟัง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าและน�ามาพัฒนา

ปรับปรุงคณุภาพของการให้บริการ ตลอดจนการบริหารจดัการ

ข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการก�าหนดช่องทางรับเร่ือง 

ร้องเรียน ผู้ทีมี่หน้าทีรั่บผิดชอบในการพิจารณาและยุติข้อร้องเรียน 

รวมถึงกระบวนการติดตามข้อร้องเรียนเพ่ือให้สามารถยุติ 

และช้ีแจงให้ลูกค้ารับทราบผลการพิจารณาภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนดตามมาตรฐานของการให้บริการ ข้อร้องเรียนที่ได้รับ

ผ่านช่องทางต่างๆได้ถูกน�ามาวิเคราะห์สาเหตุและพิจารณา

แนวทางการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ โดยผลการด�าเนิน

การดังกล่าวมีการสรุปและรายงานไปยังผู้บริหารตามสายงาน

และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม 

ของการด�าเนินการ

ช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

ร�องเร�ยนด�วยตนเองที่สำนักงานใหญ�
หร�อสาขาของธนาคาร โดยแจ�งผ�านพนักงาน
หร�อกรอกแบบฟอร�มแล�วส�งให�พนักงาน

ร�องเร�ยนโดยจัดทำเป�นหนังสือและส�งมาที่ 
หน�วยงานกำกับ
บมจ.ทิสโก� ไฟแนนเชียลกรุ�ป 48/49 
อาคารทิสโก�ทาวเวอร� ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ช�องทางที่

3
ร�องเร�ยนผ�านศูนย�บร�การลูกค�า
ทางโทรศัพท�หร�อโทรสาร
หมายเลขโทรศัพท�: 0 2080 6000 
หร�อ 0 2633 6000 โทรสาร: 0 2633 6800
อีเมล: webmaster@tisco.co.th

ร�องเร�ยนผ�านทางเว็บไซต�ของธนาคาร
www.tisco.co.th

ช�องทางที่

1
ช�องทางที่

2 ช�องทางที่

4

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

42 GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 102-43, GRI 102-44

ทิสโก้ได้ก�าหนดข้อตกลงระดับการให้บริการซึ่งมีมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินส�าหรับลูกค้าในด้านการรับและ

ดูแลเรื่องร้องเรียนต่างๆดังนี้

ทั้งน้ีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ของศนูย์บริการลูกค้า เช่น การสุ่มส�ารวจความพึงพอใจจากลูกค้า 

ผ่านระบบโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมัติและตรวจสอบสายสนทนา 

การตรวจสอบอัตราของสายที่ไม่ได้รับบริการ อัตราการถูก 

ร้องเรียน จากการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที ่เป็นต้น มีการด�าเนิน

การเป็นประจ�าสม�่าเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ

ให้ดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มทิสโก้ยังมีการพิจารณาการน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

ศนูย์บริการลูกค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดระยะเวลาและปริมาณของ

สายที่รอรับการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการลูกค้า 

รวมถึงลดอัตราสายที่ไม่ได้รับบริการ เช่น การพัฒนาระบบ 

Corporate Chatbot ที่มีการจ�าลองบทสนทนาของลูกค้ากับ 

เจ้าหน้าทีแ่ละให้ระบบตอบกลับบทสนทนาทีเ่กีย่วกบัการให้ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์หรือการให้ค�าตอบตามข้อซักถามได้โดยอัตโนมัติ 

เป็นต้น

นอกจากน้ี ในปี 2562 กลุ ่มทิสโก้ได้ด�าเนินการส�ารวจ 

ความพึงพอใจของลูกค้าในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562  

โดยแบบสอบถามทีใ่ช้ในการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าน้ัน

ได้รับการออกแบบมา เพ่ือมุ่งเน้นการบริการของกลุ่มทสิโก้ในด้าน 

ส่วนผสมทางการตลาดหรือกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ เวลาให้บริการ การส่งเสริมการขาย สภาพแวดล้อม

ของสาขา และช่องทางดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์  

เฟซบุ๊ก และ Line โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าทั้งส้ิน 

1,505 คนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้แก่ 1. สินเช่ือเช่าซื้อ  

2. สินเชื่อจ�าน�าทะเบียน 3. บริการประกันภัย 4. กองทุนรวม 

5. เงินฝาก และ 6. บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสรปุ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มทสิโก้ประจ�าปี 2562 เท่ากบั 

3.19/4 

กลุ่มทสิโก้ให้ความส�าคญัต่อข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากกลุ่มตัวอย่าง 

ลูกค้าทีม่าจากการส�ารวจความพึงพอใจ และส่งต่อข้อเสนอแนะ

ที่ได้รับให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและน�าไปพิจารณา ปรับปรุง 

และน�ามาวัดผลในปีถดัไป เพ่ือให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม 

ได้รับการบริการทีดี่ย่ิงข้ึน สร้างความพึงพอใจและความประทบัใจ 

ต่อลูกค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริม “การน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า” ตามแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้

ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาด�าเนินการ

1.	 การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ	

•	 การร้องเรียนผ่านช่องทาง	Call	Center	

•	 การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่	ณ	ที่ท�าการส�านักงานใหญ่หรือสาขาธนาคาร

•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์:	www.tisco.co.th	

•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

	 ทางอีเมล:	webmaster@tisco.co.th

•	 การร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งทางไปรษณีย์

ทันที

ทันที

1	วันท�าการ

1	วันท�าการ

7	วันท�าการ

2.	 การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการด�าเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนส�าหรับทุกช่องทางการร้องเรียน

•	 ธนาคารจะด�าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลความคืบหน้า 

	 และก�าหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ในกรณีที่ธนาคารยังด�าเนินการ	 15	วันท�าการ 

	 แก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ
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การให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้า 
“ความยัง่ยืนทีม่ากกว่าการน�าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการ”
จากประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจด้านการเงินมาเป็นระยะ

เวลากว่า 50 ปี ด้วยความรู้ความช�านาญของเจ้าหน้าทีร่วมถงึ

ความรู้ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าตามนโยบาย 

การสานสัมพันธ์กบัลูกค้า ทสิโก้มีการน�าองค์ความรู้ด้านการเงนิ

ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้ลูกค้าตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างสม�า่เสมอ ผ่านการน�าไปประยุกต์ใช้

กับการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้ลูกค้ารวมถึง

การจดัสัมมนาและกจิกรรมเกีย่วกบัการให้ความรู้ทางการเงนิ

ต่างๆด้วย ทสิโก้มีความเช่ือม่ันว่าการให้ความรู้และค�าแนะน�า

ทางการเงินแก่ลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเข้าใจและสามารถบริหาร

จัดการทางการเงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองแล้ว 

สามารถสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจขององค์กรเติบโตได้

อย่างย่ังยืนในระยะยาว โดยกิจกรรมให้ความรู้แก่ลูกค้าน้ัน 

มีหลากหลายรูปแบบ อาท ิการจดัอบรมสัมมนาทัง้ในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค การเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ทางการเงนิ

การลงทนุผ่านอเิล็กทรอนิกส์เมล ตลอดจนผ่านส่ือสังคม ได้แก่ 

เฟซบุก๊ LINE Official Account และเว็บไซต์ เพ่ือให้ลูกค้าและ

บคุคลทัว่ไปสามารถเข้าถงึความรู้ทางการเงนิ และสามารถน�า

ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันการด�าเนินธรุกจิได้

นอกจากน้ี เพ่ือให้ลูกค้าและสังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจาก

ความเช่ียวชาญด้านความรู้ทางการเงนิของทสิโก้ จงึได้พัฒนา

และสร้างสรรค์วิธีการให้ความรู้ทางการเงิน การวางแผน 

การเงนิทีเ่ฉพาะตามคณุลักษณะและความต้องการของกลุ่มลูกค้า

แต่ละกลุ่มผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้า

ธนบดี กลุ่มลูกค้ากองทนุรวม กลุ่มลูกค้ากองทนุส�ารองเล้ียงชีพ 

กลุ ่มลูกค้าสินเช่ือ และกลุ ่มลูกค้ารายย่อย รวมไปถึง 

กลุ่มพนักงาน ทสิโก้ให้ความส�าคญักบัการเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา

ทางการเงินที่ดีแก่ลูกค้าเสมอมา จึงให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาคณุภาพของการเสนอขาย เพ่ือสร้างทกัษะให้บคุลากร

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่พร้อมให้ค�าแนะน�าลูกค้าในทุกมิติ

และทุกช่องทาง เพ่ือให้ลูกค้าได้รับบริการทางการเงินที่

สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุดและทันต่อสถานการณ์ 

ที่เปล่ียนแปลง โดยเจ้าหน้าที่การตลาดของทิสโก้ทุกราย 

มีใบอนุญาตในการให้ค�าแนะน�าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ 

ยังไม่หยุดน่ิงที่จะพัฒนาการให้บริการ โดยต้ังเป้าหมาย 

ยกระดับเจ้าหน้าที่การตลาดของทิสโก้ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ 

นักวางแผนทางการเงนิและทีป่รึกษาทางการเงนิให้ครบทกุสาขา

ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ลูกค้าม่ันใจในคุณภาพการให้

ค�าแนะน�าและการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะท�าให้ 

เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเป็นจริงได้ 

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาทสิโก้มีการจัดอบรมให้ความรูท้างการเงินดงันี้

การให้ความรู้ทางการเงินผ่านการจัดอบรมและช่องทางออนไลน์ จ�านวน (ครั้ง) จ�านวนผู้เข้าร่วมในทุกกิจกรรมทั้งปี (คน) 

1.	บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ากัด 

กลุ่มบริการลูกค้าบุคคล

32 2,600

2.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทิสโก้	จ�ากัด	 

ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

31 2,990

3.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทิสโก้	จ�ากัด 

ธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

251 64,879

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
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ด้วยปัจจุบันปริมาณของข้อมูลที่มีการน�ามาใช้ประกอบการด�าเนินธุรกิจมีมากข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งจากการเติบโตของธุรกิจ 

ของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงการขยายช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า

ที่เปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้สามารถสร้างความเช่ือม่ันในคุณภาพของการให้บริการขององค์กรและการรักษาความปลอดภัย  

กลุ่มทสิโก้ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกบัการบรูณาการการก�ากบัดูแลข้อมูล และกรอบการบรูณาการการก�ากบัดูแล

และการบริหารจัดการข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูลทั้งที่มีอยู่และมีการคิดริเร่ิมข้ึนใหม ่

ขององค์กร แนวทางในการก�าหนดกลไกต่างๆในการบูรณาการการก�ากับดูแลข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลที่มี

คณุภาพและสามารถเช่ือมโยงได้อย่างมีประสิทธภิาพภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสม รวมถงึการเพ่ิมศกัยภาพ

ในการด�าเนินงานธรุกจิและความสามารถในการแข่งขันทางธรุกจิ เพ่ือให้การบริหารจดัการและก�ากบัดูแลข้อมูลเป็นไปตามกรอบ

การบูรณาการการก�ากับดูแลข้อมูลหรือธรรมาภิบาลข้อมูล กลุ่มทิสโก้ได้จัดต้ังหน่วยงานที่มาดูแลรับผิดชอบทางด้านข้อมูล 

เพ่ือผลักดันให้เกดิการบรูณาการและก�ากบัดูแลการน�าข้อมูลต่างๆขององค์กรไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด

จากการใช้ข้อมูล ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดรัดกุมและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายกับเจ้าของข้อมูลหรือลูกค้า และ 

บริษัทที่น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน

การบูรณาการการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูล

การให้ความรู้ทางการเงิน
ผ่านการจัดอบรมและช่องทาง
ออนไลน์ทั้งสิ้น

341 ครั้ง

จ�านวนผู้เข้าร่วม

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, FS16

ตัวอย่างการให้ความรู้ทางการเงิน

3.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	

	 ทิสโก้	จ�ากัด	:	ธุรกิจกองทุนส�ารอง

	 เลี้ยงชีพ

สัมมนา	“การวางแผนการเงนิฉบบัมนษุย์ 

เงินเดือน” เทคนิคการวางแผนทาง 

การเงิน ความส�าคัญของการออม และ

การเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับ

ตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในวัน

เกษียณ และข้อมูลเพ่ิมเติมส�าหรับ

สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

1.	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ากัด	

TISCO Monthly Guru Updates 2019 

ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ ภาพรวมตลาด

หุ้น และการลงทุนในปัจจุบัน

2.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	

	 ทิสโก้	จ�ากัด	:	ธุรกิจกองทุนรวม

	 และกองทุนส่วนบุคคล

สัมมนา	Manager	 Talk ติดตามข้อมูล

เศรษฐกจิปัจจบุนัภาพรวมตลาดหุ้นและ

สินทรัพย์เพ่ือการลงทุนทั่วโลก แนะน�า

กองทุนที่น่าสนใจ โดยวิทยากรพิเศษ

จาก ESU มาร่วมให้ความรู้และภาพรวม

เศรษฐกิจทั่วโลก

70,469 คน
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กระบวนการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง

องค�ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการข�อมูล

สถาป�ตยกรรมข�อมูล

การบริหารงานแบบจําลองข�อมูล

การจัดเก็บและการดําเนินการ

การบูรณาการและการนําข�อมูลไปใช�ร�วมกัน

การบริหารความมั่นคงปลอดภัย

การรักษาคุณภาพของข�อมูล

1. โครงสร�าง
คณะอนุกรรมการกำกับ

ดูแลข�อมูลและผู�ปฏิบัติงาน

2. กระบวนการ
กำกับดูแลข�อมูล

3. กระบวนการวัดผลจาก
การกำกับดูแลข�อมูล

รายงานผลการดำเนินงาน
ขออนุมัติเร�่องที่เกี่ยวข�อง

กำกับดูแลข�อมูลและบร�หารจัดการ
Accuracy Completeness Timeliness Consistency Security & Privacy

กระบวนการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ

บร�หารจัดการข�อมูล

วงจรชีว�ตข�อมูล

การสร�าง

การจัดเก็บ

การใช�งาน

การเผยแพร�

การจัดเก็บ
ถาวร

การทำลาย

โครงสร้างของกรอบการบรูณาการการก�ากบัดูแลข้อมูลและการบริหารการจดัการข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักดังน้ี

1. กรอบการก�ากับดูแลข้อมูลและประเมินผล

2. กรอบการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล

กรอบการก�ากับดูแลข้อมูลและประเมินผล 
กรอบของการก�ากับดูแลข้อมูลและการประเมินผลประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ได้แก่ การก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลข้อมูลและผู้ปฏิบัติงานรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการก�ากับดูแลข้อมูล และกระบวนการวัดผลจาก 

การก�ากับดูแลข้อมูล ซึ่งแต่ละส่วนมีความส�าคัญและสนับสนุนการด�าเนินการซึ่งกันและกัน

การก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการก�ากับดูแลข้อมูลและผู้ปฏิบัติงาน
กลุ่มทิสโก้ก�าหนดโครงสร้างของการก�ากับดูแลข้อมูล แต่งต้ังคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลข้อมูล และ 

มอบหมายหน่วยงานหรือจัดต้ังคณะท�างาน เช่น ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล ส�านักงานธรรมาภิบาลข้อมูล และบริการข้อมูล  

หรือผู้ปฏิบติังานข้อมูล เป็นต้น เพ่ือท�าหน้าทีป่ฏิบติังานด้านข้อมูลรวมถงึการก�ากบัดูแลข้อมูลตามบทบาทความรับผิดชอบทีไ่ด้

ก�าหนดไว้ในแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรอบการก�ากับดูแลข้อมูล

กระบวนการก�ากับดูแลข้อมูล
กลุ่มทสิโก้ก�าหนดนโยบายและมาตรการก�ากบัดูแลข้อมูลเพ่ือให้มีการก�าหนดกรอบและแนวปฏิบติัส�าหรับการปฏิบติัเกีย่วกบั 

การจัดการและการก�ากับดูแลข้อมูล โดยขอบเขตของนโยบายและแนวปฏิบัติครอบคลุมแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะเรื่องต่างๆดังนี้

การบูรณาการการกำากับดูแลและ
การบริหารจัดการข้อมูล
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• การก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

• การก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการข้อมูลตามระดับชั้นข้อมูล

• การก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของข้อมูล

• การก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล

กระบวนการวัดผลจากการก�ากับดูแลข้อมูล
ภายหลังจากการก�าหนดนโยบายและมาตรการก�ากับดูแลข้อมูล เพ่ือให้ม่ันใจว่านโยบายและมาตรการดังกล่าวยังมี

ประสิทธิภาพและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ

จะเกดิจากการเปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือลักษณะของการด�าเนินธรุกจิทีส่่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ

และก�ากบัดูแลข้อมูล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการวัดผลด้านคณุภาพของข้อมูล และวัดผลด้านความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 

ในระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ธรรมาภิบาลข้อมูล ต้องวางแผนเพื่อการวัดและรายงานผลงาน ไม่ว่าจะเป็นอัตรา

ร้อยละของข้อมูลคุณภาพดี หรือจ�านวนปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี  

ผลของการก�ากับดูแลข้อมูลในภาพรวมเป็นข้อมูลที่เป็นแนวทางส�าหรับการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ตัดสินใจเพ่ือการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคตให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้

1. สถาปัตยกรรมข้อมูล การก�าหนดให้มีการสร้าง 
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของการบริหารจดัการ
ข้อมูลในรูปแบบของสถาปัตยกรรมข้อมูลทีส่ามารถ
ท�าให้เกิดความม่ันใจในเร่ืองความม่ันคงปลอดภัย  

การรักษาความลับ ความสอดคล้องของ
ข้อมลู และความพร้อมกับการใช้งาน
ของธุรกิจ

3. การจดัเกบ็และการด�าเนินงานด้านข้อมูล 
ได้แก่ การจดัเกบ็ข้อมูล การส�ารองข้อมูล 
การน�าข้อมูลกลับมาใช้ รวมถงึการท�าลาย
ข้อมูล

2. การบริหารงานแบบจ�าลองข้อมูล ก�าหนดให้มีการ
จดัหมวดหมู่ของข้อมูล ก�าหนดมาตรฐานด้วยการ
ก�าหนดให้มีการบริหารจดัการค�าอธบิายข้อมูลและ
งานแบบจ�าลองข้อมูลทีส่อดคล้องกบัความต้องการทางธรุกจิ 
และเช่ือมโยงการท�างานร่วมกับการบริหารจัดการวงจรชีวิต
ของข้อมูล รวมถงึก�าหนดให้มีการแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยง
กนัของข้อมูลและการเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนไหวของข้อมูล

4. การบรูณาการและการน�าข้อมูลไปใช้ร่วมกนั ก�าหนดให้มี
การควบคุมการใช้งาน การเข้าถึงข้อมูล การคงไว้ซึ่ง
คุณภาพของข้อมูล เมื่อมีการบูรณาการข้อมูลและ/หรือ
มีการน�าข้อมูลไปใช้งานร่วมกนั หรือแลกเปล่ียนข้อมูลกนั 
ทัง้น้ี ต้องมีการด�าเนินการตามกฎระเบยีบหรือข้อก�าหนด
ของกฎหมาย

5. การบริหารความม่ันคงปลอดภัย ก�าหนดให้มีกระบวนการ
จัดการเร่ืองการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและการ
รักษาความลับ ด�าเนินการจดัระดับช้ัน
ของข้อมูล และด�าเนินการควบคุม
ข้อมูลตามมาตรการที่ก�าหนด

6. การรักษาคุณภาพข้อมูล ก�าหนดกระบวนการด�าเนินการ
เพ่ือคงคณุภาพของข้อมูลทีถ่กูต้องครบถ้วน เป็นปัจจบุนัตรง
ตามความต้องการทางธรุกจิ และก�าหนดให้มีการตรวจสอบ

การประเมินคุณภาพของข้อมูลเพ่ือให้เกิดการวัดผล
การด�าเนินงานเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพข้อมูลอย่าง
สม�่าเสมอ

กรอบการบริหารข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล
เพื่อให้การน�าข้อมูลไปใช้งานเพื่อประมวลผลหรือใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ

วัตถปุระสงค์ในการบริหารจดัการข้อมูลของผู้ใช้งาน กลุ่มทสิโก้จงึมีการก�าหนดกรอบและกระบวนการบริหารจดัการข้อมูลตลอดทัง้

วงจรชีวิตของข้อมูล ต้ังแต่การสร้าง การจดัเกบ็ การใช้งานรวมถงึการประมวลผล การเผยแพร่ การจดัเกบ็ถาวร และการท�าลายข้อมูล 

ทัง้หมดจะต้องผ่านกระบวนการจดัการทีมี่สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทีเ่ป็นมาตรฐาน เป็นระเบยีบ น่าเช่ือถอื มีความม่ันคงปลอดภัย 

และมีคณุภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานธรุกจิและสอดคล้องกบัการจดัระดับช้ันข้อมูล โดยองค์ประกอบในการบริหารจดัการ

จะครอบคลุมดังนี้

GRI 103-2, GRI 103-3
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การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
ด้วยกลุ่มทิสโก้เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางด้านการเงินแก่ลูกค้า โดยมีการน�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้ประกอบการด�าเนินธุรกิจ

ขององค์กร ดังน้ัน มาตรการรักษาความปลอดภัยและการคุม้ครองข้อมูลของลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบคุคลเป็นเร่ืองทีก่ลุ่มทสิโก้

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้าต่อการให้บริการทางการเงินขององค์กร นอกจากน้ี ด้วยเหตุที่ 

พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ภายในพฤษภาคม ปี 2563 นี้ กลุ่มทิสโก้ได้ด�าเนินการยกระดับความเข้มงวด

ของมาตรการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

การด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
โดยในปี 2562 ได้มีการจัดตั้งคณะท�างานโครงการ Personal Data Protection รับผิดชอบในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน

ขององค์กรให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยมีการก�าหนดแผนการด�าเนินการต้ังแต่การก�าหนดกรอบและแนวทาง 

การปฏิบติังานเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล มาตรการควบคมุข้อมูลทีเ่หมาะสมตามระดับความเส่ียงของข้อมูล 

การพิจารณาความจ�าเป็นของการจดัเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล รวมถงึการขอความยินยอมในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ตามข้อกฎหมายที่ก�าหนด โดยความคืบหน้าของการด�าเนินการตามแผนด�าเนินการดังกล่าวมีการรายงานให้คณะอนุกรรมการ 

ทีเ่กีย่วข้องพิจารณารับทราบเป็นประจ�าสม�า่เสมอ ทัง้น้ี แผนการด�าเนินการตามโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเมษายน 

2563 จากแนวทางการด�าเนินการตามแผนดังกล่าว นอกเหนือจากเป็นการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก�าหนดแล้ว 

ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าอีกด้วย ผลการด�าเนินการในช่วงปี 2562 มีดังนี้

การบูรณาการการกำากับดูแลและ
การบริหารจัดการข้อมูล

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ก�ากับดูแลข้อมูล ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของสายธุรกิจและสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลธรรมาภิบาลเกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า

2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Office - DPO) และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลและคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

3. ก�าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบติัทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการข้อมูล การก�ากบัดูแลข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูล ได้แก่ แนวนโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกบัการบรูณาการการก�ากบัดูแลข้อมูลและมีกรอบการบรูณาการการก�ากบั

ดูแลและการบริหารจัดการข้อมูล แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจดัล�าดับช้ันข้อมูลและมาตรการควบคมุทีเ่หมาะสมตามล�าดับช้ันของข้อมูล และหลักการและมาตรการควบคมุการเกบ็ ใช้ 

และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

4. จัดท�าทะเบียนข้อมูลส�าหรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานภายในองค์กร 

เพ่ือจ�าแนกประเภทของข้อมูล ประเมินความเส่ียงของข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย และก�าหนดมาตรการควบคุม 

และการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามระดับชั้นความเสี่ยงของข้อมูล

5. จัดท�ากระบวนการและระบบงานสนับสนุนเกี่ยวกับการขอความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. ทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล การก�ากับดูแลข้อมูล และการรักษา 

ความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนการเปล่ียนแปลง 

ของกฎระเบียบและข้อก�าหนดของกฎหมาย



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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การด�าเนินธรุกิจภาคการเงนิการธนาคาร

เป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

โดยการให้การสนับสนุนด้านการเงิน 

และลงทุนแก่ภาคธรุกจิ ซึง่อาจก่อให้เกดิ

ผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

เช่น การสนับสนุนอุตสาหกรรมการ

ก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ

ขนส่งมวลชนทีอ่าจส่งผลต่ออาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยของชุมชนและสังคม

โดยรวมถึง ผู ้ เ ดินทางผ ่านเส ้นทาง

ก่อสร้าง ตลอดจนถงึผลกระทบต่อสภาพ

การจราจร การสนับสนุนภาคอตุสาหกรรม

การผลิตที่อาจส่งผลต่อการใช้พลาสติก

จ�านวนมหาศาล จนเป็นส่วนหน่ึงให้เกิด

มลพิษทางทะเลจากขยะพลาสติก เป็นต้น 

ด้วยประเด็นปัญหาและผลกระทบในมิติ

ต่างๆทีเ่พ่ิมมากข้ึนอนัเกดิจากการด�าเนิน

ธรุกจิของสถาบนัการเงนิ ท�าให้เกดิแนวคดิ

การธนาคารเพ่ือความย่ังยืนที่เน้นการ

พัฒนาเชิงคุณภาพมากกว่าการเติบโต

แบบก้าวกระโดดในเชิงปริมาณ โดย

ด�าเนินงานและประกอบธรุกจิอย่างส�านึก

และมีส่วนช่วยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

สังคม และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีดี่ 

การธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน 

การให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ
สินเชื่อรายย่อย 

กลุ่มทิสโก้ด�าเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงการให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ

อย่างต่อเน่ือง และให้การสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐในการร่วมแก้ปัญหาหน้ีเกินตัว 

ของภาคครัวเรือน โดยให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน การให้สินเชื่อที่ค�านึงถึงประโยชน์

และให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้า เพ่ือผลักดันให้มีการน�าหน้ีนอกระบบกลับสู่ในระบบ นอกจากน้ี กลุ่มทิสโก้มีแนวปฏิบัติในการ 

ลดปัญหาหน้ีภาคครัวเรือน โดยให้ความส�าคญัต่อการพิจารณาสินเช่ือ การรู้จกัและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้า  

เพ่ือให้เข้าใจคณุลักษณะของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของการใช้เงนิ รวมถงึการประเมินความเส่ียงในด้านความสามารถในการช�าระหน้ี

ที่เหมาะสมกับรายได้โดยค�านึงถึงภาระหน้ีและค่าใช้จ่ายของลูกค้าและเพียงพอต่อการด�ารงชีพ อย่างไรก็ดีเพ่ือผลักดันให้เกิด 

ผลการด�าเนินการอย่างเป็นรูปแบบโดยมีการก�าหนดแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบติังานทีชั่ดเจน เป็นไปตามแนวปฏิบติัของ

กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มทิสโก้ก�าหนดแผนในการด�าเนินการดังนี้ 

ตลอดจนช่วยผลักดันและจูงใจให้ภาคส่วนอื่นๆมีการด�าเนินการในทิศทางที่น�า 

ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบมาอย่างสม�่าเสมอ

และให้ความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมการเงนิ ในการยกระดับการด�าเนินธรุกจิ

ขององค์กรตามแนวคิดการธนาคารเพ่ือความย่ังยืน โดยเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 

2562 ที่ผ่านมากลุ่มทิสโก้ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ “ก�าหนดแนวทาง 

การด�าเนินกิจการธนาคารอย่างย่ังยืนในด้านการให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ”  

โดยน�าหลักการตามแนวคิดการธนาคารเพ่ือความย่ังยืนในด้านต่างๆ ทั้งด้าน 

ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาก�าหนดเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

ขององค์กร เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันให้เกิดแนวทางปฏิบัติอย่างย่ังยืน 

ในภาคการเงนิไทยภายในปี 2563 เพ่ือร่วมสนับสนุนในการช่วยแก้หรือลดปัญหา

ที่เกิดข้ึนในสังคมไทย เช่น ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ การท�าลาย 

ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการให้ความส�าคัญกับปัญหาหน้ีเกินตัวของภาคครัวเรือน

และปัญหาการทุจริต โดยกลุ่มทิสโก้ได้รับแนวทางมาด�าเนินการทบทวนแนว

ปฏิบัติทั้งในส่วนของสินเช่ือรายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ให้เหมาะสมและ

ด�าเนนิการตามแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืน
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1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ 

1.1. การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงนิอย่างรับผิดชอบ ให้ความส�าคญัต่อการพิจารณาวงเงนิสินเช่ือทีส่อดคล้อง

กับศักยภาพในการช�าระหนี้ของลูกค้ารายย่อยอย่างเหมาะสม 

1.2. การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อลูกค้าและต่อกลุ่มทิสโก้ โดยไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินความจ�าเป็น 

1.3. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อก�าหนดเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ

การบริการต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

2. ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยกลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญต่อการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงข้อก�าหนดและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 

นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้ารายย่อย ส�าหรับสินเช่ือธรุกจิขนาดใหญ่มีการน�าประเด็นผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมาร่วม

พิจารณาในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือโครงการและการลงทนุของกลุ่มธรุกจิขนาดใหญ่ เพ่ือให้ม่ันใจว่าวงเงนิสินเช่ือ

และการลงทุนที่มีการอนุมัติไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี ภายหลังการอนุมัติ 

สินเชื่อมีการก�าหนดให้มีการติดตามการใช้วงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอวงเงินสินเชื่อ การตรวจสอบ 

การปฏิบติัเงือ่นไขการให้สินเช่ือทีก่�าหนด ซึง่ครอบคลุมถงึการตรวจสอบเงือ่นไขของการด�าเนินการโครงการทีต้่องไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาทบทวนสินเชื่อและการติดตามความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ 

นอกเหนือจากการให้ความส�าคญัในการสนับสนุนธรุกจิพลังงานทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมทีก่ลุ่มทสิโก้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มทิสโก้อยู่ในระหว่างการด�าเนินการยกระดับองค์กรตามแนวคิดเร่ืองการธนาคารเพ่ือความย่ังยืน 

อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบติังานด้านสินเช่ือโครงการอย่างรับผิดชอบ 

ปรับปรุงข้ันตอนการพิจารณาสินเช่ือโครงการให้มีการผนวกรวมประเด็นความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เข้าเป็นส่วนหน่ึงของหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือทัง้ในระดับรายลูกค้า ระดับธรุกรรม และในระดับภาพรวมของการให้สินเช่ือ 

การก�าหนดประเภทของสินเช่ือที่กลุ่มทิสโก้ไม่สนับสนุน การก�ากับดูแลการด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนด รวมถึง 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าด�าเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทิสโก้จึงให้ความส�าคัญในการสนับสนุนธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการผลิตและส�ารองพลังงาน 

ให้เพียงพอต่อการบริโภคของประเทศ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบทีมี่ต่อส่ิงแวดล้อมจากการใช้แหล่งเช้ือเพลิง

ทีก่่อให้เกดิมลพิษต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายเป็นธนาคาร

ทีมี่ความเช่ียวชาญในการให้ค�าปรึกษากบัผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน/ พลังงานทางเลือก รวมถงึการให้สินเช่ือโครงการ 

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
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ซึง่ในการพิจารณาสนับสนุนสินเช่ือให้กบัผู้ประกอบการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน/ พลังงานทางเลือก จะค�านึงถงึ

ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่

• ความเส่ียงด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน/ 
พลังงานทางเลือก ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง เงนิลงทนุ 
และเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

• ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบของ
 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล

• ความผันผวนของสภาวะอากาศ/ 
ธรรมชาติ ที่ส ่งผลต่อโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติย์ โรงไฟฟ้าพลังน�า้ 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม

• ผลกระทบต่อชุมชนที่โครงการ 
ต้ังอยู่ ทัง้ในช่วงก่อสร้างและภายหลัง
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

• การประท้วงจากชาวบ้าน/มวลชน  
ที่อยู่ในท�าเลที่ตัง้โครงการ ที่อาจจะ
ส่งผลต่อการด�าเนินงานของโครงการ

โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งด้านเทคนิคของโครงการและประมาณการ

ทางการเงนิ ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้ช�านาญการอสิระด้านธรุกจิพลังงานทีธ่นาคารเห็นชอบ และสามารถท�าให้ธนาคาร

เห็นได้ว่ามีการจัดการด้านวัตถุดิบเพียงพอในการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงความผันผวนของสภาวะอากาศ/

ธรรมชาติ ส่งผลต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน�้า โรงไฟฟ้าพลังงานลม อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส�าคญัต่อการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า มีการด�าเนินตามข้ันตอนของกฎหมายครบถ้วนในการขออนุญาตประกอบธรุกจิพลังงาน 

และติดตามใบอนุญาตประกอบธรุกจิพลังงานหลังโครงการก่อสร้างเสร็จ มีการติดตามความคบืหน้าและต้นทนุการก่อสร้างให้เป็น

ไปตามแผนและงบประมาณของโครงการ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผู้ประกอบการทีไ่ด้รับสินเช่ือได้รับการอนุญาตให้ประกอบธรุกจิพลังงาน 

มีการปฏิบติัตามข้ันตอนกฎหมายในการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการประกอบธรุกจิพลังงานอย่างถกูต้องตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนดไว้ และมีความสามารถช�าระคืนเงินกู้โครงการตามตารางการช�าระคืนเงินกู้ ทั้งน้ีในกรณีที่มีการปล่อยสินเช่ือให้ 

ผู้ประกอบการ (ลูกหน้ี) แล้วเกดิเหตุการณ์ร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ลูกหน้ีจะต้องมีการช้ีแจงรายละเอยีดและ/หรือแนวทาง

การบริหารข้อขัดแย้ง โดยธนาคารจะให้ลูกหน้ีชะลอการเบิกใช้วงเงินช่ัวคราวจนกว่าธนาคารจะเห็นชอบกับวิธีการจัดการ 

ข้อร้องเรียนต่างๆ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทิสโก้มีการสนับสนุนสินเช่ือโครงการส�าหรับบรรษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจพลังงานที่เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ โครงการพลังงานหมุนเวียน ซึง่เป็นพลังงานทดแทนทีไ่ด้มาจากแหล่งพลังงานทีเ่กดิข้ึนอยู่อย่างต่อเน่ือง 

ไม่หมดไป เป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นการผลิตพลังงานที่สามารถบรรเทาผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงการพลังงานทางเลือก ซึ่งหมายถึงพลังงานที่สามารถน�ามาทดแทนพลังงานเดิมที่ใช ้

เช้ือเพลิงทีเ่กดิจากซากดึกด�าบรรพ์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ โรงไฟฟ้าพลังน�า้ โดยในปี 2562 กลุ่มทสิโก้ให้การสนับสนุน

ด้านสินเช่ือแก่โครงการพลังงานหมุนเวียน/ พลังงานทางเลือกยังด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง และยังรักษาความสัมพันธ์ทีดี่กบัลูกค้า 

รวมถงึมีการศกึษาโอกาสเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านบริการทางการเงนิต่างๆในกลุ่มผู้เกีย่วข้องของลูกค้าบรรษทัขนาดใหญ่ 

โดยมีมูลค่าการสนับสนุนสินเชื่อโครงการพลังงานที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 7,565 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 20.62 ของสินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่ทั้งหมด โดยมีอัตราการให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.54
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กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด (บลจ. ทิสโก้) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการด้านการลงทุน 

ทีรั่บผิดชอบ โดยมีวัตถปุระสงค์ของการด�าเนินการทีมุ่่งให้เกดิการสร้างผลตอบแทนทีดี่ให้กบัผู้ลงทนุ กระตุ้นให้บริษทัหลักทรัพย์

จดัการกองทนุ ค�านึงถงึผลประโยชน์ระยะยาวทีย่ั่งยืนของผู้ลงทนุ ผลักดันให้เกดิแรงจงูใจให้บริษทัจดทะเบยีนมีการบริหารจดัการ 

และด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างค่านิยมในการด�าเนินธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบ รวมถงึยกระดับตลาดทนุให้ค�านึงถงึเร่ืองส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Goverment: 

ESG) และส่งเสริมการสร้างตลาดทนุทีย่ั่งยืนในประเทศไทย บริษทัมีการน�าแนวคดิเกีย่วกบัการลงทนุอย่างมีความรับผิดชอบเข้ามา

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจการลงทนุ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุด้าน (ESG Investment 

Policy) ที่ก�าหนดไว้ และก�าหนดกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่เมื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดแล้วไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส�าคญัเข้าเป็นกลุ่มของหลักทรัพย์ทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Universe) และทบทวนหลักทรัพย์

ในกลุ่มดังกล่าวเป็นประจ�าสม�่าเสมอ โดยแนวทางดังกล่าวมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 รวมถึงการปฏิบัติตาม 

หลักธรรมาภิบาลการลงทนุทีอ่อกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2562 บริษทัมีการ

ก�าหนดแนวทางการบริหารพอร์ตการลงทนุประเภท ESG เพ่ิมเติม ได้แก่

การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

• การปฏิบัติเชิงรุกในฐานะเจ้าของ ซึ่งนอกเหนือจากมิติด้านการลงทุนแล้ว ผู้จัดการกองทุนยงัมีหน้าที่ในการสอบถามหรือ

ติดตามการด�าเนินนโยบายด้าน ESG กับทางบริษัทอยู่เสมอ และใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นกรณีการออกเสียงในวาระต่างๆ 

หรือแสดงข้อคดิเห็น เพ่ือให้เกดิการพัฒนาของบริษทัไปในทางทีดี่ เช่น การไปใช้สิทธอิอกเสียงในการประชุมผู้ถอืหุ้น การเข้าพบ

ผู้บริหารเพ่ือขอทราบค�าช้ีแจง รวมไปถงึแนวทางแก้ไขกรณีทีบ่ริษทัประสบเหตุการณ์ทีท่�าให้มีความเส่ียงด้าน ESG เป็นต้น

• การลงทนุเฉพาะเร่ือง (Thematic Investing) โดยผู้จดัการกองทนุอาจเลือกทีจ่ะลงทนุในกลุ่มบริษทัทีอ่งิต่อแนวโน้มต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG เช่น พลังงานทดแทน เพ่ือความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การลงทุนในระบบสาธารณูปโภค 

เพ่ือความเป็นอยู่ของประชาชนทีดี่ข้ึน โรงพยาบาลหรือบริษทัยาเพ่ือสุขภาพและสวัสดิการด้านการเจบ็ป่วย หรือการสร้าง

รายได้ให้กับชุมชนจากการด�าเนินธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น

• การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบ (Impact Investing) โดยผู้จัดการกองทุนอาจเลือกที่จะลงทุนทางตรงหรือทางอ้อม 

ผ่านบริษัทที่ลงทุนในโครงการต่างๆที่ท�าให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในด้านส่ิงแวดล้อมหรือสังคมต่อชุมชนใดๆ ซึ่งการ 

ลงทนุดังกล่าวอาจจะให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิไม่มาก แต่เกดิประโยชน์มหาศาลต่อชุมชน เช่น บริษทั A ให้การสนับสนุน

ในด้านเคร่ืองมือและเงินทุนกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในการท�าการเพาะปลูกใบชาหรือพืชผักชนิดอื่นๆแทนการ 

ปลูกฝิ่นซึ่งเป็นสิ่งเสพติด เป็นต้น

• การวิเคราะห์ข้อมูล ESG แบบบรูณาการ (ESG Integration) เป็นการบริหารกองทนุ โดยพิจารณาวิเคราะห์บริษทัทีจ่ะเข้าลงทนุ

ซึง่ค�านึงถงึปัจจยั ESG ในทกุมิติ กล่าวคอื พิจารณาวิเคราะห์ความเส่ียง ESG ทีมี่ผลต่อการด�าเนินธรุกจิในทกุๆด้านของบริษทั 

ที่อาจมีความเสี่ยงหรือความผันผวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละมิติ ส่งผลให้การประเมินมูลค่าของแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน

หมายเหตุ: 1) เดิมชื่อ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม”

• การเลือกบริษทัทีดี่ทีสุ่ดในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั (Best-in-Class Selection) โดยเลือกลงทนุในบริษทัทีมี่การพัฒนา

เกีย่วกบัการบริหารจดัการด้าน ESG ทีดี่ข้ึนเม่ือเทยีบกบับริษทัอืน่ๆในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั เช่น บริษทัมีการบริหาร

ต้นทนุด้านส่ิงแวดล้อมทีดี่ข้ึนอนัเน่ืองมาจากการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น�า้ หรือปรับไปใช้พลังงานทดแทนอืน่ๆ 

พนักงานมีผลิตภาพที่ดีข้ึนในแง่ของยอดขายบริษัทต่อพนักงาน 1 คน ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากบริษัทให้มีการฝึกอบรม  

เพื่อพัฒนาศักยภาพมากขึ้น บริษัทมีภาพรวมของธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น โดยอ้างอิงจากการให้คะแนนระดับการปฏิบัติตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการ (CG Scoring) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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ส�าหรับผลการด�าเนินงานบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ทั้งชนิดหน่วยลงทุน A (TISESG-A) และหน่วย

ลงทนุ D (TISESG-D) มีผลการด�าเนินงานเทยีบกบัดัชนีอ้างองิ SET TRI หรือดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

ผลการด�าเนินงานบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

บลจ. ทิสโก้ ร่วมกับ 6 บริษัทผู้ก่อตั้ง ได้แก่ กลุ่มทิสโก้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. ไมเนอร์ กรุ๊ป บมจ. แอล.พี.เอ็น.  

ดีเวลลอปเมนท์ บมจ. น�้าตาล ขอนแก่น และบมจ. น�าสินประกันภัย ร่วมน�าเงินมาลงทุนภายใต้แนวคิด “การลงทุนสุนทาน”  

เป็นปีที่ 5 โดยจัดต้ังในรูปแบบกองทุนรวมช่ือ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยย่ังยืน ชนิดหน่วยลงทุน D (TISESG-D)1)”  

โดยลักษณะกองทุนน้ันมีความมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม�่าเสมอ ภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ที่พิจารณาปัจจัย 

ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึง่นอกเหนือไปจากคณุประโยชน์ทีเ่กดิข้ึนต่อผู้ถอืหน่วยลงทนุในรูปแบบของผลตอบแทน

จากการลงทนุแล้ว เม็ดเงนิส่วนหน่ึงทีเ่ป็นรายได้จากการบริหารจดัการกองทนุรวมไปถงึผลตอบแทนจากการลงทนุ กจ็ะถกูน�ากลับ

ไปด�าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆตามปณิธานของแต่ละองค์กร เป็นประโยชน์เชิงบวกต่อสังคมได้อย่าง 

ต่อเน่ือง นอกจากน้ี เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัผู้ลงทนุในการสร้างผลตอบแทนทีดี่อย่างย่ังยืนในระยะยาว บลจ. ทสิโก้ จงึได้น�าเสนอ

ขายกองทนุเปิด ทสิโก้ ESG หุ้นไทยย่ังยืน ชนิดหน่วยลงทนุประเภท A ให้ผู้ลงทนุทัว่ไป โดยกองทนุดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุ

ทั่วไป ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับหน่วยงานที่ท�าประโยชน์ให้กับสังคม โดยต้ังแต่ 1 กันยายน 2560 มีการน�ารายได ้

ค่าธรรมเนียมการจดัการร้อยละ 40 ส่งมอบให้กบัหน่วยงานทีท่�าประโยชน์ให้กบัสังคม ในปี 2563 บลจ. ทสิโก้ มอบค่าธรรมเนียม

การจดัการกองทนุเปิด ทสิโก้ ESG หุ้นไทยย่ังยืนทีไ่ด้รับจากการบริหารจดัการกองทนุในรอบปี 2562 ทัง้ชนิดหน่วยลงทนุประเภท 

D และประเภท A เป็นจ�านวนเงินรวม 1,507,323 บาท ให้กับสองหน่วยงานที่ท�าประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อ

การกศุล และสถาบนัไทยพัฒน์ โดยสถาบนัไทยพัฒน์จะส่งมอบเงนิดังกล่าวให้มูลนิธบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

ต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน บลจ. ทิสโก้ได้สนับสนุนเงินทุนจากการบริหารจัดการกองทุน 

ให้กับหน่วยงานที่ท�าประโยชน์ให้กับสังคมไปแล้ว 5 ครั้ง เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,466,924 บาท

หมายเหตุ : 1) เดิมชื่อ  “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม” แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
  1.1) ชนิดหน่วยลงทุน A (TISESG-A) เหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
  1.2) ชนิดหน่วยลงทุน D (TISESG-D) เหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

 2) TISESG-A จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
 3) ดัชนีอ้างอิงใช้ SET TRI หรือดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อกองทุน
อัตราผลตอบแทน (%)

12 เดือน ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

TISESG-A2) 3.38% 0.14%

SET TRI3) 4.29% 4.43%

TISESG-D 3.46% 27.35%

SET TRI3) 4.29% 26.66%
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ทิสโก้มีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 

แก่สังคมในวงกว้าง ด้วยการพัฒนาแนวความคิด ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ให้เกิดเป็นนวัตกรรมอันสร้างคุณค่าและมูลค่าทั้งต่อองค์กรและสังคมไปพร้อมๆกัน โดยรูปแบบของการพัฒนาน้ันไม่ได้จ�ากัด 

แต่เฉพาะการใช้ความช�านาญและศักยภาพขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังให้ความส�าคัญต่อการร่วมพัฒนานวัตกรรม

กับผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกทีมี่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธผิล ตลอดจนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมร่วมกัน

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการต่อยอดแนวคิดการลงทุนอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเพ่ิมโอกาสให้นักลงทุนได้รับผล

ตอบแทนที่ดีอย่างย่ังยืนในระยะยาวและมีทางเลือกการลงทุน 

ที่หลากหลายมากข้ึน บลจ. ทิสโก้ ได้มีการจัดต้ังกองทุนเปิด 

“ทิสโก้ หุ้นโลกย่ังยืน” และน�าเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป 

เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยกองทุนดังกล่าว

จะเน ้นลงทุนในหุ ้นทั่วโลกที่ผ ่านเกณฑ์การคัดเลือกว ่า 

การด�าเนินธรุกจิมีส่วนร่วมรับผิดชอบทัง้ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 

และธรรมาภิบาล ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมหรือ 

สร้างผลกระทบต่อพัฒนาการทางเศรษฐกจิของโลกแบบย่ังยืน 

ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศและ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ 

ต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทนุ ดังน้ันจงึมีความโดดเด่นตรงที่

ผู้จดัการกองทนุสามารถเลือกกองทนุทีมี่ผลการด�าเนินงานทีดี่ 

ปรับสัดส่วนและกระจายการลงทุนได้ตามสถานการณ์ เพ่ือให้

สินเชื่อบ้านแลกเงิน
การมีบ้านที่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวและมีพ้ืนที่ท�ากิจกรรม 

ร่วมกัน เป็นหน่ึงปัจจัยความสุขข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ ทิสโก้ 

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างโอกาส สร้างความสุข และยกระดับ

คณุภาพชีวิตของลูกค้า ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ “สินเช่ือบ้าน  

Mortgage Saver” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า พร้อมให้อิสระในการช�าระค่างวด 

ได้อย่างไม่จ�ากดั เพ่ือให้เกดิการบริหารจดัการเงนิทีไ่ด้ประโยชน์

สูงสุดกับลูกค้า

•	 ลดภาระ	จบในบัญชีเดียว	

  บริหารเงินอย ่างชาญฉลาด มีเพียงบัญชีเดียว 

ช่วยประหยัดดอกเบี้ยและเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

•	 ใช้จ่ายไร้กังวล

  ย้ายเงินในบัญชีเงินฝากมาไว้ ในบัญชีสินเช่ือบ้าน  

ยังใช้จ่ายสบายและลดดอกเบี้ยไปพร้อมกัน

ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในขณะน้ัน  

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต ้

การบริหารกองทุนเปิดทิสโก้ ESG โดยรวมกองทุนเปิด ทิสโก้

หุ้นโลกยั่งยืน มีมูลค่าประมาณ 242 ล้านบาท

ด้วยความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการกองทุนอย่างรับผิดชอบ

มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562 บลจ. ทิสโก้ ได้รับรางวัล  

“Best Asset Management Company” จากนิตยสาร  

International Finance ซึง่เป็นนิตยสารการเงนิช้ันน�าระดับโลก 

โดยรางวัลน้ีมอบให้สถาบนัทางการเงนิทีมี่ความคดิริเร่ิมในการ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือกจิกรรมการกศุล การก�ากบั

ดูแลกจิการและกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน การเงนิระดับ

สากล

•	 ถอนเงินโปะมาใช้ได้สบายจัง

  สามารถน�าเงินมาบริหารไว้ในบัญชีสินเช่ือ Mortgage 

Saver ในบัญชีเดียว สร้างโอกาสลดดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด

ร้อยละ 50 เพราะสามารถช�าระเงินเกินกว่าค่างวด 

และเบิกถอนเงินส่วนที่ช�าระเกินออกมาใช้ได้สูงสุดถึง 

ร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือ ท�าให้สามารถน�าเงิน 

มาช�าระหนี้เพื่อลดยอดเงินกู้ได้มากขึ้น

•	 สะดวกตลอด	24	ชั่วโมง

  เบกิถอนเงนิสดส่วนทีช่�าระเกนิค่างวดมาใช้จ่ายได้ตลอด 

24 ช่ัวโมง ผ่านเคร่ืองเบกิถอนเงนิอตัโนมัติ (ATM) 

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คำานึง 
ถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล
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สิทธิประโยชน์เฉพาะของสินเชื่อบ้าน Mortgage Saver ที่ลูกค้าพึงได้รับ มีดังนี้

1. การลดภาระดอกเบี้ยที่ท�าให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้เร็วข้ึนด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  

และการจ่ายเงินล่วงหน้าท�าให้ดอกเบี้ยลดลงและระยะเวลากู้จะลดลงเร็วกว่าเดิม 

2. ความยืดหยุ่นในการบริหารเงนิ ซึง่ลูกค้าสามารถวางแผนช�าระเงนิค่างวดในช่วงทีไ่ม่อยู่ เช่น เดินทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศ 

เงินที่ช�าระเกินไว้จะถูกดึงมาช�าระค่างวดในวันที่ครบก�าหนดช�าระเพื่อช่วยรักษาเครดิตของลูกค้า 

3. การบริหารเงนิอย่างฉลาด ซึง่เงนิออมทีน่�าไปช�าระเป็นส่วนเกนิค่างวดจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการเกบ็ไว้ทีบ่ญัชีออมทรัพย์

หรือฝากประจ�า และหากมองในมุมการช�าระเกินค่างวดล่วงหน้า เพ่ือการส�ารองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินของครอบครัวหรือ 

เงินหมุนเวียนของกิจการที่ให้ประโยชน์ทั้งเป็นเงินโปะบ้านและยังสามารถคงสภาพคล่องของเงินพร้อมใช้ไว้

ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่: https://www.tisco.co.th/th/personal/loan/home-loan.html

สินเชื่อโครงการบ้านดีมีดาวน์
ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เม่ือวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2562 ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิภายในประเทศและยกระดับคณุภาพชีวิตของคนในสังคมให้ได้รับสิทธปิระโยชน์ตามโครงการของรัฐบาลทีช่่วยบรรเทา

ภาระหน้ีเงนิกูซ้ือ้ทีอ่ยู่อาศยัและสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยโครงการสนับสนุนเงนิดาวน์จ�านวน 50,000 บาท 

ต่อราย ทั้งหมด 100,000 สิทธิ ส�าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่รัฐบาลก�าหนดและได้รับอนุมัติสินเช่ือ 

จดจ�านองและท�านิติกรรมอื่นๆ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2563 มาตรการดังกล่าว

ช่วยให้ประชาชนที่ก�าลังพิจารณาซื้อบ้าน สามารถตัดสินใจได้เร็วข้ึน และช่วยกระตุ้นการลงทุนใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์  

ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อไปยังห่วงโซ่อุปทานของภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทยในภาพรวม 

สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
สังคมไทยก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในอนาคตอนัใกล้ แนวโน้มความต้องการทีอ่ยู่อาศยัทีส่ามารถตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุ

จะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะทีก่ารพัฒนาโครงการทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ปิดขายอยู่ทัว่ไปไม่ได้พัฒนาเพ่ือการอยู่อาศยัของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 

โครงการที่อยู่อาศัยดังกล่าว ควรออกแบบการใช้สอยพ้ืนที่ในลักษณะพิเศษและเสริมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมความสะดวก 

และปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ มีการจัดพ้ืนที่ส่วนกลางให้ปลอดโปร่งใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการจัดหาบริการ 

ทางด้านสุขภาพและการแพทย์จากผู้ให้บริการภายนอกที่เหมาะสมกับความต้องการการดูแลที่หลากหลายของผู้สูงอายุ รวมถึง

การจดัให้มีส่ิงอ�านวยความสะดวกทีดี่ส�าหรับสมาชิกครอบครัวทีอ่ยู่ร่วมกบัผู้สูงอายุด้วย ในปี 2562 ธนาคารได้เร่ิมให้การสนับสนุน

ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

โปะเง�นในบัญชีสินเช่ือบ�าน

ถอนเง�นโปะมาใช� ได�สะดวกสบาย

บร�หารเง�นให�เกิดประโยชน�สูงสุด

เป�นเจ�าของบ�านได�เร็วข�้น

ข�อแตกต�างระหว�างสินเชื่อบ�านปกติ
และสินเชื่อบ�าน Mortgage Saver

สินเช่ือบ�านปกติ Mortgage Saver
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แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ โดยวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติส�าหรับภาคธุรกิจดังกล่าว ณ สิ้นปี 2562 มีจ�านวน 

945 ล้านบาท โดยมีการเบกิใช้วงเงนิสินเช่ือแล้วคดิเป็นร้อยละ 36 ของวงเงนิสินเช่ือทีไ่ด้รับการอนุมัติ ธนาคารคาดหวังว่าการเร่ิม

สนับสนุนวงเงินสินเช่ือต่อภาคธุรกิจน้ีจะช่วยเพ่ิมอุปทานที่อยู่อาศัยดังกล่าว รวมทั้งช่วยให้มีการพัฒนาสินค้าและบริการ 

ที่มีส่วนช่วยดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องต่อไป

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้  
แนวโน้มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ “เทคโนโลยี” และ “เฮลธ์แคร์” เป็นเมกะเทรนด์ใหม่ของโลกในขณะน้ีที่มีแนวโน้มการเติบสูง  

หากพิจารณาโอกาสการเติบโตในกลุ่มเฮลธ์แคร์ ซึง่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทีเ่กดิข้ึนทัว่โลก ขณะที่

ธุรกิจเทคโนโลยีได้เข้าไปแทรกซึมในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์และอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการแพทย ์

ที่น�าเทคโนโลยีมาช่วยสร้าง “นวัตกรรม” ในการป้องกันการเจ็บป่วยและรักษาสุขภาพให้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยการลงทุน 

ในธรุกจิทีเ่ป็น “เมกะเทรนด์” มักจะให้ผลตอบแทนทีดี่อย่างมากส�าหรับนักลงทนุในระยะยาว แต่กมี็ความผันผวนทีสู่งกว่าด้วยเช่นกนั 

โดยกองทุนหลัก Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund จะลงทุนในหุ้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) การวิจัยพัฒนา 

ร้อยละ 25 2) การรักษาร้อยละ 40 และ 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาร้อยละ 35 นอกเหนือจากแนวทางการลงทุน 

ที่กล่าวมาทางกองทุนหลักยังมีการลงทุนที่เป็นตาม ESG Guidelines ภายใต้ Credit Suisse Sustainable Investing Framework 

ซึ่งมีแนวทางดังน้ี 1) เป็นการลงทุนเฉพาะเร่ือง โดยเน้นลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเพ่ือการรักษาพยาบาล ซึ่งจะท�าให้การรักษา 

มีประสิทธภิาพมากข้ึน 2) มีการคดักรองหุ้นบางประเภทออก เช่น ผู้ค้าอาวุธ ยาสูบ การพนัน ส่ือลามกอนาจาร พลังงานนิวเคลียร์ ฯลฯ 

3) การเลือกบริษัทที่ดีที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ESG แบบบูรณาการ

นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนทุนให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย ์

ที่มีคุณภาพ โดยทุกๆการซื้อกองทุน TGHDIGI มูลค่ารวมหนึ่งแสนบาท จะร่วมบริจาคค่าธรรมเนียมการขายกองทุน 100 บาท 

ให้กับกองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  

จนถงึวันที ่31 ตุลาคม 2562 เม่ือส้ินสุดโครงการ บลจ. ทสิโก้ และธนาคาร ทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) ได้น�ารายได้บริจาคเป็นจ�านวนเงนิ

ทั้งสิ้น 1,534,290 บาท
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Chart: ESG Instrument to Shape Sustainable Investing Strategies

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คำานึง 
ถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล
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การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล

จากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงิน

ของลูกค้าที่นิยมการท�าธุรกรรมหรือใช้บริการทางการเงิน 

ในรูปแบบดิจทิลัมากข้ึน เพ่ือสร้างประสบการณ์การใช้บริการทาง 

การเงนิทีดี่ให้กบัลูกค้าของกลุ่มทสิโก้ตามค่านิยมองค์กร “การใส่ใจ

บริการลูกค้าเป็นหลัก (Customer Priority)” กลุ่มทิสโก้ 

ได้จดัท�าแผนงานและแนวทางการน�าเทคโนโลยีต่างๆพร้อมทัง้

แสวงหาเทคโนโลยีดิจทิลัใหม่ๆทีน่่าสนใจ มาประยุกต์ใช้ในการ

ท�าธรุกจิเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงนิในรูปแบบ

ดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน และจากแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ยึด 

ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนด

กระบวนการในการศกึษาและวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านดิจทิลั

ของลูกค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพ่ือให้สามารถพัฒนารูปแบบ 

ด้านเทคโนโลยี (Technology Platform) ให้สอดคล้องต่อ 

ความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการน�า

แนวคิดเร่ือง Design Thinking มาปรับใช้เป็นกระบวนการ 

ที่ใช้ท�าความเข้าใจในปัญหาต่างๆของการใช้บริการของลูกค้า 

เพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง น�าความคิด

สร้างสรรค์และมุมมองจากบคุคลทีเ่กีย่วข้องจากหลายหน่วยงาน

มาระดมความคดิเพ่ือสร้างสรรค์ไอเดียรวมถงึแนวทางการแก้ไข 

จากน้ันน�าเอาแนวทางต่างๆที่ได้มาเข้าท�าการทดสอบและ

พัฒนา เพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการใช้งานของลกูค้าอย่างแท้จริง เพือ่ดงึดูดให้ลกูค้า

ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงนิของกลุ่มทสิโก้ผ่านช่องทาง

ดิจิทัลมากข้ึน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า

ปัจจุบัน รวมถึงขยายฐานลูกค้ารายใหม่และเพิ่มความพึงพอใจ

ให้ลูกค้า ตลอดจนสนับสนุนการส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ

การตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล
ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Ecosystem) 
กลุ่มทิสโก้มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้จัดจ�าหน่ายรถยนต์ช้ันน�าของประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ 

ซึง่กนัและกนั และเช่ือมโยงกนัของห่วงโซ่อปุทานของแต่ละกลุ่มธรุกจิ (Supply Chain) ด้วยการพัฒนาช่องทางการตลาดทีส่นับสนุน

ธรุกิจของพันธมิตรทางธรุกจิในการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถส่งเสริมธรุกจิของกลุ่มทสิโก้ในการน�าเสนอสินเช่ือและ/

หรือผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยที่ได้มาตรฐานจากบริษัทประกันภัยชั้นน�า จนถึงการจัดหาแหล่งรับขายรถของพันธมิตรทางธุรกิจ 

เพ่ือยกระดับการน�าเสนอผลิตภัณฑ์บริการอย่างย่ังยืนทั้งต่อทิสโก้และพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่กับการให้ความส�าคัญ 

ต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ลดการเดินทาง ลดการใช้กระดาษและส่ือส่ิงพิมพ์ รวมถงึสามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์

สื่อการตลาดในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ซื้อรถยนต์ แลกเปลี่ยนรถยนต์ ขายรถยนต์

สินเชื่อ ประกันภัย พันธมิตร
ทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านรถยนต์ ที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิต
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ช่องทางให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 

หรือผู้บริโภคในปัจจุบัน กลุ่มทิสโก้ได้เปิดให้บริการสนทนาผ่าน 

ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Official Account เฟซบุก๊ โปรแกรม

สนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายในทุกสถานที่และทุกเวลาตามที่ 

ผู้ใช้บริการสะดวก และเพ่ือให้การเปิดให้บริการตรงตามกลุ่ม 

ลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจและความต้องการแตกต่างกันไป 

ในแต่ละธรุกจิ กลุ่มทสิโก้แบ่งช่องทางการให้บริการภายใต้แบรนด์ 

“สมหวัง เงินส่ังได้” “ทิสโก้อินชัวร์” และธนาคารทิสโก้ จ�ากัด 

(มหาชน)

 สื่อออนไลน์ – สมหวัง เงินสั่งได้
ช่องทางการให้บริการผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆที่ให้บริการกับผู้ที่สนใจให้สามารถ 

เข้าถงึผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงนิของกลุ่มทสิโก้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถ

ตอบกลับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้ความ

สนใจได้ตลอดเวลา

ในปี 2562 ทีผ่่านมา กลุ่มทสิโก้ได้มีการพัฒนาช่องทางส่ือออนไลน์ “สมหวัง เงนิส่ังได้” ในการให้ความรู้ทางการเงนิแก่ลูกค้า

หรือผู้ทีส่นใจผ่านกจิกรรมร่วมสนุกตอบค�าถามสะสมคะแนนแลกรับรางวัล ส่ือการตลาดจงึไม่ได้ท�าหน้าทีใ่นการเป็นช่องทาง 

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถท�าหน้าที่ในการให้ความรู้ทางการเงินแก ่

ลูกค้าและผู้ที่สนใจ เป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้สู่สังคม  

และส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาแนวคดิน้ีไปสู่ช่องทางการส่ือสารออนไลน์รูปแบบอืน่ๆ 

ของกลุ่มทสิโก้ต่อไป

 สื่อออนไลน์ – ธนาคารทิสโก้
ช่องทางการให้บริการสนทนาผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆของลูกค้าของธนาคาร รวมถึงการให้บริการของโปรแกรม Chatbot  

ที่เป็นช่องทางที่อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การสอบถาม 

ข้อมูลการท�าธุรกรรมของลูกค้า การประชาสัมพันธ์โปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ การอ�านวยความสะดวกด้านการ

ให้บริการหลังการขายต่างๆให้กบัลูกค้า ตลอดจนถงึการอ�านวยความสะดวกในการใช้เป็นช่องทางในการผ่านไปใช้บริการ

ทางการเงินของบริษัทอื่นภายในกลุ่มทิสโก้ เช่น กองทุน ประกัน เป็นต้น นอกจากนี้ การให้บริการของโปรแกรมสนทนา 

นอกจากให้บริการด้านการตอบกลับการสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นช่องทางทีรั่บแจ้งปัญหาการให้บริการ

เพื่อรับเรื่องและประสานต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

 สื่อออนไลน์ – ทิสโก้อินชัวร์ 
การเปิดให้บริการงานด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทาง Line Official Account 

และเว็บไซต์ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและท�าธรุกรรมออนไลน์ตลอดทัง้กระบวนการ 

ต้ังแต่การน�าเสนอข้อมูลเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ประกนัภัยทีค่รบถ้วนถกูต้องและเพียงพอ

ต่อการตัดสินใจของลูกค้า การรับช�าระเงินออนไลน์ ตลอดจนถึงการให้บริการ 

หลังการขาย นอกจากน้ี ยังเป็นช่องทางทีส่ามารถน�าเสนอข้อมูลส่ือสารประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ประกนัภัยทีค่ดัสรรแล้วหรือการส่ือสารประชาสัมพันธ์เร่ืองอืน่ๆของบริษทั

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คำานึง 
ถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล

SOMWANG OFFICIAL CHAT

LINE Official Account

Chatbots

Facebook Fanpage
Facebook Messenger
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 แอปพลิเคชันธุรกรรมด้านการลงทุน (TISCO My Fund)
ในปี 2562 กลุ่มทสิโก้พัฒนาประสิทธภิาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน  

TISCO My Fund ในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวก

สบายให้ลูกค้าทีส่มัครใช้บริการ TISCO e-Invest ในการซือ้ ขาย สับเปล่ียน

กองทุนผ่านแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังสามารถอพัเดตข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบ

พอร์ต และสถานะการท�ารายการ ได้ทกุที ่ทกุเวลา ทุกสถานการณ์

แอปพลิเคชันบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) 
กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชันในการให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) หรือ

แท็บเล็ต (Tablet) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการอ�านวยความสะดวก 

ให้กับลูกค้าในการตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วดังนี้

MY CAR 
MY SERVICES

1. ข้อมูลบัญชี
เพ่ิมความสะดวกในการเข้าถงึข้อมูลบญัชี
สินเช่ือ จ�านวนงวดทีช่�าระแล้ว จ�านวนงวด
ทัง้หมด รวมถงึข้อมูลประกนั ภาษรีถยนต์ 
และประวัติการช�าระ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

3. สร้าง QR Code และ Barcode
ม่ันใจกว่าและสะดวกกว่าด้วยการสร้าง 
QR Code และ Barcode เพื่อน�าไปช�าระ
ค่างวดผ่าน Mobile Banking, Counter 
Service และช่องทางต่างๆโดยไม่ต้อง 
พกบัตรสินเชื่อหรือใบรับช�าระ

2. ตรวจสอบค่างวด
ตรวจสอบความถกูต้องของยอดเรียกเกบ็ 
โดยแสดงรายละเอียดรายการ พร้อม 
ยอดเงิน และวันที่ครบก�าหนดช�าระ

4. การแจ้งเตือน
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ส�าคัญ เสมือนมี 
ผู้ช่วยในการแจ้งเตือนเม่ือใกล้ถงึก�าหนด
ช�าระและเม่ือมีสิทธพิิเศษต่างๆจากทสิโก้

 แอปพลิเคชันธุรกรรมด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (My Car My TISCO)
แอปพลิเคชันธุรกรรมด้านสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ได้พัฒนาความสามารถในการให้บริการส�าหรับลูกค้าสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์

ของกลุ่มทิสโก้ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดสินเช่ือของลูกค้าได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์แท็บเล็ต 

ของลูกค้า ท�าให้ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
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การกำากับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล

เพ่ือให้การก�ากับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลสามารถด�าเนินการภายใต้กรอบและมาตรฐานเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท 

ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเพื่อดูแลและติดตามการบริหารงานของกลุ่มทิสโก้ โดยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการนี ้

จัดท�าข้ึนบนพ้ืนฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการซึ่งได้รับการยอมรับจากสากล จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจน 

กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่ก�ากับสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มทิสโก้มีการ

พจิารณาคดัสรรคณุสมบัตขิองกรรมการทีม่ภีมูหิลงัและประสบการณ์ทีห่ลากหลาย มคีวามรูค้วามเข้าใจอย่างเพยีงพอในทั้งด้าน

การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 

บคุคลทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขา ก�าหนดโครงสร้างการก�ากบัดูแลกจิการทีมี่การถ่วงดุลอ�านาจและความรับผิดชอบ

ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือป้องกนัมิให้ผู้หน่ึงผู้ใดมีอ�านาจการตัดสินใจแบบเบด็เสร็จ และเพ่ือเป็นกลไกในการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลภายในทสิโก้ ในปี 2562 กลุ่มทสิโก้ได้มีการก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัจ�านวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 

ทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ 6 ท่าน กรรมการทีไ่ม่มีส่วนร่วมบริหารงาน 2 ท่าน และกรรมการทีมี่ส่วนร่วมบริหารงาน 4 ท่าน 

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานของกลุ่มทิสโก้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 

และสังคม พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ และการบริหารความเส่ียง  

รวมถึงจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการและพนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของ 

คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนถงึการตรวจสอบ ก�ากบัดูแลและติดตามการด�าเนินงานในขอบเขตทีไ่ด้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษทั

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับดูแล

ความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

มีโครงสร้างและกฎบัตรที่ระบุขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โครงสร้างการดูแลกิจการ 

ของกลุ่มทิสโก้สามารถแสดงเป็นแผนภาพดังนี้

กลุ่มทสิโก้เชือ่ม่ันว่าการก�ากับดแูลกิจการทีด่นีีเ้อือ้อ�านวยให้บรรลุวตัถปุระสงค์ด้านความย่ังยนืท้ังทางธรุกจิและทางสงัคม 

รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า 

คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 

ด้วยการให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม การเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ ตลอดจนการดูแลรักษาข้อมูลของ

ลูกค้า ภายใต้การด�าเนินธรุกจิตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี5 ด้าน ได้แก่ สิทธขิองผู้ถอืหุน้และการปฏบัิติต่อผู้ถอืหุน้

อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ

ด้านการเงินและการลงทุนท่ีประกาศโดยหน่วยงานก�ากับดูแล เช่น นโยบายการก�ากับดูแลด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซ่ึงหลักการดังกล่าวถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังกลุ่ม ครอบคลุมถึง

กรรมการและผู้บริหาร นอกจากน้ี ทิสโก้ยังแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวร่วม 

ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
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การกำากับดูแลกิจการ
อย่างมีธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู�จัดการใหญ�

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
กลุ�มทิสโก�

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร/
กรรมการผู�จัดการ

กรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับ
ความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง

คณะผู�บริหาร คณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการกำกับ 
กฏเกณฑ�และการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการความเสี่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ควบคุมการเงินและ
บริหารความเสี่ยง

สำนักกำกับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
กำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ

กำกับ 

ทรัพยากรบุคคล นิเทศสัมพันธ�

พัฒนาธุรกิจ
และกลยุทธ�

การตลาดและ
ลูกค�าสัมพันธ�

ปฏิบัติการ ควบคุมสินเชื่อ การตลาดและ
ลูกค�าสัมพันธ�

ปฏิบัติการ ควบคุมสินเชื่อ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มี�ญหา

สำหรับบริษัทย�อย ที่มีการอนุมัติสินเชื่อ
(ตามความเหมาะสม)

เ�นกรรมการชุดเดียวกับ บมจ.ทิสโก�ไฟแนนเชียลกรุ�ป

ธนาคารทิสโก� จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก�ไฟแนนเชียลกรุ�ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทย�อย

โครงสร�างการจัดการ

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ www.tisco.co.th
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�าหน้าที่

ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของ

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และผู้บริหาร

ระดับสูง เพ่ือสร้างมูลค่าระยะยาวให้กบับริษทั รวมทัง้ก�ากบัดูแล

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงและการพิจารณาความเป็นอสิระของกรรมการ ตลอดจน

กระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อก�าหนดต่างๆของ 

หน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท 

ยังมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ท�าหน้าที่สรรหา คัดเลือก และกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น

ให้พิจารณาแต่งต้ัง ซึง่จะพิจารณาจากองค์ประกอบทีห่ลากหลาย 

อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจ 

ของกลุ่มทิสโก้ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ อายุ 

สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา และสถานภาพสมรส ทั้งน้ี บริษัท 

ยังได้น�าเคร่ืองมือการประเมินทักษะกรรมการ (Board Skill  

Matrix) มาใช้ในการประเมินคณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั

อีกด้วย เพ่ือให้ม่ันใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ 

ที่เหมาะสมในการก�ากับดูแลบริษัทและมีความสามารถในการ

ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษทั

ต้องพิจารณาตัดสินใจด้วยความระมัดระวังเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคญั โดยบริษทัได้ด�าเนินการ

ทบทวนให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการบรหิาร ท�าหน้าทีพิ่จารณาและน�าเสนอแผนกลยุทธ์ ตลอดจนทบทวนและก�ากบัดูแลแผนธรุกจิและงบประมาณ

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้กลุ่มทิสโก้มีผลการด�าเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างย่ังยืน โดยค�านึงถึงสภาวะความเส่ียง 

ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง 

กลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ และการลงทุนในแผนธุรกิจ

คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมในปี 2562 ท�าหน้าที่ดูแลให้ค�าแนะน�า

คณะกรรมการบริษัทในการทบทวนและก�าหนดกรอบการก�ากับดูแลความเส่ียงที่ดี ตลอดจนติดตามผู้บริหารระดับสูงและ

หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงให้ปฏิบติัตามนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

ถึงฐานะความเส่ียงที่มีนัยส�าคัญ ภายใต้ความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

ให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มทสิโก้ ซึง่มีการทบทวนให้มีความเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการก�ากับดูแลและทบทวนรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน  

การตรวจสอบรายการ และการก�ากับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้

คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ ท�าหน้าทีก่�ากบัดูแล ปรับปรุง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบติัในด้านการก�ากบัดูแลกจิการ 

และการพัฒนาอย่างย่ังยืนของกลุ่มทสิโก้ให้สอดคล้องกบัหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระดับประเทศ

และสากล รวมถงึการด�าเนินการต่างๆภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและข้อบงัคบัของหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง เช่น ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ 

ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.tisco.co.th
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การกำากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

ด้วยความมุ่งม่ันในการด�าเนินธรุกจิทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม กลุ่มทสิโก้ได้รับแนวปฏิบติัทีดี่ของอตุสาหกรรมเกีย่วกบัแนวนโยบาย

การก�ากับดูแลด้านการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งประกาศโดยธนาคาร 

แห่งประเทศไทย มาประยุกต์และก�าหนดเป็นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมทีค่�านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคญั

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ ครอบคลุมองค์ประกอบส�าคัญที่สนับสนุนให้ปฏิบัติต่อลูกค้า 

อย่างเป็นธรรมทั้ง 9 ด้าน สอดคล้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ได้แก่ 

เพือ่ส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทั้งองค์กรและสร้างการตระหนักถงึ

ความส�าคญัในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีก่�าหนด มีการก�าหนดให้สร้างเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติังาน

และการก�ากับการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด โดยเร่ิมต้ังแต่การปฐมนิเทศพนักงานที่เข้าใหม่ การจัดประชุมช้ีแจง 

เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกัน การจัดอบรมพนักงานและบริการให้เข้าใจกระบวนการและข้ันตอน

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย ระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย การก�าหนดแนวปฏิบัติ

และข้อก�าหนดต่างๆเพือ่ให้พนกังานทุกคนที่ปฏบิัตงิานศึกษาและปฏบิตัติาม รวมถึงการจัดให้พนกังานทุกคนเข้ารบัการทดสอบ

ความเข้าใจผ่านแบบทดสอบในระบบอีเลิร์นนิงของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี นอกจากน้ี ก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบก�ากับดูแล

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และจัดให้มีกระบวนการควบคุม ก�ากับ และตรวจสอบ (Three Line of Defense)  

เพื่อติดตาม ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

1) วัฒนธรรมองค์กร
และบทบาทหน้าที่

ของกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง

5) การสื่อสาร 
และให้ความรู้พนักงาน

6) การดูแล 
ข้อมูลลูกค้า

7) การแก้ ไขปัญหา 
และการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน

8) การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ  

การปฏิบัติงาน

9) การปฏิบัติงาน 
และแผนฉุกเฉิน

2) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

และการจัดกลุ่มลูกค้า 

3) การจ่าย 
ค่าตอบแทน 

4) กระบวน 
การขาย

การกำากับดูแลการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงทีส่่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ รวมถงึเป็นอปุสรรค

ในการพัฒนาประเทศและการก่อให้เกิดความเหล่ือมล�้าของการกระจายรายได้ ซึ่งภาครัฐตระหนักถึงภัยร้ายแรงของปัญหา 

การทุจริตคอร์รัปชันและได้มีการออกมาตรการในการควบคุมและก�ากับดูแลทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผลักดัน

ให้เกิดการแก้ไขในเชิงบูรณาการในรูปแบบต่างๆ 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญและมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธุรกิจด้านการเงิน  

โดยยึดหลักปฏิบติัตามแนวนโยบายด้านการก�ากบัดูแลกจิการและการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังให้พนักงานปฏิบติังาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยก�าหนดเป็นหน่ึงในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในส่วนการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้ผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างทั่วถึง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบาย 

การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันของกลุ่มทสิโก้ได้ทีเ่ว็บไซต์ www.tisco.co.th)

ในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยกับโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน โดยกลุ่มทิสโก้เป็นหน่ึงในบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรกๆที่ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และผ่านการต่ออายุการรับรองฐานะรอบที่สาม 

นับจากการได้รับการรับรองครั้งแรกออกไปอีก 3 ปี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้น้ัน ทิสโก้มีความมุ่งม่ันในการ

ผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง

จริงจังภายในองค์กร เน่ืองจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

สามารถเกิดข้ึนได้ในทุกส่วนงานภายในองค์กร ทิสโก้จึง 

ให้ความส�าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุม

ภายใน เร่ิมต้ังแต่การก�าหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม

ในการปฏิบติังานเป็นหน่ึงในคณุค่าหลักขององค์กรเพ่ือปลูกฝัง

ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การจัดให้มี

โครงสร้างสายการรายงานที่มีความถ่วงดุลและการก�าหนด

อ�านาจในการส่ังการรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับ

ลักษณะงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นอกเหนือจาก 
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การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

ซึ่งมีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของ 

กลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่สาระส�าคญัของนโยบายและแนวปฏิบติัมีการส่ือสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น การประกาศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร การจัดท�าส่ือการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุม

ช้ีแจงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงการบรรจุการทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจ�าปีของพนักงาน (Compulsory KPI) โดยพนักงานประจ�าทุกคนต้องท�าแบบทดสอบและ

ต้องได้คะแนนร้อยละ 100 โดยในปี 2562 มีจ�านวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรืออีเลิร์นนิง ทั้งหมด 

4,964 คน คิดเป็นร้อยละ 98.70 ของพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง)

นอกจากน้ี กลุ่มทสิโก้ได้จดัส่งจรรยาบรรณคูค้่าไปยังบริษทัคูค้่าของกลุ่มเป็นรายบริษทั เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธรุกจิ

ของทิสโก้ โดยจรรยาบรรณดังกล่าวได้ผนวกเร่ืองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหน่ึง รวมถึงการขอความร่วมมือจาก

บริษัทคู่ค้าให้ลงนามรับทราบและร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้า รวมถึงการแสดงออกถึงเจตนารมณ ์

ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือกลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 เป็นปีที่ 9 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุน 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมในปี 2562 ได้แก่ การร่วมงาน “รวมพลัง.....อาสาสู้โกง” ซึ่งจัดข้ึน 

ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

66 GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-3

การรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistle-blowing Policy) ที่ระบุครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทาง 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้มาตรการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยนโยบายและช่องทางการรับแจ้งเบาะแส 

และการรับเร่ืองร้องเรียนมีการส่ือสารให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์กร ในส่วนของพนักงานมีการส่ือสารผ่าน

อินทราเน็ตขององค์กร

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสสำาหรับบุคคลภายนอก (สื่อสารผ่านเว็บไซต์ขององค์กร) 
กลุ่มทิสโก้มีการส่ือสารช่องทางการติดต่อธนาคารในกรณีพบเห็นการปฏิบัติงานที่อาจเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์  

รวมถึงการกระท�าที่เข้าข่ายเป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสสำาหรับพนักงาน (สื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กรและการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง) 
กลุ่มทสิโก้ตระหนักถงึความส�าคญัและยึดม่ันในการปฏิบติัต่อผู้ทีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายรวมถงึพนักงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

อย่างเสมอภาคกนั เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานรายงานข้อมูลข้อผิดพลาดและข้อเทจ็จริงต่างๆอย่างครบถ้วน กลุ่มทสิโก้จงึได้จดัต้ัง

ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน (HR Help Line) ข้ึนเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่เป็นอิสระ เพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียนจาก 

พนักงาน โดยแต่งตั้งผู้บริหารขององค์กรเป็นตัวแทนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในการพิจารณาและด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 

เสมอภาค และจะรักษาชื่อของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ ตามแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนของกลุ่มทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้ยังให้ความส�าคัญกับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับผ่านช่องต่างๆโดยมีการด�าเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใส 

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ภายหลังการตรวจสอบหากพบว่าเป็นการปฏิบัติงานที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การทจุริต จะพิจารณาด�าเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบยีบข้อบงัคบัขององค์กร ซึง่ในปี 2562 ไม่พบการร้องเรียนการปฏิบติังาน

มิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

กรณีที่พบเห็นรายการผิดปกติของการปฏิบัติงานที่เข้าข่าย

เป็นการกระท�าทุจริต การกระท�าผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร 

รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดการประพฤติมิชอบใดๆซึ่งสามารถด�าเนินการ

โดยส่งหนังสือมายัง 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่ หน่วยงานก�ากับ 

เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



67GRI 102-9, GRI 103-1, GRI 103-2

ด้วยความมุ่งม่ันของกลุ่มทิสโก้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล โดยค�านึงถึงผลกระทบด้านสังคม  

และส่ิงแวดล้อม เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน กลุ่มทสิโก้ได้ยกระดับการด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ต่อไปยังคูค้่าและผู้ให้บริการภายนอก (รวมเรียกว่าคูค้่า) ซึง่วัตถปุระสงค์ของการด�าเนินการดังกล่าว นอกเหนือจากการเข้าร่วมผลักดัน

และพัฒนาให้คูค้่าขององค์กรมีการด�าเนินธรุกจิอย่างย่ังยืนซึง่สามารถสนับสนุนให้เกดิการด�าเนินธรุกจิร่วมกบักลุ่มทสิโก้อย่างต่อเน่ืองแล้ว 

ยังเป็นการช่วยลดและ/หรือป้องกันความเส่ียงขององค์กรต่อภาพลักษณ์ช่ือเสียง และการด�าเนินงานขององค์กรทั้งทางตรง 

และทางอ้อมขององค์กรอีกทางหนึ่ง กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัต ิ

ให้กบัคูค้่าทีมี่การด�าเนินธรุกจิร่วมกบักลุ่มทสิโก้ให้สามารถด�าเนินธรุกจิด้วยความโปร่งใส ค�านึงถงึสิทธมินุษยชน ปฏิบติัต่อแรงงาน 

ด้วยความเป็นธรรม ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งแนวปฏิบติัออกเป็น 3 หมวดดังน้ี 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

การด�าเนินการตามจรรยาบรรณคู่ค้าเร่ิมต้ังแต่กระบวนการจัดหา การคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการก�าหนดปัจจัยในการพิจารณา 

กลั่นกรองคู่ค้าทั้งในเรื่องของคุณสมบัติของคู่ค้า คุณภาพ และราคา ตลอดจนถึงประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการด�าเนินการ

ตามจรรยาบรรณคู่ค้าที่ก�าหนด เม่ือคู่ค้าผ่านการกล่ันกรองและการอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว ก�าหนดให้คู่ค้าต้องลงนาม 

รับทราบข้อก�าหนดทีร่ะบใุนจรรยาบรรณคูค้่าทกุราย กลุ่มทสิโก้มีการจดัประเภทและระดับความส�าคญัของคูค้่าทีมี่การด�าเนินงาน

ร่วมกับกลุ่มทิสโก้ เพ่ือให้สามารถพิจารณาหรือก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการในช่วงระหว่างการให้บริการของคู่ค้า 

ได้อย่างเหมาะสมตามล�าดับความส�าคัญ นอกจากนี้ ก�าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า กลุ่มคู่ค้าที่เป็น 

ผู้ให้บริการภายนอก ทัง้ในส่วนของการประเมินความเส่ียงด้านปฏิบติัการและความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจ�าทกุปี 

รวมถงึการติดตามแนวโน้มของความเส่ียงจากการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก เพ่ือพิจารณาระดับความเส่ียงของการใช้บริการ

จากผู้ให้บริการภายนอกและบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการให้ข้อคิดเห็นหรือค�าแนะน�าเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพของการให้บริการให้ดีข้ึน โดยหัวข้อเร่ืองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าเป็นปัจจัยหน่ึงที่ใช้ส�าหรับการทบทวนและ

ติดตามประเมินผลงานของคูค้่าเป็นประจ�าทกุปี ผลการประเมินคูค้่าในแต่ละปีมีการน�ามาพิจารณาการใช้บริการต่อเน่ือง ซึง่ความ

เข้มงวดของแนวทางการพิจารณาอ้างอิงล�าดับความส�าคัญของผู้ให้บริการด้วย

หมวดที่ 1 การดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส 
(Business Integrity)
• ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

• การให้ของขวัญ ของก�านัล

 หรือการเลี้ยงรับรอง

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่ 2 การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
(Responsible Business Practice)
• การเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การรักษาความลับ

• การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Responsibility)
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

• ด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรและค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ตลอดจนป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น

• ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
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การจัดประเภทของคู่ค้า
กลุ่มทิสโก้มีการจัดกลุ่มประเภทของคู่ค้าโดยแบ่งตามระดับความส�าคัญในแต่ละประเภทของการให้บริการ คู่ค้าที่เป็นผู้จ�าหน่าย

สินค้าหรือบริการมีการแบ่งระดับความส�าคัญตามปริมาณของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี ในส่วนของคู่ค้าที่เป็นผู้ให้บริการจาก

ภายนอกมีการจดัประเภทตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเกีย่วกบัการให้บริการของผู้ให้บริการ

ภายนอก (Outsourcing)

หมายเหตุ: * งานบริการที่ไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานกลาง ยกเว้นงานธุรการแม่บ้านและงานรักษาความปลอดภัยอาคาร

ตารางแสดงรายละเอียดจ�านวนผู้ขายสินค้าและบริการ

รายละเอียด
จ�านวนผู้ขายสินค้าและบริการ (ราย) จ�านวนผู้ขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ราย)

2560 2561 2562 2560 2561 2562

คู่ค้า 116 119 127 120 123 128

ผู้ให้บริการ
ภายนอก

132 147 161 13 17 16

รวม 248 266 288 133 140 144

ตารางแสดงรายละเอียดจ�าแนกตามประเภทการซิ้อสินค้าและการใช้บริการ

ประจ�าปี 2562

รายละเอียด จ�านวนผู้ขายสินค้าและบริการ จ�านวนผู้ขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม (ราย)

สินค้าและบริการ

แบ่งกลุ่มตามความถี่ใน 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือมูลค่า 
ในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า

ใช้ทุก  1-2 เดือน 23 ราย มูลค่า > 10 ล้านบาท  16 ราย

255ใช้ทุก  3-6 เดือน 81 ราย มูลค่า 1-10 ล้านบาท  54 ราย

ใช้ปีละ   1 ครั้ง 23 ราย มูลค่า < 1 ล้านบาท  58 ราย

การให้บริการ

แบ่งตามเกณฑ์ ธปท. Strategic Function   ไม่มี Critical Outsourcing   7 ราย
177

Non-Strategic Function 13* ราย Other Outsourcing   9 ราย

Non-Material 148* ราย

รวม 432

สรุปการจัดส่งและการตอบรับหนังสือจรรยาบรรณคู่ค้าประจำาปี 2562
รายละเอียด

หนังสือจรรยาบรรณคู่ค้า
ที่นำาส่งให้บริษัทคู่ค้า

คู่ค้าที่ลงนามรับทราบ

จำานวนราย

432
ร้อยละ

100
จำานวนราย

386
ร้อยละ

89.35
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การดำาเนินงาน 
ตามแผนการด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Roadmap) ก�าหนดเป้าหมายในการบริหาร

จัดการห่วงโซ่อุปทานไว้ดังนี้ 

ตามข้อมูลส้ินสุดปี 2562 กลุ่มทสิโก้ได้น�าส่งหนังสือจรรยาบรรณคูค้่าจ�านวนทัง้ส้ิน 432 ราย คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ�านวนคูค้่า

ที่ยังมีการติดต่อหรือให้บริการอยู่ จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวนคู่ค้าที่ลงนามรับทราบแล้ว 386 ราย ยังคงค้าง 

คู่ค้าที่ยังไม่สามารถติดต่อได้จ�านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.08 ของจ�านวนคู่ค้าที่มีการติดต่ออย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมี 

การเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการติดตามช่ือผู้ประสานงานใหม่ ซึง่คาดว่าจะติดตามให้ตอบรับกลับมา

ครบตามจ�านวนทีจ่ดัส่งภายในไตรมาสทีส่ามของปี 2563 นอกจากน้ี ในปี 2562 มีการสุ่มเข้าเย่ียมชมกจิการของคูค้่าเพ่ือตรวจสอบ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคู่ค้า โดยหัวข้อที่เข้าตรวจสอบครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์และโปร่งใสของการด�าเนินธุรกิจ 

เกี่ยวกับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลใบก�ากับภาษี การจัดสภาพแวดล้อมการท�างานที่ค�านึงถึงสุขอนามัยของพนักงาน  

เช่น ความเพียงพอของแสงสว่างในโรงงาน การจดัให้มีพัดลมหรือเคร่ืองฟอกอากาศเพ่ือการถ่ายเทของอากาศในสถานทีท่�างาน เป็นต้น 

และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การจดัสถานทีป่ระกอบการทีล่ดเสียง

รบกวนต่อชุมชนแวดล้อม เป็นต้น

การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อความยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า
1)	 โครงการ	“วน”

กลุ่มทสิโก้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในโครงการ “วน” ของ บมจ. ทพีีบไีอ 

ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ ่มทิสโก้ โดยจัดสถานที ่

รับบริจาคถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาดรวมถึงการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานขององค์กรร่วมกันน�าถุง

และฟิล์มพลาสติกสะอาดกลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพ่ือให้

พลาสติกกลับมาหมุนเวียนอยู่ในระบบ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกทีจ่ะออกสู่

สิ่งแวดล้อม

• จ�านวนคู่ค้าที่ให้บริการทิสโก้ร้อยละ 100 รับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า
• ผลักดันให้ผนวกข้อก�าหนดตามจรรยาบรรณคู่ค้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญาการให้
 ของคู่ค้ารายส�าคัญ
• ก�าหนดให้คู่ค้าท�าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้า

• ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของคู่ค้าครอบคลุมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าที่ก�าหนด
• ส่งหนังสือออกให้คู่ค้ารายใหม่และคู่ค้ารายส�าคัญลงนามรับทราบข้อก�าหนดตามจรรยาบรรณคู่ค้า
 ในอัตราร้อยละ 100
• Site Visit เพื่อสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของคู่ค้ารายส�าคัญ
• สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• สนับสนุน/ผลักดัน หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า

• น�าส่งจรรยาบรรณคู่ค้าให้คู่ค้าจ�านวน  432 ราย (ร้อยละ 100)
• จ�านวนคู่ค้าที่ลงนามรับทราบ 386 ราย (ร้อยละ 89.35)
• จัดซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าคูลโหมดเพื่อช่วยลดโลกร้อนส�าหรับการจัดท�าเสื้อโปโลพนักงาน
 และเสื้อยืดส�าหรับกิจกรรม Friends for Life ฉลองทิสโก้ครบรอบ 50 ปี
• Site Visit เพื่อสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า

เป้าหมายระยะยาว
ปี 2564

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการดำาเนินงาน
ปี 2562

การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

70 GRI 102-9, GRI 102-11, GRI 102-12, GRI 103-2

2)	 ร่วมลดโลกร้อน	โดยยูนิฟอร์มพนักงานผลิตจากผ้า

 Cool Mode

กลุ่มทิสโก้ร่วมลดโลกร้อนจัดท�าเสื้อโปโลพนักงาน (Uniform) 

และเส้ือยืดส�าหรับกิจกรรมพิเศษฉลองทิสโก้ครบรอบ 50 ปี 

ด้วยนวัตกรรมเส้ือผ้าแบบคูลโหมดที่มีคุณสมบัติพิเศษด้าน 

การระบายอากาศที่ดี ท�าให้สามารถอยู่ในห้องปรับอากาศที่มี

อณุหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซยีสได้โดยไม่อดึอดั เพ่ิมความ

สบายและความเย็นในขณะสวมใส่ ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้า

จากเคร่ืองปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทัง้

ทางตรงและทางอ้อมได้ อีกทั้งเน้ือผ้าที่ใช้ ในการตัดเย็บ 

เป็นเน้ือผ้าทีมี่ความคงทน ท�าให้อายุการใช้งานสูงกว่าเส้ือผ้าทัว่ไป

ในท้องตลาด เป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ค่า รวมถงึการดูแล

รักษาง่าย ท�าให้เม่ือซักแล้วสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรีด  

ท�าให้สามารถลดพลังงานจากการใช้ไฟฟ้าเพ่ือรีดผ้าได้ด้วย 

นอกจากน้ี ด้วยคุณสมบัติของเส้ือคูลโหมดที่ออกแบบให้

สามารถซักท�าความสะอาดได้ง่าย ท�าให้สามารถลดพลังงาน

จากการใช้น�้าได้อีกทางหนึ่ง โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

กลุ ่มทิสโก ้ ได ้ รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพัฒนา

อตุสาหกรรมส่ิงทอ และองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรที่สนับสนุน

การร่วมลดโลกร้อนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์จากผ้าคูลโหมด  

3)	 การร่วมมือกับร้านค้าในการลดการใช้ถุงพลาสติกและแก้วพลาสติก

ตามแผนการด�าเนินการด้านความยั่งยืน (SD Roadmap) ในปี 2562 กลุ่มทิสโก้มีการด�าเนินการร่วมกับร้านค้าต่างๆภายใน

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ในการร่วมงดใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้พนักงานของกุล่มทิสโก้งดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงจัดให้มี

จุดยืมถุงผ้าเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในอาคารสามารถยืมเพ่ือใช้ในการใส่ส่ิงของแทนการใช้ถุงพลาสติก โดยเม่ือใช้เสร็จแล้ว 

ให้น�ากลบัมาคนืยงัจดุทีจ่ดัไว้ เพือ่ให้มถีงุผ้าพร้อมส�าหรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากการได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าภายในอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ในการร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกแล้ว ร้านค้า 

ทั้งภายในอาคารและโดยรอบอาคารยังร่วมให้การสนับสนุนการลดการใช้แก้วพลาสติก โดยให้ส่วนลดค่าเคร่ืองด่ืมส�าหรับ 

ผู้ที่น�ากระบอกน�้ามาใส่แทนการใช้แก้วน�้าพลาสติกของร้านค้า
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กลุ่มทิสโก้ได้มีการพิจารณาทบทวนปัจจัยเส่ียงต่างๆที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนน�าแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญของโลก  

(Mega Trend) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์องค์กรมาร่วมพิจารณาในการบริหารจัดการความเส่ียง 

ของกลุ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ วางแผนการด�าเนินการ และติดตามทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยในปี 2562 กลุ่มทิสโก้

ได้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวทางการด�าเนินการดังนี้

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) 
การวิเคราะห์ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศและทิศทางเศรษฐกิจต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารและความรวดเร็ว 

ในการเข้าถงึข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ เช่น แนวโน้มความผันผวนของตลาดหุ้น สภาพเศรษฐกจิทีช่ะลอตัว

จากมูลค่าการส่งออกทีล่ดลง ค่าเงนิบาททีแ่ข็งค่า และการรับมือกบัเคร่ืองมือในการกระตุ้นเศรษฐกจิจากทางภาครัฐและธนาคาร

แห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการทางเศรษฐกจิทัง้ทางตรงและทางอ้อม กลุ่มทสิโก้จงึให้ความส�าคญั

ต่อการประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายในระดับที่เหมาะสม และการรายงานความเส่ียง 

ให้ผู้เกีย่วข้องรับทราบเพ่ือให้สามารถบริหาร และ/หรือจดัการความเส่ียงได้ทนัต่อเหตุการณ์ พร้อมทัง้การวางแผนการด�าเนินธรุกจิ

ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการตลาดเพ่ือน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 

ทีต่อบสนองความต้องการของลูกค้า ศกึษาช่องทางการด�าเนินธรุกจิทีไ่ด้รับผลกระทบจากความเส่ียงจากไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิ

ที่ระดับสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้ 

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
ของภาวะเศรษฐกิจ 
(Economic Risk) 

ความเสี่ยงจากกฎเกณฑ์
ของทางการ 

(Regulatory Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านภูมิศาสตร์ประชากร 
(Demographic Risk)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
(Technology Risk)

ความเสี่ยงจากกฎเกณฑ์ของทางการ 
(Regulatory Risk)
การด�าเนินธรุกจิธนาคารพาณิชย์จ�าเป็นอย่างย่ิงทีต้่องให้ความ

ส�าคญัต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในประเทศและในระดับสากลอย่าง

เคร่งครัด ซึง่แนวโน้มการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบั

ต่างๆโดยองค์กรที่ก�ากับดูแลธุรกิจให้ความส�าคัญต่อการ

คุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและประโยชน์ของผู้บริโภค 

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะเห็นได้จากแนวนโยบาย 

การก�ากบัดูแลด้านการบริหารจดัการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า

อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) บังคับใช้ในปี 2562  

ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือยกระดับการบริหาร

จัดการระบบงานที่ เกี่ยวข ้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า  

พระราชบญัญติัคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล ตลอดจนการผลักดัน

ให้ธนาคารพาณิชย์ก�าหนดแนวทางการด�าเนินกจิการภายใต้หลักการ 

“การธนาคารเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable Banking)” โดยน�า

ปัจจัยด้านสิง่แวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (Environment, 

Social and Governance: ESG) มาร่วมพิจารณาในการก�าหนด

นโยบายและกลยุทธ์ส�าหรับการให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ 

ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงและผลกระทบ

ที่เกิดจากการให้สินเช่ือของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การให้ความส�าคัญต่อการลดปัญหาหนี้ภาคครวัเรือน ด้วยการ

ปล่อยสินเช่ือทีค่�านึงถงึความเส่ียงทีผู้่กูอ้าจมีเงนิไม่เพียงพอต่อ

การด�ารงชีพ (Affordability) ทศิทางของกฎเกณฑ์ทีก่ล่าวข้างต้น 

กลุ่มทสิโก้ได้ให้ความส�าคญัต่อการศกึษากฎเกณฑ์ของทางการ 

โดยมีการทบทวนนโยบายและก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ให้เหมาะสมและสอดคล้อง ตลอดจนอบรมบคุลากรในทกุระดับ

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎเกณฑ์

และข้อบังคับต่างๆเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ 

ยังรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับการบริหารความเส่ียง

องค์กรโดยรวมในภาวะความหลากหลายทางธรุกจิและการเงนิ 

และค�านึงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการที่จะขยายธุรกิจ

และผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเส่ียง โดยมีการพัฒนา

เคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐานในการบริหารความเส่ียงด้วยการใช้

แบบจ�าลองภายในซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจและ 

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง กลุ่มทสิโก้มีการจดัสรรเงนิกองทนุทีมี่อยู่

อย่างมีประสิทธภิาพเพ่ือใช้ในการขยายธรุกจิตามวัตถปุระสงค์

ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผู ้ถือหุ ้นและสอดคล้องกับระดับ 

ความเส่ียง นอกจากน้ี ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)  

ยังปรับปรุงระบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือรองรับหลักเกณฑ์

การก�ากับดูแลด้านเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II – Internal 

Ratings Based Approach (IRB) ตั้งแต่ปี 2552 และได้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ Basel III ต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ประชากร (Demographic Risk)
การที่สังคมไทยเร่ิมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�าให้การวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณในกลุ่มคนวัยท�างานเพ่ิมสูงข้ึน รวมทั้ง 

ส่งผลต่อกลยุทธ์องค์กรและการบริหารทรัพยากรบคุคลด้วย กลุ่มทสิโก้จงึได้ออกแบบและน�าเสนอกองทนุทีมี่นโยบายการลงทนุ 

ทีห่ลากหลาย ให้ลูกค้าเลือกตามความสามารถในการรับความเส่ียงและการต้ังเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันตลอดช่วงอายุ

ของลูกค้าตั้งแต่วัยท�างานไปจนถึงวัยเกษียณ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าและ

พนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งครอบคลุมทั้งการออม การลงทุน และการคุ้มครองจากความเส่ียงด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

น�าเสนอประกันสุขภาพที่คุ้มค่าและเหมาะสม เพ่ือให้ลูกค้าและพนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายการออมที่เพียงพอและสามารถ

ใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ

การบริหารความเสี่ยง
ทัง้น้ี กลุ่มทสิโก้ได้ก�าหนดวัตถปุระสงค์ โครงสร้าง และนโยบาย

ในการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเหมาะสมและชัดเจน 

รวมทั้งมีการพิจารณาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมอยู่เสมอ 

โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มทิสโก้ได้ด�าเนินการศึกษาแนวทาง 

การปรับปรุงกรอบการก�ากบัดูแลความเส่ียง (Risk Governance 

Framework) เพ่ือเป็นการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล 

ความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กรอนัจะเป็น 

การยกระดับกลไกการถ่วงดุลเพ่ือดูแลให้มีการควบคุม ก�ากับ  

และตรวจสอบ อีกทั้งสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึง 

ความเส่ียง (Risk Culture) ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร 

แห่งประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน โดยได้

ด�าเนินการจดัต้ังคณะกรรมการก�ากบัความเส่ียง (Risk Oversight 

Committee) เพ่ือรองรับการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตาม

กรอบธรรมาภิบาลที่ดีและครอบคลุมประเด็นความเส่ียง 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk)
ความเ ส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีแบบ 

ก้าวกระโดด (Disruptive Technology) แม้ว่าจะส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกิจการเงินในภาพรวมเป็นอย่างมากจากการ 

เกิดข้ึนของกลุ่มบริษัท Fintech ที่อาจจะมาทดแทนบริการ 

ของธนาคารในอนาคต แต่กลุ่มทิสโก้เล็งเห็นถึงโอกาสในการ 

จับมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทดังกล่าวเพ่ือผสานจุดแข็ง

และน�าเทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมกนัพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ลดเวลาและต้นทุน สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงนิให้เข้าถงึได้สะดวก รวดเร็ว 

ทุกสถานที่ทุกเวลา และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตและ

ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกนั การคุม้ครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและการ

ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ทวีความส�าคัญมากข้ึนอย่าง 

ต่อเน่ือง กลุ่มทิสโก้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความเส่ียงและ 

ผลกระทบจากภัยคุกคามดังกล่าว และเตรียมความพร้อม 

โดยศกึษาและติดตามประเมินความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและความเส่ียงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์  

เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความ

แข็งแกร่งของระบบการควบคมุภายในและมาตรการการรักษา

ความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับ 

การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและแผนการส่ือสารทั้งภายใน

ภายนอกองค์กร ร่วมแลกเปล่ียนข้อมูลทางเทคนิคกับ 

ทีป่รึกษาและผู้เช่ียวชาญทัง้ในและต่างประเทศ และให้ความรู้

แก่บุคลากรและลูกค้าให้รู ้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์และ 

วิธป้ีองกนัเพ่ือใช้เทคโนโลยีทางการเงนิได้อย่างปลอดภัย กบัทัง้

ให้ความส�าคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการความเส่ียง

และเพ่ิมประสิทธภิาพการก�ากบัดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยจัดต้ังหน่วยงานและคณะอนุกรรมการข้ึนรับผิดชอบ 

ดูแลเป็นการเฉพาะ
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ทีมี่ความส�าคญัเพ่ิมเติม รวมถงึการปรับปรุงนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือให้ครอบคลุมความเส่ียงด้านสภาพแวดล้อม 

(ESG Risk) และความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk)  

ให้สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม

และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

การบริหารความเส่ียงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้าง

ความตระหนักถึงความเส่ียง ความรับผิดชอบต่อความเส่ียง 

ความสามารถในการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร และการ

รักษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงความเส่ียง 

ทีเ่กดิข้ึนใหม่ โดยน�ามาเป็นส่วนหน่ึงในการก�าหนดยุทธศาสตร์

และการด�าเนินธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมี 

ส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างค่านิยมอันมี

คณุค่าต่อสังคม อาท ิการลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจการธนาคารอย่างย่ังยืนในด้าน

การให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking  

Guidelines – Responsible Lending) โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือเป็น

แนวทางให้ธนาคารพาณิชย์ ซึง่มีบทบาทส�าคญัในฐานะผู้จดัสรร

เงินทุนเพ่ือขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ ด�าเนินกิจการภายใต ้

โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายในการควบคุมดูแลและบริหารความเส่ียงโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าที่ย่ังยืนให้กับ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงองค์กรโดยรวม 

ให้มีความเกี่ยวโยงกับการด�าเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์โดยก�าหนดโครงสร้างของการก�ากับดูแลและบริหารความเส่ียง 

รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางป้องกันและควบคุมความเส่ียง  

3 ช้ัน (Three Lines of Defenses) และมีการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงอยู่เสมอเพ่ือให้เกดิความย่ังยืนทางการเงนิโครงสร้าง

การก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง

หลักการ “การธนาคารเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable Banking)” 

รวมถงึการทีบ่ริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ (บลจ. ทสิโก้)  

ได้เข้าร่วมในการประกาศรับหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 

ส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน หรือ I Code ที่ประกาศโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เพ่ือเป็นมาตรฐานของผู้ลงทุนสถาบันในการลงทุนด้วยความ 

รับผิดชอบ ทีค่�านึงถงึความส�าคญัในเร่ืองส่ิงแวดล้อม สังคม และ

ธรรมาภิบาลของกจิการ นอกจากน้ี บลจ. ทสิโก้ ยังได้น�าประเด็น

เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชันเข้ามาใช้ในการด�าเนินงาน 

โดยใช้การรับรองการเป็นสมาชิก (Certified) และ/หรือการ

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิก (Declared) แนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

(CAC) มาร่วมเป็นปัจจยัหน่ึงในการพิจารณาการลงทนุอกีด้วย

ทัง้น้ี การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพบนพ้ืนฐานของ

ความเส่ียงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุด 

ได้ส่งผลต่อความส�าเร็จและความสามารถในการแข่งขันของ 

กลุ่มทสิโก้ ในขณะเดียวกนักลุ่มทสิโก้ยังมีเป้าหมายในการสร้าง

ผลตอบแทนสูงสุดโดยค�านึงถงึความเส่ียงต่อผู้ถอืหุ้นในระยะยาว 

คณะกรรมการของกลุ�มธุรกิจ

คณะกรรมการบร�หาร/ คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง/ 
คณะอนุกรรมการชุดย�อยที่ได�รับมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�บร�หารระดับสูง

คณะอนุกรรมการความเส่ียง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการกำกับกฎเกณฑ�
และการปฏิบัติงาน

หน�วยงานบร�หารความเสี่ยงองค�กร

หน�วยงานว�เคราะห�ความเส่ียงและธุรกิจ

หน�วยงานบร�หารความเสี่ยง
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน�วยงานบร�หารความเสี่ยง
ด�านการปฏิบัติการ

หน�วยงานกำกับ

หน�วยงานกำกับดูแล

ผู�ตรวจสอบภายนอก1st  Line of Defense 2nd  Line of Defense

คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยงหน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการ

ดำเนินธุรกิจรับผ�ดชอบในการ 

กำหนดมาตรการการควบคุม 

ของการปฏิบัติงานภายใต� 

ความรับผ�ดชอบ

3rd  Line of Defense

หน�วยงานตรวจสอบภายใน 

หน�วยงานอิสระที่รับผ�ดชอบ 

ในการให�ความเช่ือม่ันเก่ียวกับ 

ระบบการควบคุม

การบริหารความเสี่ยง
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ตามโครงสร้างการก�ากับดูแลและบริหารความเส่ียงที่ก�าหนด

น้ัน คณะกรรมการบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) รวมถงึคณะกรรมการธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) 

ท�าหน้าที่ในการดูแลความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน 

ในภาพรวมของกลุ่มทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

เพ่ือท�าหน้าที่ก�ากับดูแลทั้งความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียง

โดยรวมขององค์กร และความเส่ียงระดับรายการของแต่ละประเภท

ความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการ 

ทีป่รึกษาส�าหรับธรุกจิต่างๆท�าหน้าทีดู่แลการบริหารความเส่ียง

ด้านกลยุทธ์ของทั้งองค์กรและของแต่ละสายงาน โดยได้รับ 

การสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานจากหน่วยงานวางแผนและ 

งบประมาณ ในส่วนของการก�ากบัดูแลความเส่ียง คณะกรรมการ

บริษทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากบัความเส่ียงอนัประกอบไปด้วย

ผู ้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู ้ความช�านาญในด้านความเส่ียง 

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิสถาบนัการเงนิ ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าเกีย่วกบั

กรอบการก�ากับดูแลความเส่ียงของสถาบันการเงินและดูแล 

ให้ผู้บริหารปฏิบติัตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง 

ซึ่ งจะมีคณะอนุกรรมการบริหารความเ ส่ียงท�าหน ้าที ่

ด�าเนินการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีหน่วยงาน

บริหารความเส่ียงองค์กร หน่วยงานวิเคราะห์ความเส่ียงและธรุกจิ 

หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ และหน่วยงานก�ากบั

เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส�าหรับการก�ากับดูแลความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวนโยบายการบริหารความเส่ียง ก�าหนดให้สายธุรกิจทุกสายเป็น

เจ้าของความเส่ียงและรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงในส่วนงาน 

ของตนให ้ เป ็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบั ติที่ก�าหนดโดย 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) และ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ โดยแนวทางการปฏิบัติครอบคลุมถึงแต่

ไม่จ�ากัดเฉพาะการด�าเนินธุรกิจภายใต้เพดานความเส่ียงสูงสุดตามที่

ก�าหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง การออกผลิตภัณฑ์หรือ

กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ในแต่ละสายงานที่ก�าหนดให้ต้องผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์ทั้งทางด้านธุรกิจและความเส่ียงต่างๆและผ่านการ

อนุมัติของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยรายการที่ส�าคัญ 

ในแต่ละเดือนมีการรายงานตรงไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ 

นอกเหนือจากแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวนโยบายการบริหารความเส่ียง กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดแนวทางและ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 

กบัลูกค้าและคูค้่าทีอ่าจจะเกดิข้ึน ความเส่ียงทีส่�าคญัของกลุ่มทสิโก้ อาท ิความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียง

ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 2. การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง โดย

ประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 3. การจัดการความเสี่ยง 

กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดแนวทางการจัดการความเส่ียงโดยแบ่งระดับความส�าคัญของการจัดการตามผลการประเมินความเส่ียง 

ในระดับรายการนั้น มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการและ

ผู้รับมอบอ�านาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล เช่น คณะอนุกรรมการ

พิจารณาสินเช่ือ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเช่ือที่มีปัญหา 

และคณะอนุกรรมการก�ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน 

เปน็ต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น หน่วยงานควบคมุ

สินเช่ือ หน่วยงานก�ากบั หน่วยงานบริหารความเส่ียง และหน่วยงาน

กฎหมาย ที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินงานและก�ากับดูแล 

ให้เป็นไปตามแนวนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ก�าหนด  

ในด้านความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีความส�าคัญ

อย่างย่ิงในยุคปัจจบุนั ทสิโก้ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการความเส่ียง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Committee)  

และหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือก�ากบัดูแลการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกบักลยุทธ์การด�าเนิน

ธรุกจิและความซบัซ้อนของเทคโนโลยีรวมถงึความเส่ียงทีเ่กีย่วข้อง 

โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเส่ียงในภาพรวม  

ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้

สถาบันการเงินมธีรรมาภิบาล การรักษาความมัน่คงปลอดภัย 

และบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

ทั้งน้ี ระบบบริหารความเส่ียงทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการของบริษทั

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

กระบวนการ
บร�หารความเสี่ยง

1. การระบุความเสี่ยง

4. 
การติดตาม/ 

รายงาน/ 
ควบคุม

2.
การประเมิน
และว�เคราะห�
ผลกระทบ

ของความเส่ียง

3. การจัดการ
 ความเสี่ยง



75GRI 102-11, GRI 103-2, GRI 103-3, FS15

โดยก�าหนดให้ต้องมีการก�าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงให้มีระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ และ 4. การติดตาม/รายงาน/

ควบคุมความเส่ียงประเภทต่างๆโดยมีการก�าหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator) และเพดานความเส่ียง  

(Risk Limit) มีกระบวนการติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้ และมีการก�าหนดกระบวนการรายงานไปยัง 

ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอและทันเวลา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
นอกจากโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเส่ียงทีมี่ประสิทธภิาพแล้ว กลุ่มทสิโก้ยังให้ความส�าคญัในการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ด้านการบริหารความเส่ียงให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆผ่านการส่ือสาร การจัดอบรมให้ความรู้  

และผนวกเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน

การสื่อสาร กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนด

ช่องทางการส่ือสารเกี่ยวกับแนวทาง

การบริหารความเส่ียงหลายช่องทาง 

เช่น อนิทราเน็ตขององค์กร ป้ายประกาศ 

เพ่ือเผยแพร่นโยบายและหลักเกณฑ์

การบริหารความเส่ียง พร ้อมทั้งมี 

ช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้บริหาร 

พนักงาน และหน่วยงานบริหารความเส่ียง

ในรูปแบบของการจัดประชุมหรืออื่นๆ

แล ้วแต ่กรณี เ พ่ือให ้ รับทราบถึง

สถานการณ์และแนวทางการด�าเนินการ

บริหารความเส่ียงของสถานการณ์ต่างๆ

รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน

การจัดอบรมให้ความรู้

คณะกรรมการ ได้รับการอบรมหลักสูตรภายนอกและการจดัสัมมนา โดยเน้น

ในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม การป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

ผู้บรหิารระดับสูง ได้รับความรู้ในเร่ืองกฎเกณฑ์ใหม่หรือทีมี่การเปล่ียนแปลง

และแนวทางการบริหารความเส่ียงที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ ผ่านการ 

เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะอนุกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง คณะอนุกรรมการก�ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน และ 

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology & Infrastructure  

Committee) เป็นต้น

พนกังาน ได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆผ่านระบบการจดัการเรียนรู้ (Learning 

Management System: LMS) และการจัดสัมมนา เช่น กฎระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2562 มีพนักงาน

ที่ได้รับการอบรมทั้งสิ้น 4,964 คน 

การปลกูฝังวฒันธรรมความเสีย่งภายในองค์กร แนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มทสิโก้ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานรับผิดชอบ

ในการบริหารจดัการความเส่ียงภายในหน่วยงานตนเองและต้องด�าเนินธรุกจิภายใต้เพดานความเส่ียงสูงสุดทีถ่กูก�าหนดโดย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์กร หน่วยงานบริหารความเส่ียงท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงในแต่ละด้าน และมีการ

รายงานภาพรวมของการบริหารจดัการความเส่ียงให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วข้องรับทราบ เพ่ือให้ม่ันใจว่า

องค์กรในภาพรวมมีการด�าเนินการด้านบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมตามแนวนโยบายที่องค์กรก�าหนด นอกจากน้ี  

เพ่ือสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียงในระดับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ได้ผนวกกระบวนการ 

ในการบริหารและจัดการความเส่ียงเข้าไว้กับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPI)  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บริการลูกค้า ตัวอย่างเช่น ก�าหนดให้มีการค�านึงถงึคณุภาพของสินเช่ือและ

การให้บริการที่เป็นธรรมเป็นปัจจัยส�าคัญในการประเมินผลงานส�าหรับพนักงานในธุรกิจลูกค้ารายย่อย หรือการค�านึงถึง

จ�านวนข้อผิดพลาดทีเ่กดิข้ึนจากการปฏิบติังานหรือการให้บริการลูกค้า เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน

ในธรุกจิหลักทรัพย์ เป็นต้น และเพ่ือเป็นการสร้างค่านิยมของการปฏิบติังานทีดี่และมีส่วนร่วมในการจดัการความเส่ียงในหน่วยงาน 

กลุ่มทิสโก้มีการจัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจ�าเดือนที่พิจารณาถึงความเอาใจใส่ในคุณภาพ ความระมัดระวัง

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพื่อสร้างการรับรู้ และสนับสนุนให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน 

อื่นๆในองค์กร

การบริหารความเสี่ยง
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แนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่

ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืน จึงได้ปรับปรุงกระบวนการในการ 

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยจะพิจารณาผลกระทบทีมี่ต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance 

Assessment) เข้าไว้ในกระบวนการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และเริ่มใช้ในปี 2562 เป็นต้นไป และเพื่อให้สอดคล้องกับ

กระบวนการก�ากับดูแลที่ระบุในนโยบายการบริหารความเสี่ยง การท�าธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงกระบวนการ 

ช่องทาง และการด�าเนินงานทางธุรกิจใหม่ของกลุ่มทิสโก้ ได้ก�าหนดให้มีการพิจารณาและอนุมัติโดยสายงานที่เกี่ยวข้องตาม 

แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้

แนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโก้น้ันต้องได้รับ

การเห็นชอบจากผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้มีอ�านาจที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

ธรรมาภิบาลจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการปฏิบติังานใหม่จากหน่วยงานบริหารความเส่ียงองค์กร หน่วยงานบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หน่วยงานก�ากับ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนได้รับการพิจารณา

อนุมัติแนวทางในการด�าเนินการจากผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงนิ (Chief Financial Officer) หรือสายก�ากบัดูแลกจิการ (Chief 

Governance Officer) อย่างไรก็ตาม ก่อนการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือน�ากระบวนการปฏิบัติงานใหม่ไปด�าเนินการ  

หน่วยธรุกจิต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเส่ียงทีเ่หมาะสมและน�าเสนอแนวทางการบริหารความเส่ียงน้ัน

ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงหรือคณะอนุกรรมการก�ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานให้สัตยาบัน ทั้งน้ี ในกรณี 

ทีธ่รุกจิหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถงึกระบวนการปฏิบติังานใหม่น้ันมีประเด็นทางด้านเครดิต สายงานธรุกจิทีเ่กีย่วข้องต้องด�าเนินการ

ขออนุมัติตามแนวทางการอนุมัติสินเชื่อที่ก�าหนด

03
S T E P

02
S T E P

01
S T E Pการเสนอธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ� หร�อกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหม�

การเห็นชอบ

โดยผู�บร�หารสายธุรกิจ
การว�เคราะห�ด�านกลยุทธ�

และความเสี่ยงโดยคำนึงถึง

สิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล

06
S T E P

05
S T E P

04
S T E Pการอนุมัติ

แนวทางดำเนินงาน

หน�วยธุรกิจ

นำไปดำเนินการ
การให�สัตยาบัน

โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข�อง
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ทิสโก้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการปกป้องข้อมูลของลูกค้า

เป็นอย่างย่ิง โดยทสิโก้ได้ก�าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้กลุ่มบริษทั เพ่ือควบคมุการเข้าถงึ

ข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุม ส่งผลให้มีการบริหารจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัยและสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

และปรับเปล่ียนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าร่ัวไหลหรือถูกน�าไปใช้

โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทิสโก้ยังร่วมมือกับสถาบันการเงินอื่นๆ หน่วยงานภายนอก และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง

เทคนิคของภัยคุกคามไซเบอร์และพัฒนาทักษะของบุคลากรผ่านศูนย์ประสานงานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศในภาคการธนาคารและภาคตลาดทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำาคัญ
ทิสโก้ก�าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ มาตรฐาน และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและความม่ันคง

ปลอดภัยของข้อมูลและระบบงาน ได้แก่ 

• นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy) 

• แนวปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Acceptable Use Guideline) 

• แนวปฏิบัติการจัดระดับชั้นและควบคุมดูแลข้อมูล (Data Classification Guidelines) 

• แนวปฏิบัติเรื่องการก�ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Guideline)

• แนวปฏิบัติด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (BCP - Cyber Attack Guidelines)

• นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy and Guidelines) 

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Data Protection and Privacy) เป็นหน่ึงในเป้าหมายหลัก 

ทีท่สิโก้ให้ความส�าคญัเป็นอนัดับต้นๆเพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันและความไว้วางใจของลูกค้าธนาคาร และเพ่ือให้รองรับและเป็นไปตาม

กฎหมายความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้แล้ว ทางทิสโก้ได้มีการปรับปรุง 

นโยบาย มาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

นา
ง�ชใ

มอ�
รพ

มา
วค

พา
ภส

(Availability) 

บัลมาวคาษกัรราก
(Confidentiality)

นว�ถบรคงอ�ตกูถมาวค

(In
teg

rity
) 

Information
Security

ทั้งน้ี ทิสโก้มีกระบวนการป้องกันและรับมือการโจมตีทาง

ไซเบอร์ เพ่ือลดความเส่ียงและความเสียหายที่ มีผลต่อ 

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ในทกุรูปแบบ โดยเน้นทีเ่ร่ืองของ

การรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน  

(Integrity) และสภาพความพร้อมใช้งาน (Availability)  

ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยบน

โปรแกรมประยุกต์ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยเครือข่าย 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการเกบ็ การเข้าถงึ การประมวลผล 

และการกระจายข้อมูล รวมถึงได้มีการน�าแนวคิดเร่ือง  

“Cyber Resilience” มาประยุกต์ใช้ โดยเน้นที ่6 ด้านหลัก ดังน้ี

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
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Cyber
Resilience

ลาบิภามรรธ
(Governance)

(IDENTIFICATION)

(PROTECTION)

(DETECTION)

(Response and 
Recovery)

รากดัจราหร�บราก
�ชใรากกาจงย�สีเมาวค

กอนยาภรากร�บ�หใ�ผู
(Third Party Risk

Management)

01

04

0206

0305

การระบุความเส่ียง

การป�องกันความเส่ียง

การตรวจจับความเส่ียง

การรับมือและ
ฟ��นฟ�ความเสียหาย

1. ธรรมาภิบาล (Governance) เป็นแนวทางการก�ากับดูแล 

การบริหารจัดการความเส่ียง การตรวจสอบภายใน และ

การจัดสรรและพฒันาบุคลากร เพือ่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

ส�าหรับทุกๆหน่วยธุรกิจ 

2. การระบุความเสี่ยง (Identification) เป็นแนวทางที่ใช้ 

ในการก�าหนดขอบเขตและวิธกีารในการประเมินความเส่ียง

ด้านไซเบอร์ การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม ลด โยกย้าย และการตั้งค่า

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ข ้อมูล และระบบงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถระบุทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียง และบริหารจัดการ

เพ่ือควบคุมและลดความเส่ียงได้อย่างเหมาะสมและ 

ทันการณ์ 

3. การป้องกันความเสี่ยง (Protection) เป็นแนวทางการ

ควบคุมและป้องกันความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

ข้อมูล และระบบงาน 

4. การตรวจจับความเสี่ยง (Detection) เป็นแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือให้สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานหรือ 

ผู้รับผิดชอบรับทราบและก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการแก้ไขได้อย่างทันการณ์ 

5. การรบัมอืและฟ้ืนฟูความเสยีหาย (Response and Recovery) เป็นแนวทางในการบริหารจดัการการรับมือเหตุการณ์ผิดปกติ

ทางไซเบอร์ เช่น การจัดท�าและทดสอบแผนฉุกเฉิน การสบืสวนและวเิคราะห์ สาเหต ุการแก้ปัญหาเพือ่ให้สามารถตอบสนอง

และรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์รวมถึงมีมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหาย 

6. การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้ผู้ ให้บริการภายนอก (Third Party Risk Management) เป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกที่ทิสโก้ใช้บริการ เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้ให้บริการภายนอก

สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่ก�าหนดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านไซเบอร์

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังส่งเสริมการสร้างความตระหนักและพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรม “Continuous 

Security Education & Awareness Program” เพื่อให้พนักงานทุกระดับรู้เท่าทัน เข้าใจ และช่วยเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์

ที่มีต่อตนเองและองค์กร ได้แก่

• จัดอบรมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์

  โดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีต่อภาคการเงิน รวมถึง

• สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับพนักงานทั้งองค์กรเป็นประจ�าทุกปี 

  ผ่านการจดัอบรมโดยวิทยากรภายนอก ผ่านระบบอเีลิร์นนิง และจดัท�า Security Tips ในรูปแบบของโปสเตอร์ เป็นต้น 

  รวมถึงมีการสื่อสารแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

• จัดซ้อมแผนรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Drill) เป็นประจ�าทุกปี โดยมีการจ�าลองเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์

  แบบเสมือนจริง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหาร 

  ได้ร่วมกันซักซ้อมขั้นตอนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างได้อย่างทันท่วงที
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ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ใช้งาน จึงมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ผ่านช่องทาง

ต่างๆของธนาคาร เช่น หน้าเว็บไซต์ หรือสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ลูกค้า

ตระหนักถึงอันตรายของการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีทางการเงินได้อย่างปลอดภัย

จากการประเมินและตรวจสอบในปี 2562 ไม่พบเร่ืองร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า  

การสูญหาย แทรกแซง แก้ไขปลอมแปลงข้อมูล รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มทสิโก้เป็นกลุ่มธรุกจิทีมี่การให้บริการทางการเงนิกบัลูกค้า 

การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ

ให้บริการลูกค้าจงึเป็นเร่ืองทีก่ลุ่มทสิโก้ให้ความส�าคญัเป็นอย่างย่ิง 

กลุ่มทิสโก้มีการบริหารจัดการการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง

เป ็นแบบรวมศูนย ์ โดยแต่งต้ัง Business Continuity  

Management Team (BCM Team) ท�าหน้าทีใ่นการบริหารจดัการ

เพ่ือให้เกดิการด�าเนินธรุกจิอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในเร่ืองของการก�าหนด

หรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

อย่างต่อเน่ือง การประเมินความเส่ียงของเหตุการณ์ที่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและจัดเตรียม

แผนการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง การก�าหนดแผนการรองรับ

กรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิ ตลอดจนการก�าหนดกระบวนการในการรับมือ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและแผนการกู้คืนให้สามารถด�าเนินธุรกิจ

ได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการอบรมและการจัดให้มีการ 

ทดสอบแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี  

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน BCM Team รับผิดชอบในการประเมิน

สถานการณ์ การแก้ไขเหตุการณ์ รวมถึงการยกระดับ 

การรายงานไปยังกลุ่มผู้บริหารที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น Crisis  

Management Team เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ 

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและอนุมัติการด�าเนินการ 

ตามแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริหารจัดการเพ่ือให ้

เกดิการด�าเนินธรุกจิอย่างต่อเน่ืองและก�ากบัดูแลจนสถานการณ์

กลับคืนสู่ภาวะปกติ 

นอกเหนือจากการจัดให้มีแผนงานการรองรับการด�าเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) แล้ว กลุ่ม 

ทิสโก้ยังตระหนักถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของ

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆจึงได้มีการ

ก�าหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉนิ (Emergency Plan) ข้ึน

เป็นส่วนหน่ึงของแผนการรองรับการด�าเนินธรุกจิอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อก�าหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวการณ์

ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ทั้งภายในและ

ภายนอก เช่น การเจ็บป่วย โรคระบาด รวมถึงภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ เช่น น�้าท่วมและแผ่นดินไหว เป็นต้น โดยมี

วัตถปุระสงค์หลักในการรักษาความปลอดภัยและลดความเส่ียง

จากความสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้น

กลุ ่มทิสโก ้จัดให ้มีการทดสอบการปฏิบัติงานตามแผน 

การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง  

ซึ่งครอบคลุมทั้งการทดสอบการปฏิบัติตามแผนรองรับกรณี 

เกดิเหตุฉกุเฉนิ การกูค้นืระบบงานหรือสถานการณ์ ตลอดจนถงึ

การจ�าลองเหตุการณ์ความพร้อมของการรองรับกรณีเกิด

อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เพ่ือให้หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องรับรู้และเข้าใจเกีย่วกบับทบาท หน้าที ่ความรับผิดชอบ

และการด�าเนินการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ 

นอกจากการเตรียมความพร้อมในการรองรับการด�าเนินธุรกิจ

อย่างต่อเน่ืองแล้ว กลุ่มทสิโก้ยังค�านึงถงึผลเสียหายทีอ่าจเกดิข้ึน

ต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเน่ืองจากภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่มีการ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั โดยได้จดัท�าประกนัภัย

ที่ครอบคลุมความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากภัยพิบัติเพ่ือรองรับ

ผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร โดยมีทุนประกัน 

ซึง่ครอบคลุมความเสียหายต่างๆ มูลค่าทนุประกนัรวมประมาณ 

450 ล้านบาท

การบริหารจัดการ
การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเร่ืองที ่

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างให้ความส�าคัญ 

และตระหนักดีว่าปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ก�าลังทวีความรุนแรงข้ึน 

สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากกจิกรรมทีม่นุษย์สร้างข้ึน และเป็นปัจจยัส�าคญั

ที่ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง กลุ่มทิสโก้

ตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาดังกล่าว จึงมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงด้านสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม ซึง่ครอบคลุมถงึผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น น�า้ท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และพายุ

ฝนฟ้าคะนอง เพ่ือน�ามาก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อ 

การด�าเนินธุรกิจขององค์กร ทรัพย์สิน บุคลากร สิ่งแวดล้อม และชุมชนแวดล้อม ตลอดจนถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือพิจารณาทบทวนความพร้อมและความเป็นปัจจบุนัของแนวทางการปฏิบติังานและแผนรองรับ

กรณีเกิดเหตุหรือเกิดผลกระทบ นอกจากน้ี กลุ่มทิสโก้บูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

เข้าสู่กระบวนการด�าเนินธรุกจิ และให้ความส�าคญักบัการด�าเนินธรุกจิทีรั่บผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมีการด�าเนิน

ธรุกจิตามแนวนโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกบัการให้สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) และการลงทนุ

อย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Investment) เพื่อลดผลกระทบทางอ้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสร้างส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ ส่งเสริม

ให้พนักงานตระหนักถงึความส�าคญัของผลกระทบและร่วมกนับรรเทาผลกระทบดังกล่าวผ่านการมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ 

เช่น กิจกรรมลดการใช้และพ่ึงพาพลาสติกจากโครงการ ลด พก แยก และจัดกิจกรรมต่างๆที่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” รณรงค์

การเดินทางร่วมกิจกรรมด้วยการขนส่งสาธารณะ อีกทั้งสร้างผลกระทบทางสังคมให้พ้ืนที่โดยรอบสถานประกอบการ 

จากการลดการใช้โฟมและการใช้แก้วพลาสติก รณรงค์การพกถุงผ้า ใช้ถุงพลาสติกซ�้า เพื่อให้พลาสติกได้หมุนเวียน การใช้

ทดแทนการทิง้ นอกจากน้ี กลุ่มทสิโก้ร่วมมือกบั บมจ. ทพีีบไีอ เข้าร่วมโครงการ “วน” 

สนับสนุนการคัดแยกขยะแปรสภาพเพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยตั้งกล่องรับบริจาค

ถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด เพ่ือน�าพลาสติกกลับมาใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบ 

ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกทีอ่อกสู่ส่ิงแวดล้อม โครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหน่ึง

ในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างการตระหนักให้กับพนักงาน 

ในการด�ารงชีวิต อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม
Created by Olena Panasovska from the Noun Project
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คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ทสิโก้ให้ความส�าคญักบัการบริหารทรัพยากรบคุคล ซึง่ถอืเป็นทรัพยากรทีท่รงคณุค่าและมีความส�าคญัอย่างย่ิงในการขับเคล่ือน

ให้องค์กรไปสู่ “การสร้างโอกาสให้ชีวิต” ตามวิสัยทศัน์ทีก่�าหนดไว้ และเป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคณุภาพ โดยได้ก�าหนด

นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน ซึ่งทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการดูแล

พนักงานทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

ที่เหมาะสม รวมถึงให้ความส�าคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และยึดหลัก

ปฏิบติัต่อบคุลากรของกลุ่มทสิโก้ตามค่านิยมขององค์กร เพ่ือบ่มเพาะบคุลากรให้มีทศันคติและพฤติกรรมทีมี่ส่วนส่งเสริมให้องค์กร

ประสบความส�าเร็จและสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอ�านาจเพ่ือเปิดโอกาสให ้

สายงานธุรกิจแต่ละสายงานได้ด�าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนเองอย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งในด้าน 

การบริหารจัดการ ความต่อเนื่องสม�่าเสมอของงาน และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

ผลการด�าเนินงาน 
ทิสโกเ้ลง็เหน็ว่าการส่งเสรมิให้พนักงานได้มกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาการท�างานของตนเอง จะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการท�างานและ

ท�าให้พนักงานมีผลการปฏิบติังานทีดี่ข้ึน จะช่วยให้เกดิความพึงพอใจและความสุขในการท�างาน โดยในปี 2562 ทสิโก้มีค่าเฉล่ียช่ัวโมง

การฝึกอบรมเท่ากบั 26 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี ลดลงร้อยละ 21 จากปีก่อน และมีอตัราการเข้าอบรมของพนักงานคดิเป็นร้อยละ 85 

(ไม่นับรวมการอบรมผ่านส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งมีอัตราการเข้าอบรมร้อยละ 100) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาตัวแปรที่สะท้อนถึง

ความพึงพอใจของพนักงานพบว่า อัตราการคงอยู่ของพนักงานยังอยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่องจากปีก่อนที่ร้อยละ 93 และมีผลส�ารวจ

ความพึงพอใจในด้านต่างๆที่ระดับ 8.20 จากคะแนนเต็ม 10

การจ้างงาน 
ทิสโก้มีนโยบายว่าจ้างพนักงานเพ่ือตอบสนองต่อลักษณะธุรกิจและด�ารงไว้ซึง่วัฒนธรรมของกลุ่มทสิโก้ โดยหน่วยงานทรัพยากร

บคุคลมีหน้าทีใ่นการจดัหาเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมในการรับสมัครและคดัสรรพนักงาน และผู้บริหารในสังกดัน้ันจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการตัดสินใจว่าจ้าง โดยเกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงานจะพิจารณาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 3 ประการ ได้แก่ ขีดความสามารถ

ด้านองค์กร ขีดความสามารถในการท�างาน และขีดความสามารถในการเป็นผู้น�า และมีนโยบายที่จะไม่พิจารณาว่าจ้างญาติสนิท 

และสมาชิกในครอบครัวของคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร รวมถงึเจ้าหน้าทีอ่าวุโสทีมี่อ�านาจบริหารของกลุ่มทสิโก้ เพ่ือให้เป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ทิสโก้มีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลัก

บรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณของกลุ่มทสิโก้  ในด้านการคุม้ครองสิทธมินุษยชนน้ัน กลุ่มทสิโก้ได้ปฏิบติัตามกฎหมายและหลักสากล

อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนและปฏิบติัตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Campact: 

UNGC) และเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปี 2562 กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนข้ึน เพ่ือส่งเสริมการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ 

ของกลุ่มทสิโก้ อนัรวมถงึคูค้่าและผู้ร่วมธรุกจิ และส�าหรับพนักงานภายในองค์กร กลุ่มทสิโก้ได้ออกระเบยีบว่าด้วยการล่วงละเมิด

และการคุกคาม เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของบุคลากรและสร้างบรรยากาศการท�างานที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ผลการดําเนินงานป� 2562เป�าหมายการดําเนินงานป� 2562-2564

มากกว�าหรือเท�ากับร�อยละ 80 ร�อยละ 82
มากกว�าหรือสูงกว�าค�าเฉลี่ยร�อยละ 90 ร�อยละ 93
มากกว�าร�อยละ 80 ร�อยละ 85
ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

ความพึงพอใจโดยรวม

อัตราการคงอยู�

อัตราการอบรม

อัตราการอบรมอีเลิร�นนิง
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ในด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ ทสิโก้ให้ความส�าคญัและมีการพิจารณาจ้างงานผู้พิการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

พัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 โดยในปี 2562 มีการว่าจ้าง 

เป็นพนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้าง จ�านวน 3 คน และมีการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 35 จ�านวน 48 คน โดยด�าเนินการจ้าง

ผ่านสภากาชาดไทยทัว่ประเทศซึง่เป็นผู้พิการทางด้านการเคล่ือนไหวและการได้ยิน โดยรับเข้าท�างานในต�าแหน่ง เช่น พนักงาน

ทะเบยีน พนักงานบริการทัว่ไป เป็นต้น ทัง้น้ี ทสิโก้ยังคงมีแผนสนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้พิการต่อไปในปี 2563 

นอกจากน้ี ทสิโก้มีนโยบายการเล่ือนต�าแหน่งหรือโยกย้ายต�าแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีทีมี่ต�าแหน่งว่าง เพ่ือความเหมาะสม 

ความต่อเน่ือง และเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และมีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาว 

ซึง่กรณีการพ้นสถานะการจ้างจะเกดิข้ึนเฉพาะในกรณีฝ่าฝืนหลักการของกลุ่มทสิโก้ กระท�าความผิดทางธรุกจิ เกษยีณอายุ ลาออก

โดยสมัครใจ และพฤติกรรมที่เข้าข่ายต้องออกจากงานตามที่ก�าหนดในระเบียบและข้อบังคับที่กลุ่มทิสโก้จดทะเบียนไว้กับ 

กระทรวงแรงงานเท่าน้ัน เม่ือใดก็ตามที่กลุ่มทิสโก้ไม่สามารถด�ารงหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิสโก้จะด�าเนินการ 

เท่าทีส่มควรเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดภาวะว่างงานและเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะพยายามให้พนักงาน 

ของ กลุ่มทิสโก้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ส�าหรับสถิติข้อมูลอัตราการเปล่ียนแปลงของพนักงานและจ�านวนพนักงานทั้งหมดของทิสโก้แยกตามช่วงอายุ เพศ และ 

เกณฑ์ความหลากหลายอื่นๆมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์
องค์ประกอบ

พนักงาน

พนักงานเข้าใหม่ขององค์กร พนักงานออกจากองค์กร

2560 2561 2562 2560 2561 2562

จ�านวน 
(คน) ร้อยละ จ�านวน 

(คน) ร้อยละ จ�านวน 
(คน) ร้อยละ จ�านวน 

(คน) ร้อยละ จ�านวน 
(คน) ร้อยละ จ�านวน 

(คน) ร้อยละ

จ�ำนวนพนักงำน 4,596 4,837 5,031 4,596 4,837 5,031

จ�ำนวน 
กำรเปลี่ยนแปลง

944 20.54 915 18.92 868 17.25 356 7.75 338 6.99 291 5.78

เพศ

ชำย 349 7.59 272 5.62 314 6.24 145 3.15 126 2.60 110 2.18

หญิง 595 12.95 643 13.29 554 11.01 211 4.59 212 4.38 181 3.60

ช่วงอายุ

อำยุ < 30 ปี 543 11.81 555 11.47 596 11.84 163 3.55 156 3.23 137 2.72

อำยุ 30 – 50 ปี 380 8.27 348 7.19 255 5.07 189 4.11 173 3.58 148 2.94

อำยุ > 50 ปี 21 0.46 12 0.25 17 0.34 4 0.09 9 0.19 6 0.12

พื้นที่ปฏิบัติงาน

ส�ำนักงำนใหญ่ 604 13.14 656 13.56 530 10.53 250 5.44 225 4.65 198 3.93

สำขำกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

116 2.52 74 1.53 92 1.83 29 0.63 40 0.83 30 0.60

สำขำต่ำงจังหวัด 224 4.87 185 3.82 246 4.89 77 1.68 73 1.51 63 1.25

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน 

หมายเหตุ: 1) จ�านวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้าง
 2) จ�านวนและอัตราการลาออกของพนักงาน ไม่นับรวมเกษียณอายุ เกษียณก่อนก�าหนด ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์ ไม่มาเริ่มงาน สิ้นสุดสัญญาจ้าง และเลิกจ้างทุกกรณี
 3) สัดส่วนร้อยละที่แสดงในตารางเป็นสัดส่วนที่ค�านวณเทียบกับจ�านวนของพนักงานทั้งหมดในแต่ละปี
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรม และมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง  

ในสภาพโครงสร้างประชากรปัจจุบันที่ผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของอายุเฉล่ียโดยทั่วไป ทิสโก้จึงให ้

ความส�าคญักบัการส่งเสริมการออมในระยะยาว เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพทางการเงนิเม่ือพ้นวัยท�างานหรือเกษยีณอายุให้แก่พนักงาน 

โดยทสิโก้ใช้โครงสร้างค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสาน เพ่ือให้สอดคล้องกบัลักษณะของงาน อปุสงค์และอปุทานของตลาดแรงงาน 

โดยแบ่งเป็น 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน ได้แก่ เงนิเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงนิจงูใจทัง้แบบคงทีแ่ละผันแปร รางวัลตอบแทน (แบ่งออกเป็น 

2 กรณี คือ (1) ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และ (2) ค่าตอบแทนตามผลงาน) และเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของ

พนักงาน ได้แก่ กองทุนส�ารองเล้ียงชีพที่จัดต้ังข้ึนตาม 

กฎกระทรวงฉบบัที ่162 (พ.ศ. 2526) และได้น�าเงนิกองทนุเข้าเป็น 

กองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2533 ในนาม “กองทุน

ส�ารองเล้ียงชีพพนักงานทสิโก้ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว” โดยพนักงาน

ที่เข้าระบบการออมในกองทุนส�ารองเล้ียงชีพจะได้รับเงิน 

เม่ือส้ินสมาชิกภาพจากกองทุน ซึ่งสมาชิกจะจ่ายเงินสะสม 

เข้ากองทนุในอตัราเดียวกนักบัอตัราเงนิสมทบของนายจ้าง หรือ

ในอตัราร้อยละ 5, 10 หรือสูงสุด 15 โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง 

ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับความสมัครใจของสมาชิก และสมาชิกสามารถ

แจ้งเปล่ียนแปลงการหักเงินสมทบได้ปีละ 1 คร้ัง กองทุนได ้

จัดต้ังคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการ

เลือกต้ังของสมาชิกและกรรมการทีม่าจากการแต่งต้ังของนายจ้าง 

โดยมีวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ออกจากวาระ 

สามารถกลบัเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก หากได้รับการเลอืกตัง้

หรือแต่งต้ังแล้วแต่กรณี ซึง่มีอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการก�าหนด

นโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด 

ทิสโก้มุ่งหวังที่จะให้พนักงานมีการวางแผนการลงทุนอย่าง

เหมาะสมในทุกช่วงอายุจนกระทั่งถึงวัยเกษียณ เพ่ือให ้

พนักงานมีทางเลือกในการลงทนุทีไ่ด้รับผลตอบแทนเหมาะสม

กับระดับความเส่ียงในการลงทุนของตนเอง โดยจัดให้มี 

การให้ความรู้ทางการเงนิแก่พนักงาน และเพ่ิมทางเลือกนโยบาย

การลงทุนให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

ของทสิโก้ได้มีทางเลือกให้เหมาะสมกบัตนเองมากข้ึน โดยการ

ใช้กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย  

4 นโยบายการลงทุน ได้แก่ นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสม 

นโยบายหุ้น และนโยบายที่มีการลงทุนในต่างประเทศ โดย

สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุน

ได้มากถึง 15 ทางเลือก และพนักงานสามารถเปล่ียนแปลง

นโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อรวมกับผลประโยชน์ 

ระยะยาวอืน่ของพนักงาน เช่น โครงการเงนิรางวัลการปฏิบติังาน

ครบก�าหนดเวลาที่ทิสโก้จัดขึ้น และเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับ

พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการ

ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ พนักงานของทิสโก้จะมีเงินออม 

ในระดับทีเ่หมาะสมหลังจากเกษยีณ สอดคล้องกบัแนวโน้มทาง

สังคมของไทยที่ได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

“สร้างโอกาสให้ชีวิตด้วยความเข้าใจ”
ในโลกทีเ่ต็มไปด้วยความแตกต่าง คนแต่ละทีก่จ็ะมคีวามแตกต่างกนั ความคิดเหน็ย่อมไม่ตรงกนั แต่สิง่ท่ีส�าคัญทีส่ดุคือ 

เราต้องพยายามเข้าใจเขา นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบนพื้นฐานที่เราเข้าใจความต่าง ทิสโก้จึง

ไม่ใช่แค่ที่ท�างาน ทิสโก้เป็นเหมือนพี่น้องและครอบครัว “พี่ประทับใจผู้บริหารทุกๆท่าน ให้ความเป็นกันเอง จริงใจ 

อบอุ่น ดูแลเราอย่างใกล้ชิด... สิ่งที่ท�าให้ทิสโก้แตกต่างจากที่อื่นส่วนหนึ่งก็เพราะผู้บริหารที่มีธรรมาภิบาล ท�าให้พี่

เชื่อมั่นในทิสโก้”

คุณกนกมาศ สันติสถาพร 
ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) อายุงาน 35 ปี
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กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงตลาด มีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดับช้ันและลักษณะของประเภทงาน 

เพ่ือให้ระบบมีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพตลาดได้ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ 

ให้รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความช�านาญในวิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพของพนักงานทั้งในระดับผู้เช่ียวชาญและพนักงาน

ทั่วไป ในการก�าหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อก�าหนดด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก ้

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา นอกจากน้ี ทสิโก้ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันทีช่ื่อว่า MY HR อย่างต่อเน่ือง ส�าหรับอ�านวยความสะดวก

ให้พนักงานในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว สวัสดิการงบค่ารักษาพยาบาลคงเหลือ รายการเบกิค่ารักษาพยาบาล ค้นหาเบอร์ติดต่อ

ภายใน รวมถึงเป็นแอปพลิเคชันที่พนักงานสามารถติดตามประกาศ ข่าวสารต่างๆจากทาง HR ซึ่งในปี 2562 มีการพัฒนา

คณุสมบติัด้านการใช้งานเพ่ิมข้ึน โดยพนักงานสามารถดูข้อมูล ลงทะเบยีน และรับ e-Ticket QR Code เพ่ือร่วมกจิกรรมของบริษทัได้

ส�าหรับการดูแลสวัสดิการพนักงาน ทิสโก้จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้างดังนี้

สวัสดิการกลุ่มทิสโก้ 
สวัสดิการที่ได้รับตามประเภทพนักงาน

พนักงานประจ�า พนักงานสัญญาจ้าง

ค่ำรักษำพยำบำล -

กำรตรวจร่ำงกำยประจ�ำปี

ห้องพยำบำล

กองทุนเงินทดแทน

กำรประกันชีวิตและค่ำรักษำพยำบำลอันเนื่องจำกอุบัติเหตุ (ส�ำหรับต�ำแหน่งงำน 
ที่ต้องปฏิบัติงำน 

นอกสถำนที่บ่อยครั้ง)

กำรช่วยเหลืองำนศพ

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ -

กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับวิชำเฉพำะด้ำน ส�ำหรับพนักงำนที่ต้องใช้
ใบอนุญำตในกำรปฏิบัติงำน 

เงินกู้หรือจัดหำแหล่งเงินกู้ส�ำหรับพนักงำน
(1) สวัสดิกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์
(2) สวัสดิกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์
(3) สวัสดิกำรเงินกู้ และ/หรือจัดหำแหล่งเงินกู้เพื่อบ้ำนอยู่อำศัย 
 ต่อเติมบ้ำน และซ่อมแซมบ้ำน
(4) สวัสดิกำรเงินกู้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
(5) เงินกู้บรรเทำภำระกำรครองชีพ

-

ทุนช่วยเหลือกำรศึกษำ -

ของที่ระลึกตำมอำยุงำน -

เครื่องแบบพนักงำน (เสื้อโปโล สูท หรือเสื้อแจ็กเก็ต)

ทสิโก้ก�าหนดให้พนักงานหญงิทีต้ั่งครรภ์มีสิทธลิาเพ่ือคลอดบตุรเพ่ิมตามกฎหมายใหม่ โดยครรภ์หน่ึงไม่เกนิ 98 วัน นับรวมวันหยุด

ที่มีระหว่างวันลาด้วยและได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน ในกรณีที่มีการคลอดปกติและในกรณีที่เป็นการคลอดโดยวิธีผ่าตัด ให้สิทธิ

ค่าจ้างปกติเป็นเวลาไม่เกิน 60 วันติดต่อกัน และพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์มีสิทธิขอให้กลุ่มทิสโก้เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการ

ช่ัวคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัช้ัน 1 ทีรั่บรองว่าไม่อาจท�าหน้าทีเ่ดิมต่อไปได้ ซึง่กลุ่มทสิโก้

จะพิจารณาเปล่ียนงานทีเ่หมาะสมให้กบัพนักงานน้ัน ซึง่สอดคล้องกบัสิทธเิด็กและหลักปฏิบติัทางธรุกจิทีถ่กูพัฒนาข้ึนโดยองค์การ

ยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The UN Global Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัย 

ของมารดาที่ตั้งครรภ์และให้เด็กได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูจากมารดาอย่างเหมาะสม

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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สถิติการกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด 

หมายเหตุ: ปี 2557 ซึ่งเป็นที่เริ่มเก็บข้อมูลจนถึงปี 2562 ปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลจ�านวนพนักงานหญิงที่มีสิทธิลาคลอดอายุไม่เกิน 50 ปี ในการค�านวณ 
 (1) อัตรากลับมาท�างาน (Return to Work Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด/ จ�านวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิลาคลอด) x100
 (2) การคงอยู่ของพนักงาน (Rentention Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากส้ินสุดระยะการลาคลอดและยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน/ จ�านวนพนักงาน 
  ที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100

นอกจากน้ี ทิสโก้ยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆของพนักงานในแต่ละบริษัททั้งบริษัทแม่และ 

บริษัทในเครือ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสวัสดิการจะมีคณะท�างานรวมจ�านวน 10 คน ประกอบด้วยตัวแทนนายจ้าง 

จ�านวน 5 คน ที่นายจ้างเป็นผู้คัดเลือก และตัวแทนพนักงานจ�านวน 5 คน ที่พนักงานเป็นผู้คัดเลือก ท�าหน้าที่พิจารณาเสนอ 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน โดยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการรวมกันทั้งกลุ่มทิสโก้ เพ่ือให ้

ม่ันใจว่าการดูแลพนักงานของทิสโก้เป็นไปอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรม ทั้งน้ีมีพนักงานที่มีสิทธิร่วมเป็นผู้แทน 

ในคณะกรรมการสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด คิดเป็นร้อยละ 99 ของพนักงานทั้งหมด

การไม่เลือกปฏิบัติ
ทสิโก้ให้โอกาสในการเติบโตของพนักงานภายในองค์กร โดยค�านึงถงึผลการปฏิบติังาน ความสามารถ และคณุลักษณะทีส่อดคล้อง

กับค่านิยมขององค์กร โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

นอกจากน้ันยังมีการค�านึงถงึความเท่าเทยีมกนัในการด�าเนินธรุกจิ โดยมีการก�าหนดแนวทางเพ่ือป้องกนัการเลือกปฏิบติัต่อลูกค้า

และคู่ค้า เช่น การมิให้พนักงานที่มีอ�านาจตัดสินใจดูแลลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับตน เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

การคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งกลุ่มทิสโก้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาอย่างชัดเจน และ 

มีการต้ังคณะกรรมการจัดซื้อเพ่ือดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ฯลฯ จากการด�าเนินงานในปี 2562 พบว่า 

ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติ 

กรณีของการลา 2560 2561 2562
จ�ำนวนพนักงำนที่มีสิทธิลำคลอดได้ในระหว่ำงปี 2,763 2,936 3,051
จ�ำนวนพนักงำนที่ได้ใช้สิทธิลำคลอดในระหว่ำงปี 106 104 132
จ�ำนวนพนักงำนที่กลับมำหลังจำกสิ้นสุดระยะกำรลำคลอด 106 104 131
จ�ำนวนพนักงำนที่กลับมำหลังจำกสิ้นสุดระยะกำรลำคลอด
และยังท�ำงำนต่อหลังจำกนั้นไป 12 เดือน

78 98 103

อัตรำกำรกลับมำท�ำงำน(1) ที่กลับมำท�ำงำนหลังจำก 
ระยะกำรลำคลอดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

100 100 99

อัตรำกำรคงอยู่ของพนักงำน(2) ที่กลับมำท�ำงำนหลังจำก
ระยะกำรลำคลอดสิ้นสุดลงและยังท�ำงำนต่อหลังจำกนั้นไป 
12 เดือน (ร้อยละ)

93 92 99

จำานวนพนักงาน (คน)
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หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางแสดงจ�านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทที่มีจ�านวนพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
 (1) เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จ�ากัด”

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มทิสโก้ก�าหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และแนวปฏิบัติในการด�าเนินการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้พนักงานและผู้ให้บริการภายนอกที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส�านักงาน 

ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนผู้มาติดต่อมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 และตามกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร

และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 

โดยก�าหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีหน้าที่พิจารณานโยบาย 

และแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างานรวมทัง้ความปลอดภัยนอกทีท่�างาน เพ่ือป้องกนัและลดการเกดิอบุติัเหตุ การประสบ

อนัตราย การเจบ็ป่วย หรือการเกดิเหตุเดือดร้อนร�าคาญอนัเน่ืองจากการท�างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท�างาน รายงานและ

เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องตามกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท�างาน และมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการท�างาน พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท�างาน ตลอดจนส�ารวจการปฏิบติัการ

ด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดข้ึนอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานประจ�าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่

ครบหน่ึงปี โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึง่เป็นนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร  

ผู้แทนนายจ้างระดับบงัคบับญัชา ผู้แทนลูกจ้าง เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพหรือผู้แทนนายจ้างระดับบงัคบับญัชา

เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยพนักงานระดับปฏิบติัการสามารถมีส่วนร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการฯ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 

ของจ�านวนแรงงานทั้งหมด (พนักงานระดับปฏิบัติการที่ได้รับสิทธิในการเลือกเป็นผู้แทน ได้แก่ พนักงานประจ�าและพนักงาน

สัญญาจ้าง)

รายชื่อบริษัท
ผู้แทนนายจ้าง
ระดับบริหาร

ผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับ

บัญชา
ผู้แทนลูกจ้าง เลขานุการ

รวม 
(คน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 1 2 3 1 7

ธนำคำรทิสโก้ จ�ำกัด (มหำชน) 1 28 5 1 35

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด 1 2 3 1 7

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด 1 2 3 1 7

บริษัท ไฮเวย์ จ�ำกัด 1 4 5 1 11

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ�ำกัด 1 2 3 1 7

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ�ำกัด 1 2 3 1 7

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ทิสโก้ จ�ำกัด(1) - - - - -

จำานวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานตามมติบริษัท 

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานทุกคน จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามข้ันตอน 

การท�างานทีป่ลอดภัย เพ่ือลดความเส่ียงทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายต่างๆทัง้กบัตนเองและต่อผู้อืน่ ทสิโก้จงึก�าหนดให้พนักงานใหม่

ทุกคนต้องเข้าเรียนรู้เร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยภายในส�านักงานในรูปแบบอีเลิร์นนิง ผ่านระบบ TISCO  

LMS และก�าหนดให้หัวข้อการเรียนรู้น้ีเป็นเงื่อนไขในการผ่านทดลองงาน รวมทั้งมีการระบุแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุและ 

ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HR News, Safety Together, Health Tips, Health Alert และ Knowledge Management (KM) 

และโครงการที่เก่ียวข้อง เช่น การตรวจสถานที่ท�างานด้วยเคร่ืองมือตามหลักการยศาสตร์ การประเมินความเส่ียง และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นต้น

นอกจากน้ี ทิสโก้ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญและใส่ใจในการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจัดให้มีบริการสุขภาพ  

โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละช่วงอายุ รวมถึงจัดให้มีรายการตรวจ 

ด้านอาชีวอนามัยส�าหรับพนักงานทีมี่โอกาสได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากลักษณะงาน อาท ิพนักงาน Call Center และพนักงาน

ขับรถ เป็นต้น ย่ิงไปกว่าน้ัน ทิสโก้ยังจัดให้มีการบริการห้องพยาบาลส�าหรับพนักงานเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน 

ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

ผลการดําเนินงานป� 2562

3 วันต�อป�ต�อคน

เป�าหมายการดําเนินงานป� 2562-2564

ไม�เกิน 3 วันต�อป�ต�อคน

ไม�เกินร�อยละ 8 ต�อป�

จํานวนวันลาป�วย

อัตราผู�ป�วยใน ร�อยละ 8.9

ผลการดำาเนินงาน 
จากรายงานข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน และจ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ในปี 2562 

พบว่าไม่มีพนักงานทีเ่สียชีวิตทีเ่กีย่วข้องกบังาน อย่างไรกต็ามมีพนักงานทีบ่าดเจบ็ เจบ็ป่วยจากโรคในการท�างาน จ�านวน 77 คน 

แบ่งเป็นกรณีต่างๆได้ดังนี้

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน  
ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 

จ�านวนครั้ง จ�านวนวันสูญเสีย

ชาย หญิง ชาย หญิง

การบาดเจ็บกรณีต่างๆ

• เกิดบำดแผลเล็กน้อย ส�ำนักงำนใหญ่ - - - -

สำขำกรุงเทพฯ และปริมณฑล - - - -

สำขำต่ำงจังหวัด - - - -

โรคจากการท�างาน

• ด้ำนกำรได้ยิน ส�ำนักงำนใหญ่ 9 1 - -

สำขำกรุงเทพฯ และปริมณฑล 8 4 - -

สำขำต่ำงจังหวัด - - - -

• กำรบำดเจ็บของกล้ำมเนื้อ 
 และกระดูก

ส�ำนักงำนใหญ่ - 6 - -

สำขำกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 1 - -

สำขำต่ำงจังหวัด - 3 - -
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อมูล หน่วย

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. 2562

จ�าแนกตามเพศ จ�าแนกตามพื้นที่ รวม

ชาย หญิง ส�านักงานใหญ่
สาขากรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

สาขาต่าง
จังหวัด

ร้อยละ

อัตรำกำรบำดเจ็บ จ�ำนวนคนต่อชั่วโมงกำร
ท�ำงำน 200,000 ชั่วโมง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตรำกำรบำดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงำน

จ�ำนวนคนต่อชั่วโมงกำร
ท�ำงำน 200,000 ชั่วโมง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตรำควำมรุนแรง
ของกำรบำดเจ็บ

จ�ำนวนวันที่สูญเสียไป 
ต่อชั่วโมงกำรท�ำงำน 
200,000 ชั่วโมง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อตัรำกำรเจบ็ป่วย/ 
โรคจำกกำรท�ำงำน 

จ�ำนวนคนต่อชั่วโมงกำร
ท�ำงำน 200,000 ชั่วโมง

4.08 0.51 2.17 2.58 0.26 1.72

อัตรำกำรขำดงำน ร้อยละ 1.09 1.29 1.48 0.90 0.71 1.22

จ�ำนวนวันลำป่วย วัน 5,122 10,926 12,383 1,413 2,252 16,049

จ�ำนวนชั่วโมง 
ทีห่ยุดงำนเน่ืองจำก
กำรเจ็บป่วยที่ 
ไม่เกีย่วเน่ืองกบังำน

วัน X 7.30 ชั่วโมง 37,390.60 79,759.80 90,395.90 10,314.90 16,439.60 117,157.70

หมายเหตุ: 1) ค่าตัวเลขที่ได้จากการค�านวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001
 2) การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือการบาดเจ็บที่ท�าให้หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ) 
 3) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ เดิมใช้ค�าว่า “อัตราวันสูญเสีย” 
 4) การค�านวณช่ัวโมงการท�างาน เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลางานของพนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้าง ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2562  
  ข้อมูลเวลาการท�างานรวมถึงข้อมูลการท�างานล่วงเวลา ข้อมูลรวมพนักงานลาออกระหว่างปี โดยจะน�าเฉพาะเวลาการท�างานจริงในช่วงระยะเวลาที่ยังคงเป็นพนักงานอยู ่
  มาค�านวณ

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน  

ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 

จ�านวนครั้ง จ�านวนวันสูญเสีย

ชาย หญิง ชาย หญิง

• ด้ำนกำรมองเห็น ส�ำนักงำนใหญ่ 35 - - -

สำขำกรุงเทพฯ และปริมณฑล - - - -

สำขำต่ำงจังหวัด - - - -

• ด้ำนสมรรถภำพปอด ส�ำนักงำนใหญ่ 9 - - -

สำขำกรุงเทพฯ และปริมณฑล - - - -

สำขำต่ำงจังหวัด - - - -

กรณีเสียชีวิต

• กำรเสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง 
 กับงำน

ส�ำนักงำนใหญ่ - - - -

สำขำกรุงเทพฯ และปริมณฑล - - - -

สำขำต่ำงจังหวัด - - - -

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
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ทิสโก้ให้ความส�าคัญต่อภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุกและความรุนแรงโดยผู้ไม่หวังดี รวมถึงสถานการณ์การโจรกรรม 

การประท้วง และการก่อการร้ายอื่นๆ จึงก�าหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งในด้านการควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่ 

ประกอบด้วยการก�าหนดช้ันความปลอดภัยหรือประเภทของพ้ืนที่ การก�าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้มาติดต่อพ้ืนที่ควบคุม  

การก�าหนดสิทธิ์และควบคุมการเข้า-ออกด้วยระบบ Access Control เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และติดต้ังอุปกรณ์ระบบ

สัญญาณเตือนการบกุรุกและกล้องวงจรปิด ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉนิซึง่ใช้เป็นแนวทางปฏิบติัส�าหรับ BCM Team 

พนักงาน และผู้มาติดต่อภายในพ้ืนทีส่�านักงานทสิโก้ โดยมีวัตถปุระสงค์หลักเพ่ือปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียต่างๆ 

ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญในการป้องกันการกระท�าผิดด้านการฟอกเงิน โดยก�าหนดให้มีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง

เกีย่วกบัลูกค้า (Know Your Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD) ของแต่ละหน่วยธรุกจิ รวมถงึการท�าธรุกรรมใดๆ 

ของลูกค้าที่มีลักษณะซับซ้อน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่มีความสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หน่วยงานธุรกิจที่รับท�าธุรกรรมให้แก่ลูกค้าจะด�าเนินการรายงานการท�าธุรกรรมดังกล่าว 

ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือมิให้

กลุ่มบคุคลใดอาศยัการด�าเนินธรุกจิของกลุ่มทสิโก้เป็นช่องทางในการกระท�าความผิดทางด้านการฟอกเงนิและการให้การสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทิสโก้มุ่งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยก�าหนดให้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทั้งในส่วนของความต้องการ 

ขององค์กรและการพัฒนาส่วนบคุคลของพนักงานเอง เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง น�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

ขององค์กร โดยการวางแผนพัฒนาบุคลากรจะค�านึงถึงสมรรถนะ 3 ด้าน คือ (1) ด้านสมรรถนะทั่วไป (2) ด้านธุรกิจและ 

ความรู้เฉพาะทาง และ (3) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะค�านึงถึงสมรรถนะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งน้ันๆ  

เป็นส�าคัญ โดยในระดับองค์กร หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่วางแผนการพัฒนาพนักงานเพ่ือสร้างสมรรถนะที่จ�าเป็น 

ในการปฏิบติังาน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้ความรู้และพัฒนาทกัษะความสามารถ เป็นประโยชน์ในการแข่งขันของบริษทั 

ส่วนในระดับสายธุรกิจ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าในด้านเทคนิคและวิธีการพัฒนา เพ่ือให้การเรียนรู้ 

และการพัฒนาต้นทุนด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเพิ่มค่าให้ธุรกิจโดยรวม รวมถึงเก็บบันทึกความรู้และทักษะ

ความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆในกลุ่มทิสโก้

ทสิโก้ค�านึงถงึการสร้างให้พนักงานมีการพัฒนาทกัษะทีต่อบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยในปี 2562 น้ี ทสิโก้ได้วางแผน

การศึกษาและพัฒนา Future Skills ให้กับพนักงานทุกสายงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติตาม 

แผนธุรกิจในปัจจุบันควบคู่ไปกับการเตรียมตัวให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

“สร้างโอกาสให้ชีวิตด้วยความรู้”
ต้องพยายามศึกษา เรียนรู้ และเก็บข้อมูลให้เป็นแบบฉบับของตัวเอง เช่น การจดโน้ต เก็บลงในสมุด ซึ่งสมัยน้ี 

มีโทรศัพท์มือถือ ท�าให้เราเก็บข้อมูลจากสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เมื่อเราศึกษาเรียนรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียร ก็จะน�า

ไปสู่ความส�าเร็จ อีกเรื่องที่ส�าคัญ ย่ิงเราท�างานธนาคาร คือนอกจากมีความรู้ทางการเงินแล้ว ต้องรู้จักเก็บหอม 

รอมริบ เพื่อที่จะได้เกษียณอย่างมีความสุข 

คุณประวิทย์ สุธนะเสรีพร
ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) อายุงาน 37 ปี
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บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ�ากัด มีขึ้นเพื่อวางแผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ

ให้กับองค์กร โดยพัฒนาองค์กรและบุคลากรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างให้เกิดภาวะความเป็นผู้น�า ท�าให้บุคลากร

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ น�ามาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

ซึ่งนอกจากการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานแล้ว ทิสโก้ยังมีการประเมินผลพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ประเมินความรู้และ

สมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็นผู้น�ารวมถึงความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ซึ่งมีจ�านวนพนักงานที่ได้รับการประเมิน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด เพ่ือให้พนักงานได้ทราบถึงศักยภาพตลอดจนน�าไปปรับปรุงพัฒนาและยกระดับ 

ขีดความสามารถของตนเอง

ส�าหรับการประเมินผลการท�างานของพนักงานน้ัน ทิสโก้ได้น�าผลประเมินมาใช้ในการคัดเลือกพนักงานที่ต้องได้รับการพัฒนา 

โดยจัดให้มีโครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้พนักงานที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานต�่ากว่ามาตรฐานได้รับการดูแล 

และรับค�าแนะน�าจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด ซึง่รวมถงึการจดัท�าแผนการพัฒนารายบคุคลด้วย เม่ือพนักงานมีผลการปฏิบติังาน

เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร จะสนับสุนให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงข้ึน อันจะส่งผลถึงสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานขององค์กรและความส�าเร็จของการปฏิบติังานตามแผนธรุกจิขององค์กรโดยรวม อย่างไรกต็าม หากพบว่าพนักงาน

มีผลการปฏิบัติงานต�่ากว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�ากับหน่วยงานและพนักงาน

ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางเพ่ิมเติมเป็นรายกรณี ในการพัฒนาทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งรวมไปถึง 

การพิจารณาปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและความสนใจของพนักงาน

ในปี 2562 ทิสโก้ได้ริเร่ิมโครงการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือก้าวทันความเปล่ียนแปลง (OASIS) เพ่ือตอบรับต่อความเปล่ียนแปลง 

ในสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยสร้าง Growth Mindset ให้กับพนักงานในทุกระดับ ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ให้พนักงานสามารถเปิดรับไอเดียและแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนน�ามาประยุกต์ปรับใช้รวมถึงการเก็บและส่งต่อ 

ความรู้ให้กว้างขวางในองค์กร จึงท�าให้เกิดโครงการ OASIS เปิดรับ-ปรับใช้-ให้ต่อ เพื่อให้พนักงานสามารถก้าวทันและปรับตัว

เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนในธุรกิจและองค์กร โดยการเรียนรู้ 

ค้นคว้า และสร้างผลงานจากพนักงานในทุกพื้นที่

• โครงการพัฒนาเจ�าหน�าที่ลูกค�าสัมพันธ�
• โครงการพัฒนาเจ�าหน�าที่ให�บรกิารธนกจิสาขา
• โครงการพัฒนาเจ�าหน�าทีสิ่นเช่ือเช�าซือ้รถยนต�
• โครงการพัฒนาผู�จัดการเช�าซื้อ
• โครงการพัฒนาเจ�าหน�าทีก่ารตลาดสินเช่ือรายย�อย
• โครงการพัฒนาผู�จัดการปฏิบัติการ  
• โครงการพัฒนาผู�จัดการสาขา
• โครงการพัฒนาเจ�าหน�าที่สินเช่ืออเนกประสงค�

และการขายตรง  
• โครงการพัฒนาพนักงานบริการลูกค�า 
• โครงการพัฒนาพนกังานบรกิารตัวแทนจาํหน�าย   
• โครงการพัฒนาผู�จัดการเขตสมหวัง
• โครงการยกระดับวิชาชีพด�านการแนะนําและ
 วางแผนการลงทุนและคุ�มครองความเสี่ยง

มีแผนพัฒนาตามแผนการเรียนรู�ที่เหมาะสม
ตามวัตถปุระสงค�ทางธรุกิจของแต�ละหน�วยงาน

• โครงการสําหรับผู�บริหารระดับกลาง
• โครงการสําหรับผู�บริหารระดับต�น
• โครงการพัฒนาผู�บริหารฝ�กหัด
• การฝ�กอบรมความรู�พ้ืนฐานสําหรบัหัวหน�างานใหม� 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของทิสโก� [404-2]

โครงการพัฒนาผู�บริหาร การฝ�กอบรมตามความรู�
ความสามารถเฉพาะด�าน

รวบรวมและถอดองค�ความรู�จากผู�เช่ียวชาญ
และมีประสบการณ� ตลอดจนผู�เกษียณอายุ 
อย�างเป�นระบบ เพ่ือนาํมาถ�ายทอดและเผยแพร�
ให�กับพนักงาน

โครงการจัดการองค�ความรู�โครงการปลูกฝ�งค�านิยมและวัฒนธรรมองค�กร

ระบบจัดการการเรียนรู� และอีเลิร�นนิง

โครงการพัฒนาพนักงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข�งขัน

ให�สอดคล�องกับกลยุทธ�ทางธุรกิจ

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของทิสโก้

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน 2560 2561 2562

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี) 21.55 33.34 26.37

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

ชำย 20.83 31.59 24.95

หญิง 21.97 34.32 27.16

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนกตามระดับต�าแหน่งงาน (ชม./คน/ปี)

ระดับผู้บริหำร(1) 31.10 50.98 41.76

ไม่ใช่ระดับผู้บริหำร(2) 21.30 32.89 26.00

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ปี)

ลูกค้ำรำยย่อย 17.23 28.72 24.20

ลูกค้ำบรรษัท 13.47 17.20 16.67

ลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุน 31.80 47.82 31.97

สนับสนุนองค์กร 24.06 32.50 28.47

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี 

หมายเหตุ: (1) ระดับผู้บริหาร หมายถึง ระดับหัวหน้างานจนถึงระดับผู้บริหาร
 (2) ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร หมายถึง พนักงานต�่ากว่าระดับหัวหน้างาน

การวางแผนสืบทอดตำาแหน่งงาน
การด�าเนินธรุกจิอย่างต่อเน่ืองและการสืบทอดการบริหารงานอย่างราบร่ืน เป็นผลมาจากการวางแผนการสืบทอดในต�าแหน่งงาน

ทีส่�าคญั โดยผู้บริหารและหัวหน้างานจะร่วมกนัวิเคราะห์ต�าแหน่งงานทีต้่องมีผู้สืบทอดและก�าหนดคณุสมบติัของผู้ทีจ่ะถกูพัฒนา

เพ่ือสืบทอดต�าแหน่งงาน รวมไปถึงการคัดเลือกและประเมินความพร้อมของพนักงานที่มีศักยภาพ ให้อยู่ในแผนการพัฒนา 

ผู้สืบทอดต�าแหน่งงานของบริษัทซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปีและทุกครั้งที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร

การสร้างองค์กรแห่งความสุข
ทิสโก้มีเป้าหมายในการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” มุ่งเน้นการส่ือสารค่านิยมองค์กร โดยให้ความส�าคัญต่อความสัมพันธ ์

ของพนักงาน การพัฒนาความรู้ให้กบัพนักงาน การสร้างโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้างสภาพแวดล้อมทีดี่

ในการท�างาน ทิสโก้มองว่าทรัพยากรมนุษย์ คือทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด เม่ือพนักงานมีความสุขในการท�างานย่อมจะสามารถ 

ส่งผ่านความสุขน้ันไปสู่สังคมภายนอกได้ และย่ิงกว่าน้ันส่ิงส�าคัญที่สุดคือ การสร้างคนเก่งและคนดีให้เคียงคู่ในธุรกิจการเงิน 

และการธนาคารของทิสโก้ โดยแนวทางการด�าเนินไปสู่องค์กรแห่งความสุขของทิสโก้ประกอบไปด้วย

1)	 การมีความสุขจากสุขภาวะอนามัยที่ดี	 โดยให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน	 การบริหารจัดการสมดุลชีวิต 

และการท�างาน

 ทิสโก้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานให้ความส�าคัญในการดูแลสุขภาพ 

และการบริหารจัดการสมดุลชีวิตและการท�างาน ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานมีกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 
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จากการท�างานทัง้ในเวลางานด้วยการสนับสนุนให้พนักงานยืดเหยียดและผ่อนคลายกล้ามเน้ือทกุๆ90 นาท ีและนอกเวลางาน 

อาท ิโครงการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ โครงการการแข่งขันฟุตบอล ซึง่จดัข้ึนทัว่ประเทศเป็นประจ�าทกุปี จะเป็นกจิกรรมทีพ่นักงาน

ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพทัง้สองโครงการรวมกนั

ทั้งสิ้น 3,846 คน

2)	 การมีความสุขกับบรรยากาศการท�างานและความสัมพันธ์ที่ดี	 โดยสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีในการท�างาน	 ค�านึงถึง

ความสุข	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน	การท�างานเป็นทีม	และเข้าถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

 เน่ืองจากพนักงานจะใช้เวลาในที่ท�างานร่วมกันประมาณ 7.5 ช่ัวโมงต่อวัน จึงเปรียบเสมือนที่ท�างานเป็นบ้านหลังที่สอง 

ของพนักงาน ทสิโก้จงึได้ส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศการท�างานทีดี่มุ่งเน้นในการสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง มีการส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กรของความใกล้ชิด ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การอยู่กันแบบครอบครัว การเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือดูแล 

ซึง่กนัและกนั โดยพนักงานทกุระดับสามารถเรียนจากผู้บริหารระดับสูง การสนับสนุนความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อนัดี

ในทีมงานผ่านโครงการต่างๆที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในหน่วยงานและมีกิจกรรมให้พนักงานได้แสดงความขอบคุณ 

ซึ่งกันและกัน เพื่อเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน

 กลุ่มทสิโก้มีการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจ�า ทัง้การส�ารวจโดยหน่วยงานภายนอก 

และการส�ารวจโดยหน่วยงานภายใน เพ่ือน�าผลลัพธ์ทีไ่ด้มาปรับปรุงให้เป็นองค์กรแห่งความสุข จากการส�ารวจพนักงานทีร่่วมท�า

แบบทดสอบจ�านวน 3,511 คน พบว่าผลการส�ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆที่มีคะแนนเต็ม 10 ในด้านความพึงพอใจ 

โดยรวมมีคะแนนถึง 8.20 คะแนน และความพึงพอใจด้านการท�างานเป็นทีมและบรรยากาศการท�างาน สูงถึง 8.19 คะแนน  

มีคะแนนความความพึงพอใจในด้านการแบ่งปันความรู้และวิธีการท�างานที่ดีในทีมงานสูงถึง 8.33 คะแนน และยังพบว่า 

ร้อยละ 86 ของพนักงานที่เข้ามาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในวัฒนธรรมการท�างานของทิสโก้และมีความไว้วางใจ 

เพ่ือนร่วมงานจนสามารถเป็นเพ่ือนสนิทได้ และผลส�ารวจยังสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานร้อยละ 90 มีความสัมพันธ์ทีดี่กบัหัวหน้างาน 

 ในปี 2562 น้ี กลุ่มทสิโก้ได้เข้าร่วมโครงการ Best Employer Award 2019 จดัโดยบริษทั คนิเซนทริค ประเทศไทย จ�ากดั (เดิมช่ือ 

บริษทั เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จ�ากดั) โดยน�าผลส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ทีมี่การส�ารวจในปี 2561 มาพิจารณา 

ซึง่ปรากฏว่า บริษทั ไฮเวย์ จ�ากดั (บริษทัย่อยในกลุ่มทสิโก้) ได้รับรางวัล Best Employer Award 2019 โดยรางวัลน้ีเป็นการสะท้อน

ถงึความส�าเร็จของการดูแลบคุลากรอย่างมีความสุข ควบคูไ่ปกบัความส�าเร็จของการบริหารองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง

3)	 การมีความสุขจากการได้อยู่ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	 โดยส่งเสริมและสืบสานการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง	

ด้วยการบูรณาการค่านิยมขององค์กรเข้าสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 ทิสโก้มุ่งเน้นการส่งเสริมและสืบสานการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและมีความเป็นกันเอง และท�างานแบบมืออาชีพ  

ซึ่งส่งผลให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมดังกล่าวจากพ่ีถึงน้องพนักงานรุ่นใหม่ๆเพ่ือสร้างพันธสัญญาทางใจของพนักงาน 

“สร้างโอกาสให้ชีวิตด้วยความพยายาม”
ด้วยโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวให้เข้ายุคสมัยเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก เด็กรุ่นใหม่ก็มีรูปแบบการท�างาน

ใหม่ๆ คนเก่าๆก็จะมีประสบการณ์ที่รุ่นใหม่ๆไม่มี แต่ละฝ่ายต้องเข้าใจกัน เราก็มีดี เขาก็มีดี จึงต้องพยายามเรียนรู้

เรื่องใหม่ๆเพื่อให้การท�างานง่ายขึ้น ทิสโก้เป็นบ้านที่อยู่แล้วสบายใจ อยู่กันอย่างพี่น้อง การท�างานในทิสโก้ไม่มีอะไร

ยากเกินความพยายามของเรา ปรึกษาใครก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องฝ่ายเดียวกัน ทีมเดียวกัน เผื่อคนอื่นๆจะมีไอเดีย 

มาช่วยเหลือเรา

คุณชุติมา ปั้นลายสิงห์ 
ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) อายุงาน 39 ปี

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยส่ือสารผ่านช่องทาง 

ทีห่ลากหลายทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การประชุมกบัผู้บริหาร อเีมล ป้ายประกาศ เว็บไซต์ และส่ือสังคม รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ 

ซึ่งผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานสม�่าเสมอ ทั้งน้ี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และ 

ทมีผู้บริหาร จะหมุนเวียนไปเย่ียมเยียนแผนกต่างๆรวมถงึสาขาต่างจงัหวัดอย่างทัว่ถงึ มีการเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ได้พบกบั

ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามจากรุ่นพ่ีสู่รุ ่นน้อง รวมถึงมีการจัดงานเล้ียงให้กับพนักงานทุกปี  

เพื่อตอบแทนส�าหรับความทุ่มเทของพนักงานที่มีให้กับบริษัท ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

นอกจากน้ี ยังก�าหนดให้มีช่องทางส�าหรับการส่ือสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยจดัต้ังศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน “HR Help Line” 

ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 5 ท่าน จากหัวหน้าหรือตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส�านักก�ากับดูแลกิจการ หน่วยงานก�ากับ 

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล – บริการงานทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ซึ่งใช้เป็นช่องทาง

ส�าหรับให้พนักงานสามารถเข้ามาเสนอแนะ ร้องทกุข์ หรือส่งข้อมูลเกีย่วกบัการกระท�าทีขั่ดต่อความโปร่งใสทีพ่บเห็น แจ้งเบาะแส

กรณีพบความผิดปกติหรือการกระท�าที่อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติด้านแรงงานที่ไม่เป็นธรรม  

โดยรายช่ือผู้ร้องทกุข์หรือมีการแจ้งเบาะแสจะถกูเกบ็เป็นความลับเป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบติัทีรั่ดกมุ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าพนักงาน

และผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้รับการปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งน้ี พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่าน  

HR Help Line ได้โดยยื่นหนังสือ หรืออีเมลมาที่ hr_helpline@tisco.co.th หรือโทรศัพท์ตามหมายเลขที่มีการแจ้งประกาศไว ้

บนอินทราเน็ตขององค์กร โดยในรอบปี 2562 พบว่าไม่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากพนักงานในเรื่องดังกล่าว

จากการปฏิบัติและดูแลพนักงานอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางการด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีพนักงานที่ทรงคุณค่าและ

มากด้วยประสบการณ์ ซึง่ในรอบปี 2562 กลุ่มทสิโก้มีพนักงานอายุงานครบ 5 – 10 ปี จ�านวน 544 คน 15 – 20 ปี จ�านวน 93 คน 

25 – 30 ปี จ�านวน 65 คน 35 – 40 ปี จ�านวน 5 คน ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึผลลัพธ์ของการด�าเนินงานอย่างมุ่งม่ันในการสร้างให้ทสิโก้

เป็นองค์กรแห่งความสุขได้เป็นอย่างดี

ต่อวัฒนธรรมและคณุค่าองค์กรให้เกดิผลอย่างย่ังยืน โดยพนักงานใหม่จะได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยตรงจากหัวหน้างาน

ต้ังแต่วันแรกของการท�างาน ผ่านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร เป็นไปในลักษณะของการบูรณาการค่านิยมทั้ง 6  

เข้าไว้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งค่านิยมทั้ง 6 ได้มีการส่ือสารกับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งยังมี 

การออกแบบกิจกรรมพนักงานที่สอดแทรกค่านิยมองค์กร รวมทั้งการบรรจุค่านิยมเข้าไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมนับต้ังแต ่

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมทักษะในด้านต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจในค่านิยมองค์กร 

ทั้ง 6 ประการ ผ่านกิจกรรมและโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการให้รางวัลกับพนักงานที่ปฏิบัติได้ตรงตาม 

ค่านิยมของทิสโก้และเป็นพนักงานตัวอย่าง และได้มีการวัดผลการสะท้อนค่านิยมของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี โดยพบว่า

พนักงานร้อยละ 97 มีพฤติกรรมที่สอดคล้องเป็นเครื่องสะท้อนค่านิยมได้

“สร้างโอกาสให้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่น”
การท�างานล้วนแล้วแต่มีปัญหาอุปสรรค สิ่งส�าคัญคือการท�าด้วยใจที่ไม่ท้อ งานมันเป็นหน้าที่ที่ต้องท�าและต้องท�า

ส�าเร็จ ต้องท�าให้ได้ แม้ว่าจะผิดพลาดแต่ก็ต้องท�าให้ได้ กล้าขอให้คนอื่นช่วย ยอมปัดความอายทิ้งแล้วกล้าที่จะถาม 

รู้จักวิธีถามและสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ กล้าเผชิญหน้า จึงท�าให้ผ่านอุปสรรคต่างๆได้ การที่เราขยัน ใครจะเห็นไม่เห็น 

ก็ไม่เป็นไร ผลงานที่ได้จะท�าให้เราได้ดีเอง อย่าไปท้อแล้วทิ้งงาน

คุณชิตาภา พรวิจิตรจินดา 
บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด อายุงาน 40 ปี
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การให้บริการทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชนบทและการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง 
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส�าคัญต่อการเป็นส่วนหน่ึงของการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลเขตเมือง 

ควบคู ่กับการขยายโอกาสการบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางสาขา เว็บไซต์ รวมถึงโมบายแอปพลิเคชัน 

หรือส่ือออนไลน์ โดยเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางให้บริการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง 

แหล่งเงินทุน รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินสด เงินกู้ฉุกเฉิน เงินด่วน และสินเช่ือหมุนเวียนธุรกิจ ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยและ 

การปฏิบัติที่เป็นธรรม สามารถน�าเงินทุนไปใช้หมุนเวียนและขยับขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง ผ่านการด�าเนินธุรกิจ 

ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินส่ังได้” ของบริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทิสโก้ การขยายสาขาของทิสโก ้

ไม่เพียงแต่จะสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว ยังช่วยให้เกิดการจ้างงาน จัดซื้อจัดจ้าง และใช้ทรัพยากร 

ในพื้นที่อีกด้วย 

 “สมหวัง เงนิส่ังได้” ให้บริการสินเช่ือจ�าน�าทะเบยีนรถทกุประเภท โดยรับต้ังแต่รถสองล้อถงึสิบสองล้อ ทัง้รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ 

รถกระบะ และรถบรรทุก รวมถึงสินเช่ือไฟแนนซ์ธุรกิจขนาดเล็กและสินเช่ือรีไฟแนนซ์ เน้นการให้บริการลูกค้ารายย่อย 

ในต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพ่ือรองรับความต้องการและข้อจ�ากัด 

ที่แตกต่าง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาทาง “สมหวัง เงินส่ังได้” ได้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันภัยเพ่ิมเติม โดยบริษัท 

ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย เพ่ือน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันภัยที่ดีแก่ลูกค้า ช่วยคุ้มครอง 

ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า บริหารจัดการความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันให้ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่เป็นภาระ

ต่อตนเองและคนข้างหลัง ควบคูก่บัการให้ความรู้ด้านประกนัภัยแก่ลูกค้า ท�าให้ลูกค้ารู้จกัการป้องกนัความเส่ียง การลดหย่อนภาษี 

และการออมโดยประกันภัย 

กลุ่มทิสโก้ตั้งเป้าหมายเปิดสาขาของธุรกิจสมหวังฯ ให้ครบ 300 สาขา ภายในปี 2562 เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะ

ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึนและไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไกล ซึ่งสาขาที่เปิดจะแบ่งเป็น 3 แบบ คือ  

สาขาเต็มรูปแบบ สาขาย่อย และสาขาขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และสะดวกต่อการเข้าถึงของคนในชุมชน โดยบริษัท 

มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากปี 2561 อีกจ�านวน 49 สาขา ท�าให้ ณ สิ้นปี 2562 มีส�านักอ�านวยสินเชื่อ จ�านวนทั้งหมด 287 สาขา 

ครอบคลุมทั่วประเทศ แบ่งตามภูมิภาคดังนี้ 

กรุงเทพฯ และปร�มณฑล 68 สาขา

ภาคกลาง 61 สาขา

ภาคเหนือ 17 สาขา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 74 สาขา

ภาคตะวันออก 32 สาขาภาคใต� 35 สาขา
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ธุรกิจ “สมหวัง เงินส่ังได้” ด�าเนินธุรกิจในรูปของการปล่อย 

สินเช่ือรายย่อยที่มีหลักประกัน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา 

สินเช่ือจะพิจารณาจากความสามารถในการช�าระหน้ี พฤติกรรม

การใช้จ่ายของลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการขอสินเช่ือของ

ลูกค้าที่สนับสนุนหรือสอดคล้องไปกับการพัฒนาชุมชนให้เกิด

ความยั่งยืน อาทิ การกู้เพื่อประกอบกิจการ หรือเพื่อการศึกษา 

นอกจากน้ี ยังมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือส�าหรับลูกค้าเก่า หรือ

ลูกค้าเก่าทีมี่การผ่อนช�าระทีดี่ โดยให้วงเงนิกูท้ีสู่งข้ึนหรืออตัรา

ดอกเบี้ยที่ถูกลง ตามความรับผิดชอบในการผ่อนช�าระที่ถูกลง

และได้รับวงเงินที่เพ่ิมข้ึนได้ อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการสร้าง

วินัยในการช�าระเงนิ โดยบริษทัต้ังเป้าหมายในการปล่อยสินเช่ือ

ให้ลูกค้าในประเทศได้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้และรักษาฐานลูกค้า

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ยอดคงค้างสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน 10,236 14,323 18,413

ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ 7,446 10,489 12,904

หน่วย: ล้านบาท

ภายใต้กรอบการด�าเนินธุรกิจโดยให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ กลุ่มทิสโก้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการให้ความรู้ทางด้านการเงิน 

แก่ประชาชนทัว่ไป จงึได้จดัโครงการ “ฉลาดเกบ็ ฉลาดใช้” ควบคูไ่ปกบัการขยายสาขา โดยวัตถปุระสงค์ของโครงการเพ่ือให้ลูกค้า

ได้ตระหนักถึงการใช้จ่ายตามความจ�าเป็นมากกว่าความต้องการ สร้างวินัยทางการเงิน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถ

ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงนิทีเ่หมาะสมกบัระดับความเส่ียงและความต้องการของลูกค้าเอง โดยไม่ตกเป็นเหย่ือของเงนิกู้

นอกระบบ ทั้งยังสามารถน�าความรู้ด้านการบริหารเงินมาใช้ในอาชีพและครอบครัว โดยเจ้าหน้าที่สาขาจะเป็นผู้จัดกิจกรรม 

และเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาที่ให้ความรู้ทางการเงินจะมีการทบทวนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ตลอดจน 

มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักคือ เก็บก่อนใช้ มีวินัยเข้าใจหนี้ และรู้ทันภัยการเงิน  

ซึ่งในปี 2562 นั้นธุรกิจสมหวังฯ สามารถด�าเนินการกิจกรรมนี้ ได้ผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดูหน้า 105 

สินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้”

ให้คงอยู่ จ�านวน 23,000 ล้านบาทภายในปี 2563 ซึ่งในปี 2562 บริษัทมียอดสินเชื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยอดสินเชื่อคงค้าง

เติบโตร้อยละ 28.6 จากปีก่อน ในขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 

%การเติบโต

28.6

23.0

การให้บริการ
ทางการเงินเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
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อีกหน่ึงความร่วมมือที่ทางกลุ่มทิสโก้ได้สร้างโอกาสในการ 

เข้าถึงทางการเงิน ธนาคาร ทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยกลุ่มทิสโก้ ได้ร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) น�าเสนอโครงการค�้าประกัน

สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ มีศักยภาพ แต่ขาด 

หลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอ โดย บสย. ให ้

การสนับสนุนผ่านกลไกการค�้าประกันสินเช่ือ โครงการน้ี

ออกแบบมาเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

ส�าหรับใช ้ ในเชิงธุรกิจ ด ้วยอัตราดอกเบี้ยที่ ยุ ติธรรม  

ซึ่งนอกจากจะสร ้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของธุรกิจแล้ว ยังช่วยผลักดันการพัฒนา

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้บรรลุเป้าหมาย

สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน

ในตลาดอุตสาหกรรมและในระดับประเทศอีกด้วย ซึ่ง ณ  

สิ้นปี 2562 ยอดสินเชื่อมีมูลค่า 3,101 ล้านบาท

อัตราการจ้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากธุรกิจ “สมหวัง เงินสั่งได้”

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อัตราการว่าจ้างพนักงานจากคนในชุมชนท้องถิ่น 95% 95% 95%

อัตราการว่าจ้างผู้รับจ้างในชุมชนท้องถิ่น 80% 80% 80%

อัตราการใช้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 95% 95% 95%

นอกจากน้ี กลุ่มทิสโก้ยังให้ความส�าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ 

สู่ชุมชนผ่านธรุกจิสมหวังฯ ด้วยการก�าหนดนโยบายให้มีการจดัหา จ้างงาน หรือใช้ทรัพยากรในพ้ืนทีใ่ห้มากทีสุ่ดสูงถงึร้อยละ 95 

พยายามเล่ียงการใช้ทรัพยากรจากส่วนกลาง ซึ่งบริษัทเปิดรับพนักงานจากผู้คนในชุมชนบริเวณน้ันๆผ่านกระบวนการคัดเลือก

พนักงานที่เป็นธรรม ประเมินจากความสามารถและประสบการณ์ตามแนวทางการว่าจ้างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ พนักงาน 

ที่ได้รับการบรรจุเข้าท�างานภายใต้บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่  

นอกจากน้ี บริษัทยังว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตส่ือหรืออุปกรณ์ต่างๆจากคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง โดยคัดเลือกจากข้อก�าหนด

เบือ้งต้น เช่น เลือกผู้รับจ้างทีสุ่จริต จดทะเบยีนถกูต้องตามกฎหมาย และด�าเนินธรุกจิทีไ่ม่เป็นภัยต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

รวมถึงใช้ทรัพยากรของชุมชนน้ันๆในการท�าธุรกิจอีกด้วย ก่อให้เกิดการเพ่ิมอัตราการจ้างงานในชุมชนและกระจายรายได้ 

ให้แก่ผู้คนในชุมชนมากย่ิงข้ึน ซึ่งในปี 2562 ผลลัพธ์จากการด�าเนินธุรกิจสมหวังฯ สามารถแสดงสัดส่วนการจ้างงานและ 

การกระจายรายได้สู่ชุมชนดังนี้

ยอดสินเช่ือท่ีได�รับการค้ำประกัน
จากบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.)

หน�วย : ล�านบาท
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การให้บริการสินเช่ือของทิสโก้ยังกระจายไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆเพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เป็นวงกว้าง สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าทีมี่ความหลากหลายในกลุ่มไปยังกลุ่มอตุสาหกรรมต่างๆ โดยในส้ินปี 2562 มีมูลค่าการให้บริการสินเช่ือ

กับลูกค้าทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 242,826 ล้านบาท จ�าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและตามขนาดของกิจการได้ดังนี้

สัดส�วนสินเชื่อจำแนกตามกลุ�มอุตสาหกรรม

0.3%

7.0%
8.4%

74.2%

10.1%

สินเชื่อการเกษตรและเหมืองแร� 600 ล�านบาท

สินเชื่อเพ�่อการผลิตและการค�า 20,455 ล�านบาท

สินเชื่อธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�และก�อสร�าง 16,936 ล�านบาท

สินเชื่อสาธารณูปโภคและบร�การต�างๆ 24,565 ล�านบาท

สินเชื่อเพ�่อการบร�โภคส�วนบุคคล 180,271 ล�านบาท

สัดส�วนสินเชื่อจำแนกตามขนาดกิจการ

สินเชื่อว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 13,200 ล�านบาท

สินเชื่อรายย�อยและไมโครไฟแนนซ� 192,932 ล�านบาท

สินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ� 39,694 ล�านบาท

79.5%

5.4%
15.1%

การให้บริการ
ทางการเงินเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

100 GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, FS16

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม

การให้ความรู้ทางการเงิน 
กลุ่มทสิโก้ให้ความส�าคญัในการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเงนิเพ่ือยกระดับ

องค์ความรู้ทางด้านการเงนิแก่คนในสังคมอย่างทัว่ถงึ ให้ประชาชนสามารถน�าไปใช้ในการ

พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

ในชีวิตประจ�าวัน สามารถวางแผนทางการเงิน สร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตให้กับครอบครัวของตนเองได้ และขยายผลไปสู่ชุมชน โดยมีคณะท�างานซึ่งเป็น

พนักงานจิตอาสาที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือน นับต้ังแต่

การวางแผนจัดท�าหลักสูตร โดยน�าผลส�ารวจทักษะทางการเงินของคนไทย ซึ่งธนาคาร

แห่งประเทศไทยร่วมกับส�านักงานสถิติแห่งชาติจัดท�าไว้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

โปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งให้พนักงานผู้เช่ียวชาญร่วมเป็น

วิทยากรอาสา และด�าเนินกิจกรรมเป็นประจ�าทุกปี

ในปี 2562 จัดโปรแกรมให้ความรู้ทางการเงินต่อเน่ืองแก่เยาวชนและชุมชน โดยก�าหนดเป้าหมายเป็นขยายผลการเผยแพร ่

ความรู้และกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น รวมถึงริเริ่มโปรแกรมให้ความรู้แก่ลูกค้าดังนี้

1. โปรแกรมเยาวชน
1.1 ค่ายการเงินทิสโก้ 

จดัข้ึนเป็นประจ�าทกุปี นับต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มีการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบ

กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และขยายผลไปสู่ชุมชน โดยในปี 2562 ยังคงใช้รูปแบบ 

การเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาการและความสนุกสนาน ด้วยแนวคิด “ออมก่อนใช ้

สร้างวินัยทางการเงิน” เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเงินที่ถูกต้องให้เยาวชน

ตระหนักในความส�าคัญและเสริมทักษะที่จ�าเป็นให้สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

อีกทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและอาชีวศึกษาผ่านโรงเรียนและสถาบันทั่วประเทศ จัดสรรโควต้า 

ในการเข้าร่วมกิจกรรม 5 พ้ืนที ่ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 4 ภาคทัว่ประเทศ  

(1. ภาคเหนือ 2. ภาคกลาง 3. ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ภาค

ตะวันตกและภาคใต้) เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน ณ ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด 

(มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ

ภายหลังผ่านกจิกรรม กลุ่มทสิโก้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกดิการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชน โดยนักเรียนจะต้องน�าความรู้ไปปฏิบติั

ใช้กับตนเอง และเผยแพร่ความรู้ไปสู่คนใกล้ตัว ได้แก่ เพื่อน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนในชุมชน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นต้นแบบ

และร่วมเป็นแกนน�า เป็นเวลา 4 เดือน มีการติดตามผลจัดท�ารายงานส่งเข้าประกวด โดยรวบรวมการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 

กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรมการออม การใช้จ่าย การมีวินัยทางการเงิน ตลอดจนแสดงความต่อเน่ือง 

ของกจิกรรมเพ่ือผลลัพธ์ทีย่ั่งยืน ชิงทนุสนับสนุนกจิกรรมและโล่เกยีรติยศแก่โรงเรียน พร้อมใบประกาศเกยีรติคณุเป็นรายบคุคล 

สร้างขวัญและก�าลังใจแก่ผู้ร่วมประกวดที่ได้อาสาส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางการเงินแก่คนในสังคมร่วมกัน

2556-2562
ส่งต่อความรู้
ทางการเงิน

แก่คนในชุมชน

702,635 
คน
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• สัดส่วนโรงเรียนที่เข้าค่ายการเงินร่วมท�าโครงการส่งต่อความรู้สู่ชุมชน > 50%

• ขยายผลการเผยแพร่ความรู้ทางการเงนิ ผ่านกจิกรรมพิเศษ “ออมไอดอล” (รายละเอยีดหน้า 102-103)

ผลการด�าเนินกิจกรรม

เป้าหมาย ปี 2562

ตัวอย่างผลลัพธ์การส่งต่อความรู้สู่ชุมชน 

โครงการ “เด็กวังวิเศษชวนออม”
โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 16 

ใช ้กิจกรรมพ้ืนบ้านมโนราห์และเพลงบอกเป็นส่ือชวนออม  

จัดแสดงในงานต่างๆของต�าบลและจังหวัด ได้แก่ งานลอยกระทง 

งานท่องเทีย่ว งานสินค้า OTOP งานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาด

ของจังหวัด สร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้กว่า 5,000 คน และ 

จดักจิกรรมให้กระตุ้นการออมภายในโรงเรียน ท�าให้ครูและนักเรียน

สมัครเข้าเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนเพ่ิมข้ึนเป็น 916 คน  

จากทั้งหมด 943 คน คิดเป็นร้อยละ 97 อีกทั้งจัดกิจกรรม 

ให้ความรู้กบัผู้ปกครอง และโรงเรียนประถมศกึษาในต�าบลเขาวิเศษ

รวม 11 แห่ง

2556-2561
รุ่น 1-15

2562 
รุ่น 16, 17, 18 และออมไอดอล

ผลงานการส่งต่อความรู้สู่ชุมชน

56% 
สัดส่วนโรงเรียนที่เข้าค่ายการเงิน 
ท�าโครงการส่งต่อความรู้สู่ชุมชน

โครงการ “สานต่อ...ชุมชน
ออมก่อนใช้”
โรงเรียนมัญจาศกึษา จ.ขอนแก่น 
ชนะเลิศ รุ่น 17 และรองชนะเลิศ
อันดับ 1 รุ่น 18 

สร้างความต่อเน่ืองจากกิจกรรมต่างๆที่ด�าเนินมาต้ังแต่รุ ่น 7  

ทั้งกิจกรรมครอบครัวนักออม ห้องเรียนยอดนักออม คน 3 วัยใส่ใจ

การออม และการออมเพ่ือความย่ังยืนกบั กอช. ท�าให้ครอบครัวของ

นักเรียนมีเงนิออมอย่างน้อย 10% ถงึ 1,440 ครอบครัว และมีแนวโน้ม

สงูขึน้เกดิเปน็ชมุชนออมก่อนใช้ 116 ชมุชน, ทกุห้องเรยีนมกีารท�า

บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ�า, บุคลากรในโรงเรียนมีการออมเงิน

เพ่ิมข้ึน นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ 100% 

นักเรียนมีการออมเงินทุกวันถึงร ้อยละ 96 และร้อยละ 94  

ของนักเรียนอาย ุ15 ปีขึ้นไปเริ่มสมัครออมเงินกับ กอช. และได้เริ่ม

กิจกรรม “ปรับเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมการออม” กับกลุ่มพนักงาน

บริษทัเพ็ชรสว่างเกดิ ท�าให้พนักงานร้อยละ 80 ออมได้จริง โดยออมผ่าน 

ธนาคารพาณิชย์ 68% กองทุนหมู่บ้าน 37%

 332,314 คน

 316  โครงการ 

 224,613 คน

 74  โครงการ 

ผู้ร่วมกิจกรรม
ค่ายการเงินทิสโก้

เยาวชน (คน) ครูที่ปรึกษา (คน) โรงเรียน (คน) (2)

จังหวัด
มัธยมปลาย อาชีวะ(1) มัธยมปลาย อาชีวะ(1) มัธยมปลาย อาชีวะ(1)

2556-2561 รุ่น 1-17 1,224 94 456 47 448 35 77

2562 รุ่น 18 68 18 34 9 34 9 31

รวม
1,292 112 490 56 461 38

77
1,404 546 499

หมายเหตุ: (1) เปิดรับสมัครเยาวชนระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในปี 2560
 (2) โรงเรียนเดิมที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรุ่นจะนับเป็น 1 โรงเรียนเท่านั้น

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ทางสังคม
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โครงการ “ออม 10% ได้ 10 ล้าน ให้ตัวเอง”
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา จ.สุรินทร์ 
รองชนะเลิศอนัดับ 1 รุ่น 18 

จดักจิกรรมออมก่อนใช้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยกระตุ้น 

ให้นักเรียน 300 คน และครู 21 คน แบ่งเงนิ 10% จากรายรับมาออม

ก่อนใช้ ในระยะเวลา 60 วัน นักเรียนมีเงินออมรวม 41,811 บาท 

ครูมีเงินออมรวม 119,200 บาท มีนักเรียนและครูในโรงเรียน 

เครือข่ายในพื้นที่อีก 5 แห่ง ร่วมโครงการ 893 คน มีเงินออมรวม 

550,880 บาท และรณรงค์ในชุมชนอกี 7 หมู่บ้าน มีประชาชนเข้าร่วม 

789 คน มีเงินออมรวม 285,600 บาท

1.2 กิจกรรมพิเศษ “ออมไอดอล” 

จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการน�าความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่สู่ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านการประกวดผลงานการส่งต่อ

ความรู้สู่ชุมชมเพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจแก่นักเรียนและโรงเรียนมาอย่างต่อเน่ือง นับเป็นเวลา 7 ปี ต้ังแต่เร่ิมต้นค่ายการเงิน 

มีโรงเรียนเข้าร่วมครบ 77 จังหวัด มีโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศครบทุกภาคของประเทศ 

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กลุ่มทิสโก้จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมพิเศษ “ออม Idol Award 2019” ขึ้น โดยเชิญ

โรงเรียนชนะเลิศการประกวดผลงานการส่งต่อความรู้สู่ชุมชน หรือกิจกรรมต่อยอดค่ายการเงินทุกรุ่นทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ 

มาประกวดผลงานยอดเย่ียม พร้อมจดัแสดงแก่สาธารณะเพ่ือเป็นการขยายผลการเผยแพร่ความรู้ทางการเงนิ ช่วยกระตุ้นให้เกดิ

การพัฒนาผลงานและถอดบทเรียนในแต่ละรุ่นของโรงเรียนน้ันๆ รวมถึงส่งเสริมการสร้างสรรค์การเข้าถึงความรู้ทางการเงิน 

ในรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ด้วย มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งส้ิน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น  

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ จ.นครพนม โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา 

การประกวดจัดข้ึนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม อีกทั้งมีผู้แทนจากส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย โดยเกณฑ์การพิจารณาให้ความส�าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมการออมเป็นส�าคญั 

ประกอบกับการลดค่าใช้จ่าย การน�าแนวคิดด้านการเงินไปใช้ได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความต่อเน่ืองและย่ังยืน 

ในการด�าเนินกิจกรรม

โครงการ 
“เรื่องเงิน เรื่องใหญ่”
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 
รองชนะเลิศอนัดับ 1 รุ่น 18 

สร ้ างแกนน�า นักเ รียน 

จิตอาสา 21 คน ร่วมรณรงค์ให้นักเรียน ครู รวมทั้งผู้ประกอบการ 

ร้านค้าภายในโรงเรียนเห็นความส�าคัญของการจัดการการเงิน  

จัดท�าหนังส้ันส่งเสริมการออมออกเผยแพร่ผ่าน Facebook มีผู ้

เข้าชม 8,400 ครั้ง และมีการเผยแพร่ต่อ 2,600 ครั้ง นอกจากนี้ 

ยังได้เชิญชวนผู้ประกอบการจดบนัทกึรายรับรายจ่าย รณรงค์ลดใช้

ไฟฟ้าในโรงเรียนลดได้จริงถึง 129,892.91 บาท และขยายการ

รณรงค์ไปยังโรงเรียนใกล้เคียงอีก 2 แห่ง 
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ทัง้ 7 โรงเรียนสามารถขยายผลส่งต่อความรู้สู่ชุมชนได้ถงึ 36,699 

คน จากการด�าเนินกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน

สิงหาคม 2562 ด้วยรูปแบบกจิกรรมทีห่ลากหลาย ต่อเน่ือง รวมถงึ

สร้างสรรค์กจิกรรมใหม่ ให้คนในชุมชนเกดิการเปล่ียนแปลงทศันคติ

และพฤติกรรมการออมและการใช้จ่าย โดยนักเรียนแกนน�าลงพ้ืนที่

ท�างานร่วมกับผู้น�าชุมชนอย่างจริงจัง ส�ารวจปัญหาทางการเงิน 

ของชุมชนในเชิงลึก ดังจะเห็นได้จากผลงานของโรงเรียนแวงพิทยาคม 

ซึง่ได้รับรางวัลยอดเย่ียม นักเรียนแกนน�าได้เรียนรู้ว่าปัญหาการเงนิ

ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเกิดจากพฤติกรรมการใช้เงินที่ไม ่

ค�านึงถงึอนาคต ท�าให้ไม่มีเงนิออม รายได้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย และ

ยงัเป็นหนี้ จึงคิดกิจกรรม “เงินมีชีวิต” รู้จักหา เก็บ และลงทุนผ่าน

แผนงานบันได 7 ขั้น เริ่มจาก 1. สร้างองค์ความรู้ ด้วยการศึกษา

ชุมชน หาจุดเด่น จุดด้อย และโอกาสในการพัฒนา 2. ประชุม 

แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือน�ามาปรับใช้ 3. ปฏิบัติการออม 

ก่อนใช้ 10% แจกบันทึกการออมและบัญชีรายรับรายจ่าย  

4. ติดตามผลขั้น 3 และท�ากิจกรรมลดรายจ่าย เช่น ท�าไม้กวาด

จากขวดพลาสติก ท�าน�า้จลิุนทรีย์ใช้เอง 5. ติดตามผลข้ันที ่3 และ 4 

และท�ากจิกรรมเพ่ิมรายได้ เช่น มอบทนุ 1,000 บาท ให้ผู้ร่วมกจิกรรม

จากการสร้างสรรค์ ไอเดียการออม การขยายเครือข่าย และ 

การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ช่วยสร้างการรับรู้และเกิดเป็น

ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมได้ เหล่านี้เป็นผลมาจากความร่วมมือและ 

การเสียสละของนักเรียน ครู หน่วยงานในพื้นท่ี ชุมชนต่างๆ รวมถึง

พนักงานจิตอาสาของกลุ่มทิสโก้ ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญน�าพาให้เกิด 

ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมในระยะยาวต่อไป

ผลการด�าเนินกิจกรรม
น�าไปลงทนุ คดัแยกขยะในชุมชนและน�าไปขาย 6. สร้างนักออมต้นแบบ

และต้ังคณะกรรมการชุมชนเพ่ือด�าเนินงานสานต่อพัฒนาชุมชน และ 

7. เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน องค์กรอื่น และสร้างเครือข่ายเพื่อความ

ย่ังยืน ผลส�าเร็จนอกจากนักเรียนแกนน�าและครอบครัวได้ตระหนัก

และน�าความรู้ไปปฏิบติัใช้กบัตนเองอย่างจริงจงัแล้ว ยังได้ขยายผล

ไปสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คือ คนในชุมชนได้ร ่วมประชุม 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเงินการออมถึง 251 ครัวเรือน  

น�าแนวคิดออมก่อนใช้ 10% ไปปฏิบัติ จ�านวน 212 ครัวเรือน  

ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1 รายการ 166 ครัวเรือน เพิ่มรายได้จาก

การคัดแยกขยะขาย 82 ครัวเรือน ในส่วนของจ�านวนเงินเพ่ิมข้ึน 

ในทุกกลุ่มทั้งการเพิ่มรายได้จากต้นทุน 1,000 บาท จากนักออม

ต้นแบบ 20 ครัวเรือน และจากครอบครัวนักออม 50 ครัวเรือน  

ซึง่ทกุกจิกรรมดีกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ โดยผู้เข้าร่วมพึงพอใจ

และจะออมเงินต่อเนื่อง 82%

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ทางสังคม
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2. โปรแกรมชุมชน : ฉลาดเก็บฉลาดใช้ 
กลุ่มทสิโก้จดักจิกรรมฉลาดเกบ็ฉลาดใช้ผ่านทางสาขาทีมี่อยู่ทัว่ประเทศ เพ่ือขยายขอบเขตความรู้

ทางการเงินแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง นับต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม

อย่างต่อเน่ือง ทั้งกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมติดตามผล ให้คนในชุมชนรู้จักเก็บก่อนใช้  

ท�าบญัชีครัวเรือน และวางแผนการเงนิ แนะน�าการบริหารจดัการหน้ี และภัยการเงนิ เพ่ือน�าไป

ใช้ในชีวิตประจ�าวันของตนเองและครอบครัว หลีกเล่ียงปัญหาทางการเงิน รู้เท่าทันหน้ี 

นอกระบบและเข้าใจการค�านวณดอกเบีย้ พร้อมมอบสมุดบนัทกึบญัชีครัวเรือน และหนังสือชุด

รอบรู้เรื่องการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มทิสโก้สนับสนุนการจัดพิมพ์ด้วย

ปี

ให้ความรู้ ติดตามผล
สาขาของ 

กลุ่มทิสโก้ (1) จังหวัด (1)
กิจกรรม 
(คร้ัง)

ผู้ร่วมกิจกรรม 
(คน)

กจิกรรม 
(คร้ัง)

ผู้ร่วมกิจกรรม 
(คน)

ผู้บันทึกบัญชีครัวเรือน 
(คน)

2557-2561 623 114,633 57 6,548 1,800 202 71

2562 36 4,236 16 1,936 894 36 30

รวม 659 118,869 73 8,484 2,694 207 73

หมายเหตุ : (1) จ�านวนรวมของสาขาและจงัหวัด กรณีเป็นสาขาและจงัหวัดเดิมนับเป็น 1 เท่าน้ัน

ตัวอย่างผลลัพธ์จากผู้ร่วมกิจกรรมติดตามผล

เป้าหมาย ปี 2562 จัดกิจกรรมครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีสาขา 73 จังหวัด

ผลการด�าเนินกิจกรรม

ปี 2562
จัดกิจกรรม

52 ครั้ง         จังหวัด30 
บันทึกบัญชีครัวเรือน 

894 คน

ครอบคลุมทุกจังหวัด
ที่มีสาขา

ปี 2557- 2562ผู้ร่วมกิจกรรม 
4,236 คน

จังหวัด73 

 จากที่จดมาก็เห็นแล้วว่าค่าใช้จ่าย 

ที่ไม่จ�าเป็นมากที่สุด คือ ค่าลอตเตอร่ี  

เคยซือ้เดือนละ 300-400 บาท กเ็ปล่ียนมา

เป็นงวดละใบ เดือนละใบ ก็ประหยัด 

ส่วนน้ีไปเป็นค่ารถ ค่าขนม ค่าไปโรงเรียน

ของลูกได้ กท็�าให้พอมีเงนิเกบ็บ้าง ท�าให้รู้จกั

ประหยัด อดออม จากทีเ่คยซือ้อะไรมากๆ 

ก็ลดปริมาณลงไป  

ประชาชน ต.ห้วย�้าหอม อ.ลาดยาว 

จ.นครสวรรค์

 ต้ังแต่วันพ่ีๆทิสโก้เข้ามา วันรุ่งข้ึน 

กเ็ร่ิมจดเลย กต้ั็งเป้าว่าจะออมคร่ึงนึง จดไป

ทุกวันๆ แต่บางวันก็ไม่ได้จด เพราะไม่ได้

ออกไปซื้ออะไรเลย แต่บางวันก็กินเยอะ 

ท�าให้รู้ว่าทีเ่กบ็เงนิไม่ตรงตามเป้ากเ็พราะ

กินเยอะ 3 เดือนที่ผ่านมา ออมไม่ถึง 

เป้าหมายเลยสักเดือน แต่ก็ยังได้ออม 

600-700 บาทต่อเดือน เงนิทีอ่อมได้กจ็ะ

แยกไปไว้อกีบญัชีไว้ใช้ยามฉกุเฉนิค่ะ  

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 ได้รับแจกสมุดมาก็เร่ิมจด พอจดไปได้

ครบสัปดาห์มานั่งทวน ก็ตกใจ เราใช้เกินไป

มากเลย พอวันถดัไปกพ็ยายามลด เดือนแรก

ติดลบ พอเดือนต่อไปเร่ิมตัดรายจ่ายที่ไม่

จ�าเป็น ก็เริ่มมีเงินเหลือ ตัดรายจ่ายส่วนตัว

ไปเยอะเลย ได้ประโยชน์ตรงนี้ค่ะ  

ประชาชน โรงเรียนผู้สูงอายุสายไหม กทม.
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การจัดกิจกรรมให้ความรู้ชุมชนในปี 2562 นี้ ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน

เครือข่ายค่ายการเงินอีก 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

จ.ปทมุธานี  โรงเรียนสิงห์บรีุ จ.สิงห์บรีุ  โรงเรียนห้วยน�า้หอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์ 

โรงเรียนมัญจาศึกษา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น โรงเรียนไทรแก้ว 

จ.สุรินทร์  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง และวิทยาลัย

อาชีวศึกษาชุมพร จ.ชุมพร ส่งนักเรียนมาร่วมในกิจกรรมที่จัดข้ึนในจังหวัดน้ันๆ 

เพ่ือร่วมแบ่งปันประสบการณ์การออมของตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชน ช่วยท�าให้

ผู้ร่วมกิจกรรมตระหนัก เข้าใจ และให้ความส�าคัญกับการออมได้เป็นอย่างดี

3. โปรแกรมลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ : รู้ทันภัยการเงิน

กลุ่มทสิโก้ได้ริเร่ิมโปรแกรมรู้ทนัภัยการเงนิข้ึนในปี 2562 ด้วยเห็นถงึความส�าคญัในการระแวดระวัง

ภัยจากการล่อลวงและกลโกงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจากข้อมูลการร้องเรียนไปยังศูนย์

คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่นอกจากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความ

ไม่เข้าใจในบริการทางการเงินแล้ว ยังมีปัญหาการล่อลวงและกลโกงทางการเงินที่นับวันจะย่ิง 

ทวีความรุนแรงขึ้น จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ควรติดตามให้รู้เท่าทัน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ จึงจัดท�าใบปลิว

สรุปภัยการเงนิ 6 เร่ือง ได้แก่ แก๊งคอลเซนเตอร์ แชร์ลูกโซ่ โจรโซเชียล บตัรถกูสวมรอย การเซน็ส�าเนา

บตัรประชาชนให้ปลอดภัย และกลโกงอืน่ๆ พร้อมจดัให้มีเจ้าหน้าทีแ่นะน�าแก่ลูกค้าสินเช่ือทะเบยีน

รถจักรยานยนต์ สมหวัง เงินสั่งได้ ในระหว่างรอรับบริการ

นอกจากน้ี กลุ่มทสิโก้ยังได้จดักจิกรรมให้ความรู้การเงนิแก่ลูกค้าและประชาชนทัว่ไป ผ่านการจดัอบรมสัมมนาของบริษทัในกลุ่ม

ในหัวข้อต่างๆทีส่�าคญั สอดคล้องกบัสถานการณ์เพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนการเงนิ โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย (รายละเอยีดหน้า 43)

การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 
กลุ่มทิสโก้ยังให้ความส�าคัญกับกิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจมหภาคผ่านการลงทุนในชุมชน โดยเฉพาะ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การให้โอกาสทางการศึกษา และการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมด้วยดังนี้

1. การให้โอกาสทางการศึกษา 
กลุ่มทิสโก้มอบโอกาสทางการศึกษาโดยมุ่งหวังสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเน่ืองจนถึงระดับอุดมศึกษา 

และเม่ือจบการศกึษาแล้วสามารถประกอบอาชีพเพ่ือเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ รวมถงึปลูกฝังจติส�านึกการช่วยเหลือเกือ้กลู

ผู้อืน่โดยเปล่ียนจากการเป็นผู้ได้รับในวันน้ี เพ่ือเป็นผู้ให้ในวันข้างหน้าแก่เด็กนักเรียน และช่วยลดจ�านวนการลาออกจากโรงเรียน

กลางคันเน่ืองจากขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังตระหนักถึงความส�าคัญของสถานศึกษาที่จ�าเป็นจะต้องมีความพร้อมของอาคาร 

และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญทางการศึกษา จึงได้ก�าหนดให้มีการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือโอกาส 

ทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโรงเรียน

เป้าหมาย ปี 2562
แนะน�าแก่ลูกค้าสินเชื่อทะเบียน
รถจักรยานยนต์ทุกราย

ผลการด�าเนินกิจกรรม

26,839 รายแนะน�าลูกค้ารวม

พฤษภาคม – ธันวาคม 2562

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ทางสังคม
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1.1  ทุนการศึกษา

มอบผ่านมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นทุน

ให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด ทั้งทุนใหม่และทุนต่อเน่ืองจนถึงระดับ

อุดมศึกษา ซึ่งในการสมัครขอรับทุนฯ คุณครูของโรงเรียน 

จะเป็นผู้ดูแล และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการโรงเรียน 

ด้านการติดตามผล มูลนิธทิสิโก้ฯ ได้ลงพ้ืนทีพ่บปะนักเรียนทนุ 

ให้ค�าแนะน�าการใช้จ่ายเงนิทนุตามวัตถปุระสงค์ พร้อมให้ก�าลังใจ 

และประสานความช่วยเหลืออื่นๆตามจ�าเป็น โดยในปี 2562  

ได้สุ่มส�ารวจทั้งหมด 16 สถาบันการศึกษา 298 ทุน ในจังหวัด 

กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และตาก พบว่านักเรียนทุน

ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน และรู้จกัเกบ็ออม เพ่ือน�าไปใช้

ศึกษาในระดับที่สูงต่อไป 

ปี 2562
• ส่งมอบอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ 7” ให้แก่โรงเรียน

บ้านม่วง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

• จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ “ทิสโก้ร่วมใจ 8” ให้แก่

โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 

เป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน 12 ห้องเรียน พร้อมจัดสร้าง 

ห้องสุขา สร้างทดแทนอาคารเรียนไม้หลังเก่าขนาด 2 ชั้น 

10 ห้องเรียน ทีใ่ช้ในการเรียนการสอนมากว่า 53 ปี มีสภาพ

ผุพังจากปลวกกัดกิน และโครงการเสียหาย มูลค่ารวม  

8.3 ล้านบาท ก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2562 

ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจาก บริษัท ทีพีไอ  

โพลีน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์  

อีควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) รวมถึงเงินบริจาคจาก 

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปด้วย

ผลการด�าเนินกิจกรรม

ผลการด�าเนินกิจกรรม

396,002,863 บาท 122,048   ทุน

40,789,500 บาท

9,296   ทุน

1.2  ทุนพัฒนาโรงเรียน

กลุ่มทสิโก้จดัสรรทนุเพ่ือสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียนและครุภัณฑ์อปุกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ ซึง่ภาครัฐ 

ยังมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอและมีความจ�าเป็นเร่งด่วน เพ่ือปรับปรุงหรือจัดสร้างใหม่ให้ตัวอาคารมีความปลอดภัย 

ได้มาตรฐาน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามวัย โดยกลุ่มทิสโก้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกับ 

เครือข่ายและผู้มีจติศรัทธา เปิดบญัชีรับบริจาคจากผู้มีจติศรัทธาผ่านบญัชีธนาคารทสิโก้ ช่ือ “ทสิโก้ร่วมใจเพ่ือพัฒนาการศกึษา” 

เลขที่ 0001–191-000524–7 ด้วย

ปี 2562

ปี 2525-2561

ทิสโก้ร่วมใจ 8
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โครงการฯ ได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเป็นเวลา  

3 เดือน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562  

ผ่านบัญชี “สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 5 โรงพยาบาล” 

ธนาคารทสิโก้ เลขที ่0001-191-000588-1 สามารถบริจาคผ่าน 

Mobile Banking (QR Code) ทุกธนาคาร และสาขาธนาคาร

ทิสโก้ทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆ

การรณรงค์ส่งต่อไปยังเพ่ือนๆในทุกวงการ ชักชวนมาช่วย

คนละเล็กละน้อย อกีทัง้กจิกรรมว่ิงการกศุล น�ารายได้สมทบทนุ

2. กิจกรรมพิเศษ “Friend for Life”
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กลุ่มทิสโก้ได้ริเร่ิมโครงการพิเศษ 

เพื่อสังคมขึ้น ใช้ชื่อว่า “Friends for Life” ด้วยเจตนารมณ ์

ทีมุ่่งตอบแทนสังคมควบคูก่บัการด�าเนินธรุกจิ สร้างเครือข่าย

ท�าประโยชน์ให้แก่สังคมในวงกว้าง โดยให้ความส�าคัญ 

กับประเด็นทางสังคมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ด ้วยเห็นว ่าจ�านวนประชากรและผู ้ป ่วยที่ เ พ่ิมมากข้ึน  

มีแนวโน ้ม สู ง ข้ึนจากการ เข ้ า สู ่ สั งคม ผู ้ สู งอา ยุของ 

ประชากรไทย อีกทั้งโรคภัยในปัจจุบันมีความรุนแรง 

ซับซ้อน การระดมทุนซื้อเคร่ืองมือแพทย์จึงเป็นส่ิงจ�าเป็น 

ในการช่วยเหลือผู้ป่วย จึงระดมทุนร่วมกับองค์กรพันธมิตร 

ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีจิตศรัทธา มอบแก่โรงพยาบาลขนาดใหญ ่

ของรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี  

และโรงพยาบาลธรรมศาสตร ์ เฉลิมพระเกียรติ ที่ ยัง 

มีความต้องการเงินทุนอีกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งโรงพยาบาล 

ทั้ง 5 แห่งเป็นศูนย์รองรับคนไข้จากทั่วประเทศเข้ามา 

ใช้บริการรวมกว่า 8 ล้านรายต่อปี 

ผลการด�าเนินกิจกรรม

กลุ่มทิสโก้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการฯ ทุกราย มา ณ ที่นี้ 

จากการสนับสนุนของทกุท่านช่วยเพ่ิมโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยและพัฒนาคณุภาพชีวิต

ของประชาชนคนไทยได้อย่างยั่งยืนเป็นจ�านวนมาก

โครงการฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน ท�าให้ตลอดระยะเวลา

โครงการฯ สามารถระดมทุนได้ถึง 118,999,950 บาท  

โดยได้จัดสรรเงินบริจาคมอบแก่โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง 

เป็นจ�านวนเท่าๆกัน ในเดือนกรกฎาคม 2562
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GRI 201-1

3. กิจกรรมทางสังคมด้านอื่นๆ 
สนับสนุนกองทุนวิจัยภูมิคุ ้มกันบ�าบัดมะเร็ง : กลุ่มทิสโก ้

ยังคงร่วมส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับการรักษา 

ทีด่มีคีณุภาพ และเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการร่วมสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนา มอบรายได้ส่วนหน่ึงจากค่าธรรมเนียมการขาย  

กองทนุกลุ่มเฮลธ์แคร์ โดยทกุ 100,000 บาท บริจาค 100 บาท 

ให้กองทุนวิจัยภูมิคุ ้มกันบ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากยอดเงินลงทุนระหว่างวันที่  

14 กมุภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2562 รวมทัง้ส้ิน 1,534,290 บาท 

รณรงค์บริจาคโลหิตทั่วประเทศ : เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเน่ือง

ตั้งแต่ปี 2527 โดยในปี 2562 ทิสโก้จัดกิจกรรม 12 ครั้ง ทั้งใน

กรุงเทพฯ และสาขาในเมืองใหญ่ ได้รับปริมาณโลหิต 3,759 

ยนูติ คิดเปน็ 1,523,200 ซซีี น�าไปช่วยเหลอืผู้ทีต้่องการโลหติ

ได้ถึง 11,277 ราย

กิจกรรมดูแลชุมชน : สาขาทั่วประเทศจัดกิจกรรมอาสาดูแล

ชุมชน รวม 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมซ่อมแซมสนามเด็กเล่น

และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดหันตรา จ.อยุธยา โรงเรียน

บ้านม่วง จ.ขอนแก่น กิจกรรมเก็บขยะและคัดแยกขยะริมหาด

ในยาง จ.ภูเก็ต กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและขยายพันธุ ์

สัตว์น�า้ ศนูย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน�า้ 

จ.ระยอง และบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ กิจกรรมปลูกไม้ผล

และไม้ยืนต้นในโครงการคุง้บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ อกีทัง้

กจิกรรมท�านุบ�ารุงศาสนา “ทอดกฐินประจ�าปี” ร่วมกบัพนักงาน

และประชาชนทั่วไป ณ วัดอมรวดี จ.สมุทรสงคราม และกฐิน

คณะกรรมการบริษทั ณ วัดกรวด จ.สุราษฎร์ธานี อกีทัง้สนับสนุน

เคร่ืองมือแพทย์แก่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  

และสถานีอนามัยชุมชน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

 

นอกจากน้ี กลุ่มทิสโก้ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

ร่วมกบัองค์กรพันธมิตร เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจน 

ผู้ด้อยโอกาสผ่านมูลนิธหิมอเสม พร้ิงพวงแก้ว, องค์การยูนิเซฟ 

ประเทศไทย, ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ 80 ใน 

พระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สเปเชียลโอลิมปิค

แห่งประเทศไทย และสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

ผ่านสภากาชาดไทย เพ่ือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา รวมถงึให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัยจากพายุ

โซนร้อนปาบึกในภาคใต้ และอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสมาคมธนาคารไทย

กลุ่มทสิโก้ส่งมอบคณุค่าสู่สังคม รวมไปถงึผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  

ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

ชุมชนและสังคม ผ่านการด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น สวัสดิการพนักงาน การพัฒนา

บุคลากร การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยมีผลต่อ

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความม่ังคั่งให้แก ่

ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆตลอดปี 2562 สรุปภาพรวมดังนี้

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่ถูกสร้างขึ้นและกระจายออกไป จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

(1) มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง

  • รายได้ 24,524

(2) การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง

 • ต้นทุนการด�าเนินงาน 

 • ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 

 • เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน

 • เงินที่ช�าระแก่รัฐ 

 • การลงทุนในชุมชน 

3,628

6,410

9,631

3,142

45

(1) – (2) มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม 1,668



109GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 301-1

ผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

1. การลดปริมาณการใช้กระดาษ

“กระดาษ” เป็นวัสดุส�านักงานส้ินเปลืองทีจ่�าเป็นส�าหรับการด�าเนินธรุกจิการเงนิ และใช้ในการปฏิบติังาน

ภายในองค์กร กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส�าคัญต่อการรณรงค์การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่าโดยมี 

การน�าแนวคดิ Paperless มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีต่อบสนองต่อไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ของลูกค้า

ในยุคดิจิทัล ด้วยการขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Platform) อย่างต่อเน่ือง ปรับปรุงระบบงาน 

ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานและช่วยลดค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานขององค์กร ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้กับ

พนักงานผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

จากแนวทางที่มีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองข้างต้นน้ี ในปี 2562 กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ เช่น  

My Car My TISCO, TISCO My Fund, My PVD และ My Guru Plus ซึ่งนอกจากเป็นการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าแล้ว ยังสามารถลดปริมาณการจดัส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆให้กบัลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถ

เรียกดูและจัดเก็บภาพหลักฐานในรูปแบบของไฟล์ภาพบนอุปกรณ์มือถือของลูกค้าได้แทนการจัดเก็บในรูปของเอกสาร 

กระบวนการดังกล่าวยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานและลดโอกาสของการเกิดความเส่ียงของจัดส่ง/แจ้งข้อมูล

ลูกค้าผิดพลาด และสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัลเพ่ือสร้าง 

ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ 

กลุ่มทสิโก้ตระหนกัดต่ีอปัญหาสิง่แวดล้อมและความเสือ่มโทรมของสภาพแวดล้อม อนัเน่ืองมาจากการเตบิโตของเศรษฐกจิ 

และความต้องการในการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงให้เกิดปัญหาท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อความเป็นอยู่

ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การท�าลายแหล่งที่อยู่อาศัย 

ตามธรรมชาติของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ จาก PM2.5 ซึ่งปัญหาต่างๆ 

ได้ส่งผลกระทบทัง้ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม การแก้ไขปัญหาดงักล่าวจงึเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องช่วยกนัดแูล

และประคับประคองให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาเบาบางลง ตลอดจนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 

สภาพสมบูรณ์เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนรุ่นหลังต่อไป

กลุ่มทสิโก้มุ่งม่ันในการด�าเนินธรุกจิ โดยไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดห่วงโซ่คณุค่า เพ่ือสนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ พร้อมทั้ง 

ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนทัง้ในมิติเศรษฐกจิ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม ผลักดันให้เกิดการด�าเนินธุรกิจด้วยความ 

รับผิดชอบ โดยบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้าน 

ส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ การด�าเนินงานที่เป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการลด

การใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมชุมชนที่กลุ่มทิสโก้ด�าเนินธุรกิจอยู่ให้มีการ

บริหารจดัการส่ิงแวดล้อมร่วมกนั ตลอดจนสร้างความตระหนัก

ให้กับพนักงาน ให้รู ้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 

ส่ิงแวดล้อมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและให้การสนับสนุน

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 

2562 กลุ่มทิสโก้มีผลการด�าเนินงานด้านจัดการส่ิงแวดล้อม

ตามแผนด�าเนินงานด้านความย่ังยืน (Sustainability Roadmap – 

SD Roadmap) ดังนี้ 

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้



รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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2. การอนุรักษ์พลังงาน

2.1 การบริหารจัดการด้านการลดการบริโภคและการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มทิสโก้

  กลุ่มทิสโก้ตระหนักดีต่อการให้ความส�าคัญต่อการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ 

มีการผลักดันนโยบายและก�าหนดแผนงานเกีย่วกบัการลดการบริโภคและอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะ

ช่วยลดต้นทนุของการบริโภคพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อันเกิดจากการบริโภคพลังงานขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อีกทางหนึ่ง โดยในปี 2562 ยังคงด�าเนินการตาม 

SD Roadmap เปล่ียนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์แบบส่วนบคุคล (Personal Computer: PC) มาเป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์

เข้ากบัระบบเครือข่ายผ่านอปุกรณ์ทีเ่ป็นตัวเช่ือมทีเ่รียกว่า “Zero Client” และด�าเนินการเปล่ียนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ

แบบประหยัดพลังงาน (LED) โดย

2.1.1 การเปลี่ยน PC เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ Zero Client

กลุ่มทิสโก้ได้ด�าเนินโครงการ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) หรือการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์เสมือนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการบริโภคพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าลงได้อย่างมีนัยส�าคญั เม่ือเปรียบเทยีบการใช้คอมพิวเตอร์แบบส่วนบคุคล (Personal Computer: 

PC) โดยพบว่าอัตราก�าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงจาก 220 วัตต์ต่อหน่ึงเคร่ือง PC คงเหลือเพียง 9 วัตต์ต่อเคร่ือง  

Zero Client หน่ึงเคร่ือง เน่ืองจากอปุกรณ์มีการใช้พลังงานไฟฟ้าทีน้่อยมาก ท�าให้ความร้อนสะสมในตัวอปุกรณ์

น้อยมากเช่นกนั ส่งผลให้ความร้อนทีร่ะบายออกจากเคร่ืองเข้าสู่บริเวณพ้ืนทีป่ฏิบติังานลดลง นอกจากน้ี ยังช่วย

ลดภาระการท�างานของเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทางอ้อม โครงการน้ีเร่ิมมีการ

เปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ปี 2558 และเปล่ียนเพ่ิมเติมทกุปีอย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาทีเ่ร่ิมโครงการ

โดยในปี 2562 พบว่าปริมาณกระดาษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มทิสโก้ ณ อาคารส�านักงานใหญ่ ลดลงจากปี 2561 

ร้อยละ 11.52 คิดเป็นปริมาณ 9 ตัน ซึ่งเม่ือเทียบเท่า 

การผลิตกระดาษ 1 ตัน ที่ต้องใช้ต้นไม้จ�านวน 17 ต้น  

ใช้น�้า 31,500 ลิตร(1) แล้ว ปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลง 

ดังกล ่าว สามารถลดการตัดต้นไม ้และลดการใช ้น�้า 

ในกระบวนการผลิตกระดาษได้ประมาณ 153 ตัน และ 

283,500 ลิตร ตามล�าดับ

ที่มา : (1) โครงการกระดาษเพ่ือต้นไม้ โดยมูลนิธศินูย์ส่ือเพ่ือการพัฒนา

ปร�มาณกระดาษที่ใช�ในการปฏิบัติงาน
ของบร�ษัทในกลุ�มทิสโก� ณ อาคารสำนักงานใหญ�

หน�วย : ตัน

0 50 100 150
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กระดาษ A4 กระดาษอื่นๆ
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กลุ่มทิสโก้ให้ความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัย

ของข ้อมูลที่อยู ่ ในการบริหารจัดการของกลุ ่มทิสโก ้  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้ันตอนการท�าลายเอกสารหรือกระดาษ 

ที่หมดอายุหรือความจ�าเป็นในการใช้งานแล้ว กลุ่มทิสโก ้

จึงให้ความส�าคัญต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการท�าลายเอกสาร 

โดยพิจารณาขั้นตอนการท�าลายเอกสารที่เชื่อมั่นได้ว่าไม่มีข้อมูลที่อยู่ในการบริหารจัดการของกลุ่มทิสโก้รั่วไหลได้ รวมถึง

การให้สิทธิตัวแทนของกลุ่มทิสโก้เข้าร่วมสังเกตการณ์การท�าลายเอกสารได้ นอกเหนือจากการพิจารณาคุณภาพหรือ

ประสิทธิภาพของข้ันตอนการท�าลายเอกสารของผู้ให้บริการแล้ว กลุ่มทิสโก้ยังมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้ันตอน

การน�ากระดาษที่ท�าลายแล้วกลับมาใช้ใหม่ของผู้ให้บริการด้วย
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อัตราการใช�พลังงานไฟฟ�าสะสม เปร�ยบเทียบระหว�าง PC และ Zero Client
กิโลวัตต�-ชั่วโมง (kWh) จำนวน

 ป� 2558
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จำนวนเคร�่อง Zero ปร�มาณค�าไฟฟ�าที่ลดลง
เปร�ยบเทียบกับการใช�ไฟฟ�าของ PC (บาท/ป�)

250

387

736

103

371

ปร�มาณการใช�ไฟฟ�าที่ลดลงเปร�ยบเทียบกับ
การใช�ไฟฟ�าของ PC (กิโลวัตต�-ชั่วโมงต�อป�)

111,408

45,900

165,329
172,460

327,985
334,224

137,700

495,988
517,379

983,955

จนถึงปี 2562 มีจ�านวนเคร่ืองที่เปล่ียนรวมทั้งส้ิน 1,847 เคร่ือง โดยในปี 2562 จัดซื้อเคร่ือง Zero Client  

เพื่อทดแทน PC จ�านวน 736 เครื่อง คิดเป็นต้นทุนค่าเครื่องที่ประหยัดได้ เมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องแบบ PC 

เป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 7,728,000 บาท (ลดลงร้อยละ 55.26) และสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได ้

ประมาณ 1,012,475.90 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,135,023 บาทต่อปี ทั้งนี้ 

แผนการด�าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Zero Client มีการด�าเนินการและทบทวนอย่างต่อเนื่อง

2.1.2 การเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 

ตามแผนการด�าเนินการด้านความย่ังยืน  

(SD Roadmap) ได้ก�าหนดแผนการเปลี่ยน

หลอดไฟเป ็นหลอดประหยัดพลังงาน  

LED ส�าหรับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด  

ที่ด�าเนินการอยู่ในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ 

ด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 เป็นจ�านวน 

16,266 หลอด สามารถประหยัดไฟได้ 

591,978 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

2.1.3 การติดต้ังอปุกรณ์ Motion Sensor ในห้องน�า้

กลุ่มทิสโก้มีการด�าเนินการเพ่ือลดการใช้

พลังงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการติดต้ัง

อปุกรณ์ Motion Sensor ในห้องน�า้ทกุช้ันของ

บริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมดที่ด�าเนินการอยู่

ในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ อุปกรณ์ดังกล่าว 

จะติดต้ังเฉพาะหลอดไฟบางหลอด ซึง่จะส่งผล

ให้มีการตัดกระแสไฟฟ้าในทุกๆ 5 นาที  

เม่ือพบว่าภายในห้องน�้าไม่มีการเคล่ือนไหว 

ทั้งน้ี ได้เร่ิมด�าเนินการติดต้ังในช่วงปลายปี 

2561 แล้วเสร็จภายในไตรมาสที ่1 ของปี 2562

2.2 การบริหารจัดการด้านการลดการบริโภคและการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับคู่ค้า

  กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการลดการบริโภคและอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการด�าเนินการภายใน

กลุ่มทิสโก้เองและการด�าเนินการร่วมกับคู่ค้า โดยกลุ่มทิสโก้ด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุด

ยมราช ซึง่การบริหารงานของอาคารทสิโก้ ทาวเวอร์น้ัน ด�าเนินการภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริหารควบคมุบริหาร

จดัการอาคารชุดฯ ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังจากตัวแทนเจ้าของร่วม ทสิโก้ได้ร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหารดังกล่าว จงึผลักดัน

ให้มีการก�าหนดแนวทางในการบริหารอาคารโดยค�านึงถึงการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การบ�ารุงรักษา  

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้
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ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของอาคารให้มีความพร้อมรองรับการใช้งานของเจ้าของร่วมและผู้เช่าภายในอาคาร 

อย่างต่อเน่ือง ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา นิติบคุคลอาคารชุดฯ มีการบริหารจดัการพลังงานอย่างมีประสิทธภิาพจะเห็นได้

จากการได้รับรางวัลอาคารชุดที่มีการบริหารด้านการประหยัดพลังงานที่เป็นเลิศ (Best Practice Award: Energy 

Management and Sustainability) จากสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (Thailand Facility Management 

Association) ในปี 2559 

  ส�าหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารชุดฯ ยังคงให้ความส�าคัญต่อการจัดการด้านการลดการบริโภค

และอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED บริเวณใต้ฝ้าโถงลิฟต์โดยสาร ชั้น 1-22 และ

โคมไฟส่องสว่างต้นไม้รอบอาคาร

  จากการด�าเนินการตามโครงการ 

ดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ส ่วนกลาง 

ของอาคารทสิโก้ ทาวเวอร์ ในปี 2562 

ลดลงจ�านวน 51,082 กิโลวัตต์-

ช่ัวโมงต ่อป ี  คิดเป ็นจ�านวนเงิน 

188,685.60 บาทต่อปี 

  จากการบริหารจัดการด้านการลดการบริโภคและอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง จึงท�าให้ในปี 2562 อัตราการใช้

พลังงานไฟฟ้าของบริษทัในกลุ่มทสิโก้ทีด่�าเนินการอยู่ในอาคารทสิโก้ ทาวเวอร์ลดลง 377,937 กโิลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี 

คิดเป็นจ�านวนเงิน 1,250,154 บาทต่อปี สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพ้ืนที่ลดลง 5.23 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 

ต่อตารางเมตร

อัตราการใช�พลังงานไฟฟ�าส�วนกลางอาคารทิสโก� ทาวเวอร�
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หมายเหตุ: ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ ไม่นับรวมสาขาต่างจังหวัด

   และปริมณฑลของธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ�ากัด บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ�ากัด 

   และบริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด
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3. การลดขยะ

กลุ่มทสิโก้จงึให้ความส�าคญัของการจดัการขยะทีเ่กดิจากการด�าเนินการขององค์กร เพ่ือให้เกดิการบริหาร

จัดการที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงการท�าให้เกิดการน�ากลับมาใช้ซ�้า 

ตลอดจนถึงการสร้างจิตส�านึกและการตระหนักรู้ให้กับพนักงาน ให้ร่วมผลักดันให้เกิดกระบวนการ 

รักษ์ส่ิงแวดล้อมที่ไม่ใช่การกระท�าที่เกิดข้ึนภายในสถานประกอบการเท่าน้ันแต่ก่อให้เกิดการต่อยอด 

น�ากลับไปใช้ชีวิตประจ�าวันของครอบครัวและขยายต่อไปยังชุมชนแวดล้อมต่อไป 

ในปี 2562 กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดเป้าหมายในแผนการด�าเนินการด้านความย่ังยืน โดยการต่อยอดการปรับเปล่ียนและ 

สร้างวัฒนธรรมเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในองค์กร สานต่อเจตนารมณ์สู่โครงการ “ลด พก แยก”  

ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ “3 ท้า กล้า เปล่ียน” โดยการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน  

นิติบคุคลอาคารชุดฯ ผู้ทีร่่วมใช้อาคาร ตลอดจนการผลักดันให้ร้านค้า ชุมชนทีอ่ยู่โดยรอบสถานประกอบการให้ตระหนักถงึ

การอปุโภคบริโภคทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นอกเหนือจากการยึดม่ันในการเป็นพ้ืนทีป่ลอดโฟม ซึง่เป็นโครงการทียั่งด�าเนิน

อยู่อย่างต่อเน่ืองและต่อยอดไปยังสถานประกอบการอื่นของทิสโก้นอกเหนือจากอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง 

ของสังคมในการลดการใช้โฟมแล้ว ในปี 2562 กลุ่มทิสโก้มีการด�าเนินการตามโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ลดการใช้แก้วพลาสติก พกกระบอกน�้าส่วนตัว มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกบั

ร้านค้าที่สนใจร่วมกิจกรรมลดราคาเม่ือน�าแก้วมาเอง ซึ่งในปี 2562 สามารถ 

ลดการสร้างขยะจากแก้วพลาสติกใช้คร้ังเดียวได้ 97 เปอร์เซ็นต์จากเป้าหมาย  

100 เปอร์เซ็นต์

2. พกถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก ลดการสร้างขยะ โดยมีจุดยืม-คืนถุงผ้า 

บริเวณโถงชั้น 1 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลดการพึ่งพาถุงพลาสติก

3. แยกขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ลดปัญหามลพิษ และ 

สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ 

นอกจากน้ี กลุ่มทสิโก้ยังรณรงค์ร่วมกบัคูค้่าเพ่ือต่อยอดโครงการสู่สังคมโดยร่วมมือกบั 

บมจ. ทีพีบีไอ โครงการ “วน” สนับสนุนการคัดแยกขยะ แปรสภาพเพ่ือน�ากลับมา 

4. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่ทั่วโลก 

ให้ความสนใจ ดังจะเห็นได้จากการร่วมกันของทุกภาคส่วน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมรัฐภาคีฯ (Conference of the 

Parties: COP) ครั้งที่ 21 ที่ได้เกิด “ข้อตกลงปารีส (Paris 

Agreement)” อันมีสาระส�าคัญ คือ การควบคุมการเพิ่มขึ้น

ของอณุหภูมิเฉล่ียของโลกให้ต�า่กว่า 2 องศาเซลเซยีส อกีทัง้

ประเทศไทยยังต้องเผชญิปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

ทีส่่งผลกระทบอย่างหนัก ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม หันมา

ให้ความสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น 

กลุ ่มทิสโก้ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานที่ค�านึงถึง 

ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม โดยเร่ิมต้นจากการอนุรักษ ์

ส่ิงแวดล้อมจากโครงการปลูกต้นไม้ทีด่�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง

ต้ังแต่ปี 2534 การอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน การลดขยะ 

เป็นต้น ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว มีการก�าหนดแผนการ

พัฒนาและด�าเนินการเพ่ือให้เกดิผลสัมฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรม

ใช้ใหม่ (Recycle) โดยต้ังกล่องรับบริจาคถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด เพ่ือน�ากลับไป Recycle ให้พลาสติกหมุนเวียน 

อยู่ในระบบ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกทีอ่อกสู่ส่ิงแวดล้อม โดยถงุและเศษพลาสติกทีส่่งเข้ามารีไซเคลิกบัโครงการจ�านวน 

1 กก. = 5 บาท จะน�าไปบริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้
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ตามที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear: 

Change the Cl imate Change by Eco Event”  

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดข้ึน ซึ่งนอกจากการ

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานแล้ว 

ยังเป็นการร่วมมือเพ่ือช่วยลดปัญหาโลกร้อนผ่านการจัด  

Eco Event ที่เป็นโครงการที่สอดรับเป้าหมายการพัฒนา 

ทีย่ั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals 

(SDGs) ข้อที่ 13 “Climate Action” อีกทั้งโครงการน้ี 

ยังสอดคล้องกับแผนการด�าเนินการด้านความย่ังยืน  

(SD Roadmap) ขององค์กรอีกด้วย การจัดกิจกรรมภายใต้

โครงการ “Care the Bear” นอกจากจะเป็นการสนับสนุน

นอกจากการรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้

แนวทาง Care the Bear: Change the Climate Change by 

Eco Event กลุ่มทสิโก้ยังก�าหนดเป้าหมายทีชั่ดเจนในการลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรม ก�าหนดเป้าหมายให้ปี 2562 มีอัตราการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกต่อคนลดลง 3% เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน  

(ปี 2560) และปี 2563 - 2564 ลดลงเพ่ิมข้ึนปีละ 1%  

โครงการแล้วยังมุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยน�ามาปรับปรุงรูปแบบ 

การจัดเลี้ยง การจัดงาน Event ที่เกิดขึ้นภายในอาคารทิสโก้ 

ทาวเวอร์ ด้วยภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม

เป ็นหลัก น�าองค ์ความรู ้ด ้านการใช ้ทรัพยากรอย่าง 

มีประสิทธิภาพผนวกรวมเข้ากับกิจกรรมค่ายการเงิน  

ถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศ  

โดยในปี 2562 กลุ่มทิสโก้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 4320.74 Kg. 

CO
2
e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ ใหญ่ถึง 479 ต้น  

จากการจัด 3 กิจกรรม 

กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมงาน 

(คน)
ลดการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก (Kg. CO2e)
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 

(ต้น)

ค่ายการเงินทิสโก้ รุ่น18 129 3,124.78 346

ปลูกต้นไม้ รักษ์ป่าน�้ากร่อย 166 765.86 85

ออม I Dol Awards 2019 280 430.1 48

รวม 575 4,320.74 479

เม่ือเทยีบกบัปีฐาน จากการร่วมมือกนัของกลุ่มทสิโก้จงึท�าให้

ปริมาณการปลดปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 

การปฏิบัติงานในอาคารทิสโก้ลดลงจากปี 2561 จ�านวน 

171,781.13 Kg. CO
2
e และอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต่อคนลดลง 7.51% ซึ่งสามารถลดลงได้สูงกว่าเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้

ปร�มาณการปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจกจาก
การดำเนินงานของบร�ษัทในกลุ�มทิสโก� ที่ตั้งอยู� ณ อาคารทิสโก� 
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หมายเหตุ: กจิกรรมทีเ่ข้าร่วมโครงการคอื งานทีมี่ผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 100 คนข้ึนไป

อัตราการปล�อยก�าซเร�อนกระจกต�อคน

ป� 2560

1.949.84

ป� 2561

1,915.77
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1,771.90
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e ต�อคน

ผลการด�าเนินงาน
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5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติถูกน�ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการด�ารงชีวิต

ของมนษุย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพือ่น�าไปเป็นส่วนส�าคัญ

ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การใช้

ทรัพยากรอย่างเกนิขีดความสามารถได้ก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศ PM2.5 น�้าท่วม  

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มลภาวะทางน�้า 

เสียง อนัน�าไปสู่ภาวะโลกร้อนทีห่ลายพ้ืนทีท่ัว่โลกก�าลังเผชิญ

ปัญหาอยู่ในขณะนี้

โดยในปี 2562 ผู้บรหิาร และพนกังานจิตอาสา รวม 200 คน 

ได ้ร ่วมปลูกต ้นไม ้ เป ็นจ�านวน 2,000 ต ้น ในพ้ืนที ่

สวนเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ภายในโครงการลูกพระดาบส 

จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารตลอดจนพนักงานทกุคนตลอด

ระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมโครงการปี 2534 จนถงึ 2562 ได้ปลูกต้นไม้

ไปแล้ว 362,100 ต้น บนพื้นที่กว่า 1,120 ไร่ ในจังหวัดต่างๆ 

ได้แก่ กาญจนบรีุ นครนายก เพชรบรีุ นครสวรรค์ นครราชสีมา 

และสมุทรปราการ

นอกจากโครงการข้างต้นกลุ่มทสิโก้ได้ตระหนักถงึความส�าคญั

ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมซึ่งด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

สร้างสานสัมพันธ์ในองค์กรอาท ิโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 

คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยการ

ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นจ�านวน 200 ต้น บนพ้ืนที่ 2.5 ไร่  

ใน ต.บางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

ทั้งน้ี ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของสาขาในภูมิภาคต่างๆยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

และพัฒนาชุมชน ดังนี้ สาขาภาคกลาง ปลูกต้นกัลปพฤกษ์จ�านวน 550 ต้น ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น จ.สระบุรี 

สาขาภาคใต้ ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรจ�านวน 300 ต้น ในพ้ืนที่ตลาดน�้าคลองแห จ.สงขลา และสาขาในภาคเหนือ  

ปลูกต้นราชพฤกษ์จ�านวน 200 ต้น บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ เป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป 

จ.สมุทรปราการ ตามพระราชด�าริ ซึ่งปลูกต่อเน่ืองเป็น 

ครั้งที่ 8 รวมถึงการปลูกซ่อมแซมในพื้นที่เดิมบางส่วนด้วย  

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ในเขตน�้ากร่อย หรือพืช 

ที่สามารถทนต่อสภาพดินเค็มในลักษณะสวนพฤกษศาสตร์ 

และสนับสนุนกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรของโครงการฯ 

ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

ผลการด�าเนินงาน
ปลูกป่าประจ�าปี 2534-2562

ปี 2562

จ�านวนต้นไม้ที่ปลูก 1,700 ต้น

พื้นที่ 4 ไร่

รวม

จ�านวนต้นไม้ที่ปลูก 362,100 บาท

พื้นที่ 1,120 ไร่

2534 ถึง 2561 
จ�านวนต้นไม้ที่ปลูก 360,400 ต้น       
พื้นที่ 1,116 ไร่

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้
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รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

จากความมุ่งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงนิ โดยค�านึงถงึประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ด้วยการด�าเนิน

ธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มากว่า 50 ปี ส่งผลให้ในปี 2562 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความส�าเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากลดังนี้

รางวัลระดับประเทศ 

Board of the Year Awards 

รางวัลระดับ Gold ในประเภทกลุ ่มบริษัทจดทะเบียน 

ที่มีมูลค่าทางการตลาด 30,000 - 100,000 ล้านบาท ซึ่งมอบ

ให้กับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม

ธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย 

Best Company Performance (ปีที่ 2)

รางวัลบริษทัจดทะเบยีนด้านผลการด�าเนินงานยอดเย่ียม

ของกลุ่มบริษทัจดทะเบยีนทีมี่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท สะท้อนถงึ

การด�าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทาง

ธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการก�ากับ 

ดูแลกจิการทีดี่ จดัโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร SET and Money and 

Banking Thailand 

Outstanding Asset Management Company Award 2019

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2019  

ในฐานะบลจ. ที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้าง 

ผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างดี  

มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม 

และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ  

ที่วางไว้ได้อย่างต่อเน่ือง จัดโดย ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

Drive Award 2019 

รางวัลในสาขา Financial Excellence ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มี

ผลงานโดดเด่น เป็นต้นแบบในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิและสังคม 

จดัโดยสมาคมนิสิตเก่าเอม็บเีอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เกยีรติบตัรด้านการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน (ปีที ่3)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษทัในเครือ ได้แก่ ธนาคารทสิโก้ บลจ.ทสิโก้ 

และ บล.ทิสโก้ ได้รับเกียรติบัตรรับรองการ 

เป็นบริษัทที่มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกัน 

การรับ-จ่ายสินบน จัดโดย Thailand’s Private 

Sector Collective Action Against Corruption (CAC) 

หุ้นยั่งยืน (ปีที่ 3)

“หุ ้นย่ังยืน” (Thailand Sustainability  

Investment -THSI) ประจ�าปี 2562 ตอกย�า้

ถึงการให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาองค์กร 

ให้เติบโตอย่างม่ันคงในระยะยาว จัดโดย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ESG100 (ปีที่ 5)

ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของ

บริษทัจดทะเบยีนทีมี่การด�าเนินงาน

โดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ

ธรรมาภิบาล (Environment,  

Social and Governance) หรือ 

กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจ�าปี 

2562 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ 

Excellent CG Scoring (ปีที่ 12) 

ผลประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับ

การจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ ่มที่ มี มูลค ่า

ทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท 

ในการประกาศผลส�ารวจการรายงานด้าน

การก�ากบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบยีนไทย 

ประจ�าปี 2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ด้านการด�าเนินงาน 

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ 
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ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” 

(ปีที่ 5) 

ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ ้น

สามัญด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท

จดทะเบียน และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านบุคคล 

Sustainability Disclosure Awards 2019

รางวัลเกียรติคุณ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้

บริษัทที่จัดท�ารายงานเปิดเผยข้อมูล  

และผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

สังคม และบรรษทัภิบาล ให้แก่ผู้ทีมี่ส่วน 

ได้เสียรับทราบอย่างต่อเน่ือง เป็นไปตาม 

ตัวชี้วัด GRI Standards จัดโดยสถาบัน

ไทยพัฒน์ ร่วมกบัส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รางวัลระดับ “ทอง” โครงการบริษัทเกษียณสุข 

ในฐานะนายจ้างที่ให้ความส�าคัญกับการออม การลงทุน และ

การวางแผนการเงินเพ่ือวัยเกษียณของลูกจ้างอย่างจริงจัง 

ผ่านกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพันธมิตร 

RMF ยอดเยี่ยม 

รางวัลกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ยอดเย่ียม ประเภทตราสารแห่งทนุ จากการ

บริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพ่ือ

การเล้ียงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A)  

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถ

สร้างผลตอบแทนได้เฉล่ียร้อยละ 7.1 

ต่อปี จัดโดย Morningstar (Thailand)

Outstanding CEO Awards 2019

คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้รับรางวัล 

ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ซึ่งมอบให้ผู้บริหาร

สูงสุดที่มีความเป็นผู ้น�าดีเด่น น�าพา

องค์กรสู่ความส�าเร็จ และเป็นผู้ที่ให้ความ

ส�าคัญต่อสังคม จัดโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงิน

ธนาคาร

รางวัลระดับสากล

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

Best Responsible Investor 

ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ังยืน 

ผ่านการน�าเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 

ที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG พร้อมส่งมอบ

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกลับไปดูแล

สังคมอีกคร้ังหน่ึง จัดโดย Asia Asset 

Management 

Top Bank in Corporate Bonds (ปีที่ 2) 

รางวัลสถาบันการเงินที่ซื้อขายตราสารหน้ีภาค

เอกชนในตลาดรองยอดเยี่ยม จัดโดย The Asset 

ส่ือการเงนิการลงทนุช้ันน�าในภูมิภาคเอเชียแปซฟิิก 

Best Employer Thailand Awards 2019

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 

ประจ�าปี 2562 นับเป็นครั้งที่ 3 ที่บริษัท ไฮเวย์ 

จ�ากดั ได้รับรางวัลน้ี จากสองคร้ังก่อนหน้าน้ีได้รับ

รางวัลในปี 2548 และ 2552 จัดโดย Kincentric 

Thailand ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากร

บคุคลช้ันน�าของโลก และสถาบนับณัฑิตบริหารธรุกจิ

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Best Provident Fund Provider Thailand 2019 

(ปีที่ 2) 

รางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 

2019 จากผลงานทีส่ามารถบริหารผลตอบแทน

ที่ดีอย่างสม�่าเสมอให้กับสมาชิกกองทุนส�ารอง

เล้ียงชีพ จดัโดย Global Banking and Finance 

Review 

Best Asset Management Company Thailand 2019

รางวัล Best Asset Management Company - Thailand 

2019 ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มี

สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตอย่างโดดเด่น และ

สร้างผลตอบแทนทีดี่ให้กบันักลงทนุ จดัโดยนิตยสาร 

International Finance Publications 
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GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

Organizational Profile

102-1 Name of the organization SR p. 16

102-2 Activities, brands, products, and services SR p. 9 - 13

102-3 Location of headquarters SR p. 16

102-4 Location of operations SR p. 16

102-5 Ownership and legal form SR p. 16

102-6 Markets served SR p. 9 - 13

102-7 Scale of the organization SR p. 9 - 14

102-8 Information on employees and other workers SR p. 15

102-9 Supply chain SR p. 67 - 70

102-10 Significant changes to the organization and  
its supply chain

SR p. 14, 96

102-11 Precautionary Principle or approach SR p. 69 – 70, 72,
73 – 75, 113

102-12 External initiatives SR p. 31, 69 - 70

102-13 Membership of associations SR p. 16

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker SR p. 4-6

102-15 Key impact, risk, opportunities SR p. 4-6

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards and norms  
of behavior

SR p. 8, 60 - 62
www.tisco.co.th/content/
dam/tiscobank/
download/about-tisco/
corporate-governance- 
policy-th.pdf

102-18 Governance structure SR p. 17 - 18, 45, 61

102-19 Delegating authority SR p. 19

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting 

SR p. 32

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups SR p. 20 - 24

102-41 Collective bargaining agreements SR p. 86

102-42 Identifying and selecting stakeholders SR p. 19

102-43 Approach to stakeholder engagement SR p. 20 – 24, 41, 43

102-44 Key topics and concerns raised SR p. 20 - 24, 41, 44

Reporting Practices

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

SR p. 7, 25

102-46 Defining report content and topic boundaries SR p. 25

102-47 List of material topics SR p. 26 - 29

102-48 Restatements of information SR p. 7, 86

รายงานความยั่งยืน 2562
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-55

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
AR – รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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ดัชนีข้อมูล
ตามกรอบการรายงาน GRI

GRI 102-55

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
AR – รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
AR – รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

102-49 Changes in reporting SR p. 9, 27 - 29

102-50 Reporting period SR p. 7

102-51 Date of most recent report SR p. 7

102-52 Reporting cycle SR p. 7

102-53 Contact point for questions regarding  
the report

SR p. 7

102-54 Claims of reporting in accordance with  
the GRI Standards

SR p. 7

102-55 GRI content index SR p. 118 - 123

102-56 External assurance SR p. 7

Material Topics

Risk Management

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 71 - 73

103-2 The management approach and its components SR p. 71 - 75

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 71 - 75

Climate Change Management

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 79 – 80, 
115

103-2 The management approach and its components SR p. 79 – 80, 115

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 79 – 80, 115

Economic Performance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 25, 28 - 32, 36,  
48 – 55, 67

103-2 The management approach and its components SR p. 31 – 32, 36 – 40, 
48 - 55, 67, 69

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 31 - 34, 36 – 40, 
51- 53, 55, 69

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

SR p. 108

201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

SR p. 79

201-3 Defined benefit plan obligations and other 
retirement plans

SR p. 84 
AR p. 310

Indirect Economic Impacts

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 96

103-2 The management approach and its components SR p. 96 - 98

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 96 - 98

GRI 203: 
Indirect 
Economic 
Impacts 2016

203-2 Significant indirect economic impacts SR p. 96 - 98
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GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

Anti-corruption

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 64 - 65

103-2 The management approach and its components SR p. 64 - 66
www.tisco.co.th

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 64 – 65, 67

GRI 205: 
Anti-corruption 
2016

205-2 Communication and training about  
anti-corruption policies and procedures

SR p. 64

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

SR p. 67

Materials

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR p. 28 - 32, 
109 - 110

103-2 The management approach and its components SR p. 109 - 110

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 109 - 110

GRI 301: 
Materials 
2016

301-1 Materials used by weight or volume SR p. 109 - 110

Energy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 
110 - 111

103-2 The management approach and its components SR p. 110 - 112

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 110 - 112

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization SR p. 112

302-3 Energy Intensity SR p. 112

302-4 Reduction of energy consumption SR p. 111 - 112

302-5 Reductions in energy requirements of products 
and services

SR p. 111

Emissions

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 113 - 115

103-2 The management approach and its components SR p. 113 - 115

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 113 - 115

GRI 305: 
Energy 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SR p. 114

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions SR p. 114

Employment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 81, 
92 - 93

103-2 The management approach and its components SR p. 81 – 82, 84, 
92 - 94

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 81 – 82, 84, 
92 - 93

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee turnover SR p. 82, 85

401-2 Benefits provided to full-time employees that 
are not provided to temporary or part-time 
employees

SR p. 85

401-3 Parental leave SR p. 85 - 86

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
AR – รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 102-55
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GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 87

103-2 The management approach and its components SR p. 87 – 88, 90, 94

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 87 – 88, 90

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety management 
system

SR p. 87

403-2 Hazard identification, risk assessment and 
incident investigation

SR p. 87 

403-3 Occupational health services SR p. 87

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and 
safety

SR p. 87

403-6 Promotion of worker health SR p. 88, 92 - 93

403-7 Prevention and mitigation of occupational 
health and safety impacts direct linked by 
business relationships

SR p. 90

403-8 Workers covered by an occupational health 
and safety management system

SR p. 87

403-9 Work-related injuries SR p. 88 - 89

403-10 Work-related ill health SR p. 88 - 89

Training and Education

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 90, 91

103-2 The management approach and its components SR p. 90 - 91
AR p. 93 - 103

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 90 - 91

GRI 404 : 
Training and 
Education 
2016

404-1 Average hours of training per year per employee SR p. 92

404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs

SR p. 91

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

SR p. 91 

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 62 – 63, 92

103-2 The management approach and its components SR p. 62 – 63, 92

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 62 

GRI 405: 
Diversity  
and Equal 
Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees SR p. 83

Non-discrimination

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 62 – 63, 86, 92

103-2 The management approach and its components SR p. 62 – 63, 86, 92

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 62, 86

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
AR – รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 102-55

ดัชนีข้อมูล
ตามกรอบการรายงาน GRI
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GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

GRI 406: 
Non- 
discrimination
2016

406-1 Incident of discrimination and corrective 
actions taken

SR p. 86 - 87

Marketing and Labeling

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 41 – 42, 44, 96, 
100

103-2 The management approach and its components SR p. 41 – 42, 44, 76, 
96, 100 - 105

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 41 – 42, 44, 76, 
96, 100 - 105

GRI 417: 
Marketing 
and Labeling 
2016

417-3 Incidents of non-compliance concerning 
marketing communications

SR p. 41

FS15  Policies for the fair design and sale of 
financial products and services

SR p. 16, 62, 73 - 76
www.tisco.co.th/
content/dam/
tiscobank/download/
about-tisco/corporate- 
governance- 
policy-th.pdf

FS16 Initiatives to enhance financial literacy by 
type of beneficiary

SR p. 43 – 44, 96 –97,  
100 - 105

Customer Privacy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 – 32, 44 – 45, 
47, 79

103-2 The management approach and its components SR p. 44 – 47, 79

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 46, 79

GRI 418: 
Customer 
Privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches 
of customer privacy and losses of customer 
data

SR p. 79

Product Portfolio

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 – 32, 51 – 55, 
96

103-2 The management approach and its components SR p. 51 – 55, 97

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 51 – 53, 55, 97

FS6 Percentage of the portfolio for business lines 
by specific region, size (e.g. Micro/SME/
Large) and by sector 

SR p. 98 - 99

FS7 Monetary value of products and services 
designed to deliver a specific social benefit 
for each business line broken down by purpose

SR p. 37, 96 - 97

FS8 Monetary value of products and services 
designed to deliver a specific environmental 
benefit for each business line broken down by 
purpose

SR p. 50

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
AR – รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 102-55



123

GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

Local Communities

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 – 32, 96 – 98, 
100 

103-2 The management approach and its components SR p. 96 – 98, 
100 - 105

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 96 -  98, 
100 - 105

FS13 Access points in low-populated or economically 
disadvantaged areas by type

SR p. 96

Cyber Security

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 - 32, 77 - 78

103-2 The management approach and its components SR p. 77 - 78

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 78 - 79

Innovation Management

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR p. 28 – 32, 56 

103-2 The management approach and its components SR p. 56 - 58

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 56 - 58

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
AR – รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 102-55

ดัชนีข้อมูล
ตามกรอบการรายงาน GRI





แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืน
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562

1. ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
 1.1 ความเกี่ยวข้องกับทิสโก้

   ลูกค้า  หน่วยงานก�ากับดูแลสถาบันการเงิน

   พนักงาน สถาบันการศึกษา

   ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน

   นักลงทุน ประชาชนทั่วไป

   คู่ค้า อื่นๆ (กรุณาระบุ ……………………….)

 1.2 วัตถุประสงค์ของการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

   เพื่อท�าความรู้จักกับกลุ่มทิสโก้ เพ่ือศึกษา/ติดตามการด�าเนิน CSR ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

   เพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

   อื่นๆ (กรุณาระบุ ………………………………………………………………….)

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ ฉบับนี้
 2.1 เนื้อหารายงาน

เข้าใจถึงการด�าเนินงานโดยทั่วไปของกลุ่มทิสโก ้ มาก ปานกลาง น้อย

ครอบคลุมหัวข้อเรื่องส�าคัญตามที่ท่านให้ความสนใจ มาก ปานกลาง น้อย

ครบถ้วนต่อการเข้าใจได้ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาก ปานกลาง น้อย

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้

เพียงพอต่อการรับรู้และการตัดสินใจ  มาก ปานกลาง น้อย

มีความชัดเจน  มาก ปานกลาง น้อย

 2.2 การน�าเสนอข้อมูลรายงาน

เข้าใจง่าย ไม่สับสน  มาก ปานกลาง น้อย

รูปเล่มสวยงาม  มาก ปานกลาง น้อย

ความพึงพอใจต่อการน�าเสนอข้อมูลรายงานในภาพรวม มาก ปานกลาง น้อย

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ารายงานความยั่งยืน
 3.1 รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรื่องหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของท่านครบถ้วนแล้วหรือไม่

   ครบถ้วน    

   ไม่ครบถ้วน ต้องการให้เพิ่มเติม (โปรดระบุเรื่องหรือประเด็นที่ท่านให้ความสนใจและต้องการให้เพิ่มเติมไว้ใน 

   รายงานความยั่งยืนฉบับถัดไป)

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

 3.2 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ    

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..     

กลุ่มทิสโก้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของท่านถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก ้

ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ารายงานความยั่งยืนฉบับต่อไป

Dicut pru



Dicut pru








