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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวนและธุรกิจมี
การแขงขันสูง ทิสโกยืนหยัดในการใหความสำคัญตอ
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน สรางความเขมแข็งผานคานิยมหลัก
ขององคกร กอปรกับเสริมสรางรากฐานที่มั่นคงใหเกิด
การเติบโตทางธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณคาสูสังคม
อยางยัง่ ยืนในระยะยาว ทิสโกตง้ั มัน่ ทีจ่ ะทำธุรกิจอยางรอบคอบ
พรอมกับพัฒนาระบบการดำเนินงานใหเขากับยุคเทคโนโลยี
“ไทยแลนด 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั ” ดวยจุดประสงค
เพ�อสรางผลประกอบการที่ยั่งยืนและมีความพรอมใน
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ต อ ไปในอนาคต ทั ้ ง นี ้ ทิ ส โก เ ห็ น ว า
องคกรที่ดีควรสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นทั้งกับตัวเอง
และสังคมในวงกวาง ทิสโกจึงใหความสำคัญตอทุกแงมุม
ในเร�องการพัฒนาอยางยัง่ ยืนและดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ
ดานสิง่ แวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social, and Governance; ESG)
ในป 2559 ที่ผานมา ทิสโกไดปฏิบัติตามแนวทาง
การพั ฒ นาอย า งยั ่ ง ยื น ของทิ ส โก โดยคำนึ ง ถึ ง แง ม ุ ม
ด า นธรรมาภิ บ าล เศรษฐกิ จ สิ ่ ง แวดล อ ม และสั ง คม
มีเปาหมายหลักในการดำเนินธุรกิจทีม่ งุ เนนการสรางคุณคา
ตอบแทนแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และดำเนินธุรกิจ
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ในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองคกร ทิสโกสราง
ผลประกอบการทีเ่ ติบโตและใหผลตอบแทนทีด่ ตี อ ผูถ อื หุน
ชวยลดปญหาหนี้นอกระบบ และสนับสนุนการลงทุนใน
ระบบของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในชุมชนทองถิ่นดวย

ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองคกร ทิสโกสราง
ผลประกอบการทีเ่ ติบโตและใหผลตอบแทนทีด่ ตี อ ผูถ อื หุน
ธุรกิจสินเช�อไมโครไฟแนนซผานสำนักงานอำนวยสินเช�อ
ทีต่ ง้ั อยูท ว่ั ประเทศ ในขณะเดียวกันก็ ได ใหความสำคัญตอ
การดำเนินงานดานสิง่ แวดลอม อาทิ การสงเสริมการอนุรกั ษ
พลังงาน ดวยการปรับปรุงอุปกรณตา งๆ ของอาคารทิสโก
ทาวเวอร ใหมกี ารใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การลดใช
กระดาษผานบริการ SMS, E-statement และ E-portfolio
การดูแลควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจาง โดยพิจารณาถึง
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การอนุรักษระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ รวมถึงการสงเสริมธุรกิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ผานการสนับสนุนดานสินเช�อและการเปนที่ปรึกษาทาง
การเงิน ในดานสังคม ทิสโกมกี ารพัฒนาความรู ความสามารถ
ของบุ ค ลากร การจั ด ให ม ี ผ ลตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร
ที่เหมาะสม การใหความสำคัญกับการสงเสริมอาชีพให
ผูพิการ การพัฒนาไปสูองคกรแหงความสุข (Happy
Organization) อยางตอเน�อง ตลอดจนสงเสริมความเปนอยู
ที่ดีทางสังคมใหกับชุมชนในรูปแบบตางๆ โดยมีการจัด
โครงการใหความรูทางการเงินแกเยาวชน การใหความรู
เร�องวินัยทางการเงินแกชุมชน การใหทุนการศึกษาแก
นักเรียนทีข่ าดแคลนการสรางและปรับปรุงโรงเรียน เปนตน

การกำกับดูแลกิจการทีด่ ยี งั ถูกปลูกฝงอยูใ นวัฒนธรรม
องคกรของทิสโก ผานมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ควบคุมโดยคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ โดยพนักงานทิสโกทุกระดับปฏิบัติงาน
ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ เพ�อเสริมสราง
แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่โปรงใสและความน�าเช�อถือของ
องคกร เปนผลใหป 2559 เปนอีกปทท่ี สิ โกไดรบั การประเมิน
“รายงานการกำกับดูแลกิจการดีเลิศ” จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ทิสโกมกี ารจัดทำรายงาน
ความยัง่ ยืนตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting
Initiative (GRI) ฉบับ G4 อยางตอเน�องเปนปที่ 3 และ
ไดผนวกเปาหมายในการรวมเปนสวนหนึง่ ของการขับเคล�อน
เปาหมายโลกดานการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals; SDGs) ทีม่ กี ารประกาศโดยองคการ
สหประชาชาติ มาใช เ ป น แนวทางในการประเมิ น ผล
การดำเนินงานดานความยั่งยืน การปรับปรุงและพัฒนา
การดำเนิน งานขององคก ร รวมถึง การเปดเผยข อมู ล
ผลการดำเนินงานใหแกผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ ทั้งนี้
ทิสโกมงุ มัน่ ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองคกรอยางตอเน�อง
เพ�อกาวสูก ารเปนสถาบันทางการเงินแหงความยัง่ ยืนตลอดไป

สุทัศน เรืองมานะมงคล

ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมทิสโก
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วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของทิสโก
วิสัยทัศน

“สรรคสรางโอกาส ชาญฉลาดเพื1อคุณ”

พันธกิจ
“ทิสโกเปนองคกรแหงการเติบโตอยางมีคุณภาพ
ที่มุงเนนการนำเสนอผลิตภัณฑการเงินอันมีคุณคาใหกับ
ลูกคาดวยความเชี่ยวชาญอยางเปนผูนำและมืออาชีพ
ทิสโกมงุ มัน่ ทีจ่ ะขยายบริการใหครอบคลุมความตองการอง
ลูกคาในทุกพืน้ ที่ โดยใหความสำคัญกับการริเริม่ สรางสรรค
ผลิตภัณฑการเงินใหมๆ และการใหคำแนะนำทีส่ รรคสราง

โอกาสทางการเงินของลูกคาในทุกชวงของชีวติ การพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน�อง และการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นนำ
คือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเช�อถือไดของเรา
ทิสโกยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกรที่ซ�อสัตย ยุติธรรม
และโปรงใส เพ�อสรางสรรคคุณคาอยางยั่งยืนเพ�อลูกคา
ผูถือหุน พนักงาน และสังคม”

คานิยม

4

ลูกคาเปนหลัก ใสใจมุง บริการลูกคาเปนหลัก
สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่
เหมาะสม เพ�อตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของลูกคา

เชี่ยวชาญอยางผูนำ บุคลากรของทิสโก
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน�อง
ใหมีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเดน
สะท อ นความเป น ผู  น ำในด า นคุ ณ ภาพ
บริการ เพ�อใหลกู คาไดรบั ความพึงพอใจสูงสุด

ความคิดสรางสรรค ความเชี่ยวชาญของ
ทิสโกไมไดมาจากความรูจ ริง ประสบการณ
และความชำนาญเทานัน้ แตยงั ผสมผสาน
ความคิดสรางสรรค เพราะเราเช�อวาคำแนะนำ
ตางๆ ทีม่ อบใหแกลกู คา ตองมีทง้ ั ความถูกตอง
ความหลากหลาย และความสรางสรรค ซึง่ จะ
ชวยเปดมุมมองและสรางทางเลือกในการ
บริหารจัดการตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินได

การใหคำแนะนำ บุคลากรของทิสโกมี
ความเชีย่ วชาญดานการเงิน มีความปรารถนา
ทีจ่ ะแนะนำ วางแผน จัดการ ดานการเงิน
ใหกบั ผูอ น� อยางดีทส่ี ดุ ดวยบุคลิกทีเ่ ปนกันเอง
และเปดกวาง ทำใหสามารถรับรู และเขาใจ
ถึงความตองการทีแ่ ทจริงของลูกคา เพ�อชวย
ใหลูกคาบรรลุเปาหมายทางการเงินอยาง
แทจริง

สรางผลงานทีน่ า� เช�อถือ สานความสัมพันธ
กับลูกคาดวยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่ม
คุณคาในการบริการดวยความรูค วามชำนาญ
ในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น�าเช�อถือ
และเปนที่ไววางใจ เนนความพึงพอใจและ
ความสำเร็จของลูกคาเปนมาตรฐานใน
การประเมินผลงาน

ซ�อสัตย มีคุณธรรม บุคลากรของทิสโก
ประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต นอย า งซ� อ สั ต ย ส ุ จ ริ ต
ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบตั งิ านและการใหบริการ
แกลูกคา
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เกี่ยวกับทิสโก
ทิสโก กอตั้งในป พ.ศ. 2512 โดยแบงกเกอรทรัสต
นิวยอรก จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถานะเปนบริษัท
เงินทุนแหงแรกในประเทศไทยทีม่ โี ครงสรางและการดำเนิน
กลยุทธการแขงขันที่แตกตางจากธนาคารพาณิชยทั่วไป
โดยทิสโกมุงเนนการบริการทางการเงินอยางผูเชี่ยวชาญ
มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑและบริการทางการเงินตางๆ
ทีส่ อดคลองกับความตองการของตลาดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา โดยนำเสนอผลิตภัณฑและบริการทีต่ อบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางคลองตัวเม�อเทียบกับธนาคาร
พาณิชยทว่ั ไป ดานการใหบริการ มีธรุ กิจการใหกยู มื เงิน อาทิ
สินเช�อโครงการ สินเช�อเพ�อการอุปโภคบริโภค สินเช�อเชาซือ้
บริการรับฝากเงิน ธนบดีธรุ กิจ ตลอดจนบริการการวิจยั เพ�อ
การคาและโครงการอุตสาหกรรมตางๆ
ตลอดระยะเวลา 47 ป ทิสโกมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑและบริการอยางตอเน�อง เพ�อประโยชน
สูงสุดของลูกคาทุกกลุม โดยในปจจุบนั ทิสโกเปนทีร่ จู กั กันดี
ในฐานะผูน ำธุรกิจสินเช�อรายยอย สินเช�อธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจธนบดีและ
ธุรกิจนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตลอดจนมีบทบาทโดดเดน
จากการเขาไปมีสว นรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงิน
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอยางตอเน�อง

รายงานความยั่งยืน 2559
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บริษทั ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) มีโครงสรางการถือหุน ในรูปแบบบริษทั โฮลดิง้ มีสถานะเปนบริษทั แม
ทำหนาทีก่ ำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือ ภายใต “กลุมทิสโก” ซึ่งประกอบดวย
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จำกัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด
บริษัท ไฮเวย จำกัด
บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ศูนยการเรียนรูทิสโก จำกัด
บริษัท ออล-เวยส จำกัด
บริษัท หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ ทิสโก จำกัด
บริษัท ทิสโก โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด*
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด*
*ไมรวมอยูในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

บริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)*

99.99%

100%

49%

100%

100%

100%

100%

100%

บมจ.
ธนาคารทิสโก

บริษัท ไฮเวย
จำกัด

บริษัท
ทิสโก โตเกียว
ลีซซิ่ง จำกัด

บริษัท
ทิสโก ลีซซิ่ง
จำกัด

บริษัท
หลักทรัพยทิสโก
จำกัด

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน
ทิสโก จำกัด

บริษัท ทิสโก
อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท
ศูนยการเรียนรู
ทิสโก จำกัด

บริษัท
ออล-เวยส
จำกัด

ทุนชำระแลว
9,216 ลานบาท

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

ทุนชำระแลว
60 ลานบาท

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

ทุนชำระแลว
1,000 ลานบาท

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

ทุนชำระแลว
20 ลานบาท

ทุนชำระแลว
5 ลานบาท

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

51%

51%

บริษัท
เอชทีซี ลีสซิ่ง
จำกัด

บริษัทหลักทรัพย
ที่ปรึกษาการลงทุน
ดอยซ ทิสโก จำกัด

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

ธุรกิจธนาคารพาณิชยและสินเช�อ

ธุรกิจหลักทรัพย

*บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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100%

รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-4]

ธุรกิจอ�นๆ

ทิสโกมุงเนนการสรางมูลคาใหกับกลุมลูกคาทุกกลุม
ด ว ยการนำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด เพ� อ
ตอบสนองความตองการและเพ�อสงเสริมความสัมพันธทด่ี ี
กับลูกคาในระยะยาว โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑรปู แบบใหม
ที ่ ห ลากหลาย ตามความแตกต า งของไลฟ ส ไตล แ ละ
กลุมลูกคารายยอย
บริการสินเช�อรายยอย
- สินเช�อเชาซื้อ
- สินเช�อเพ�อผูบริโภค
(สินเช�อเพ�อการเคหะและ
สินเช�อเพ�อการอุปโภคบริโภค)
บริการประกันชีวิตและประกันภัย

กลุมลูกคารายยอย

ใหบริการสินเช�อแกลกู คารายยอย
และผูป ระกอบการขนาดเล็ก มุง เนนบริการ
สินเช�อเชาซือ้ และสินเช�อเพ�อการอุปโภค
บริโภคเปนหลัก ดำเนินการโดยธนาคาร
ทิสโก บริษัท ไฮเวย และบริษัท ทิสโก
โตเกียว ลีสซิ่ง บริการสินเช�อหลักใน
พอรตสินเช�อของทิสโกประกอบดวย
สินเช�อเชาซื้อ ทั้งรถยนต ใหม รถยนต
มือสอง และรถจักรยานยนต รวมถึง
สินเช�อเพ�อการอุปโภคบริโภคที่ ไดรับ
การพัฒนาเพ�อตอบสนองความตองการ
ของตลาด มีผลิตภัณฑเดน คือ สินเช�อ

ทะเบียนรถในช�อ “ทิสโก ออโต แคช”
ซึง่ มีจดุ เดน คือ สะดวก รวดเร็ว ไมตอ ง
โอนเลมทะเบียน นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายตัวอยางตอเน�องในปจจุบนั ผาน
สาขาทัว่ ประเทศ ภายใตแบรนด "สมหวัง"

ความตองการของลูกคาในแตละชวงชีวิต อีกทั้งเพ�อให
สอดคลองกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย
ที่ลูกคาทิสโกไดมีการจัดแบงธุรกิจเพ�อใหบริการลูกคาใน
สามกลุม หลัก ดังนี้

กลุมลูกคาบรรษัท
บริการสินเช�อธุรกิจขนาดใหญ
- สินเช�อเงินทุนหมุนเวียน
- สินเช�อโครงการและสินเช�อ
ระยะยาว
- สินเช�อเพ�อการพาณิชยอ�นๆ
- บริการออกหนังสือค้ำประกัน
และอาวัลตั๋วเงิน
- บริการใหคำปรึกษาและ
บริการอ�นๆ ดานเงินกู
- บริการคัสโตเดียน
บริการสินเช�อธุรกิจขนาดกลาง
(อาทิ สินเช�อเพ�อผูแ ทนจำหน�ายรถยนต
สินเช�อโครงการ สินเช�อธุรกิจเชาซื้อ
และลีสซิ่ง ฯลฯ)
บริการวาณิชธนกิจ

กลุมลูกคาบรรษัท
ใหบริการสินเช�อที่หลากหลาย
รวมทั้งบริการใหคำปรึกษาทางการเงิน
แกกลุมลูกคาที่เปนบริษัทหรือองคกร
ตั้งแตขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ อาทิ
สินเช�อโครงการ สินเช�อแบบมีกำหนด
ระยะเวลาสำหรับบริษทั ขนาดใหญ สินเช�อ
เพ�อสินคาคงคลัง หรือรถยนต และ
บริการที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน

กลุมลูกคาธนบดี
และจัดการกองทุน
บริการลูกคาธนบดีธนกิจ
บริการเงินฝากรายยอย
บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ประเภทลูกคาทั่วไป
บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ประเภทสถาบัน
บริการจัดการกองทุน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสวนบุคคล
- กองทุนรวม
บริการธุรกิจจัดการการเงิน

กลุม ลูกคาธนบดีและจัดการกองทุน

เปนบริการกลุม ลูกคาระดับสูง โดยมี
เปาหมายในการเปนผู ใหบริการทีป่ รึกษา
การลงทุนระดับแนวหนาทีต่ อบโจทยการ
บริหารความมัง่ คัง่ ทัง้ ในแงการออมและ
การลงทุนอยางครบวงจร ภายใตบริการ
“ทิสโก เวลธ” ซึง่ ทิสโกไดนำเสนอบริการ
ดังกลาวอยางเต็มรูปแบบผานผลิตภัณฑ
ทางการเงินทีห่ ลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ
เงินฝาก ประกัน กองทุน และหลักทรัพย

ดวยคุณภาพการบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และความรูความเชี่ยวชาญในการให
คำปรึกษาทางการเงินทีโ่ ดดเดน อันเปน
จุดแข็งของทิสโก จะสามารถมอบบริการ
ระดับดีเยีย่ มและรักษาผลตอบแทนทีด่ ี
ในระยะยาวใหกบั ลูกคา ผานบุคลากร
มืออาชีพทีม่ ปี ระสบการณ ดวยความมุง มัน่
อยางตอเน�องที่จะเปน "ผู ใหบริการ
ที่ปรึกษาการลงทุนระดับแนวหนา"
อยางครบวงจร

รายงานความยั่งยืน 2559
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ขอมูลสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สวนของ
ผูถือหุนรวม

หนี้สินรวม

สินทรัพยรวม

271,272

31,326

239,947

ลานบาท

รายไดสุทธิ

กำไรสุทธิ

16,757

อัตราผลตอบแทน
ตอผูถือหุนเฉลี่ย

16.9%

จำนวนหุน

800.7 ลาน

5,006

อัตราสวน
เงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยง

19.6%

37.5%

1,698

รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-9] [G4-10] [G4-13]

57
2557

138

2558

2559

2,449

1,483

2,513

1,459

2,481

พนักงานสัญญาจาง

181

149

140

114

127

116

พนักงานชั่วคราว

124

206

108

239

112

230

62.5%

2,827

สำนักอำนวยสินเช�อ

1,465

พื้นที่
สำนักงานใหญ
สาขากรุงเทพ
และปริมณฑล
สาขาตางจังหวัด
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สาขาธนาคาร

48,239 ลานบาท

พนักงานประจำ

4,525

39%

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด

ประเภทการจาง

จำนวนพนักงาน

อัตราสวน
คาใชจาย
ตอรายได

2557

2558

2559

1,284

1,921

1,267

1,969

1,231

1,907

76

251

74

261

79

271

410

632

390

636

388

649

กฎบัตร หลักการ ความริเริ่ม และการเปนสมาชิกภาพขององคกร
บริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)
ดำเนินกิจการตามขอกำหนดพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
ทางการเงิน พ.ศ. 2551, หลักเกณฑและขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎเกณฑและ
ขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ
นอกจากนีย้ งั ไดนำกฎบัตร หลักการ ความริเริม่ รวมถึง
การเปนสมาชิกภาพกับสมาคมทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล เพ�อยกระดับและพัฒนาองคกรใหเติบโตอยาง
มีประสิทธิภาพควบคูกับการสรางคุณคาใหกับสังคม เชน
การรวมบรรลุเปาหมายโลกดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของ
องคการสหประชาชาติ (The Sustainable Development
Goals: SDGs), การจัดทำรายงานความยัง่ ยืนตามแนวทาง
ขององคการแหงความริเริ่มวาดวยการรายงานสากล
(Global Reporting Initiative: GRI), การรวมเปนสมาชิก
United Nations Environment Program Finance

Initiative (UNEP FI), การกำกับดูแลกิจการที ่ ด ี ต าม
หลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard, การกำหนดใหมี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งจัดทำขึ้นโดยอางอิงตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และองคการ
เพ� อ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (The
Organisation for Economic Co-operation and
Development: OECD), ระบบควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of theTreadway Commission), การไดรบั ประกาศนียบัตร
ผูผานกระบวนการรับรองและเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตของบริษัท
ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก,
บริษทั หลักทรัพย ทิสโก จำกัด และบริษทั หลักทรัพยจดั การ
กองทุนทิสโก จำกัด, การเขารวมเปนสมาชิกชมรม CSR
ของสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย, การเขารวมเปนสมาชิก
ของธนาคารทิสโก ในสมาคมธนาคารไทยและชมรม CSR
ภายใตการดูแลของสมาคมธนาคารไทย ฯลฯ

ขอมูลทั่วไปขององคกร
บริษทั ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)

48/49 อาคารทิสโก ทาวเวอร ชั้น 21
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การเงินและธนาคาร

0-2633-6000

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

0-2633-6800

เลขทะเบียนบริษัท 0107551000223

www.tisco.co.th

รายงานความยั่งยืน 2559
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กลยุทธดานความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทิสโกพัฒนาและดำเนิน
ธุรกิจ เพ�อสรางความเติบโตใหกับองคกร ตามวิสัยทัศน
และเปาหมายที่ ไดวางไว ทั้งยังใหความสำคัญตอผูมี
สวนไดเสียขององคกรและผลจากการดำเนินธุรกิจที่มีตอ
การกำกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ซึง่ ความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสีย และการใหความสำคัญ
ขององคกรในมิตเิ ศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม และสังคมไดถกู นำ
มาพิจารณาเพ�อเปนปจจัยหลักในการกำหนดกลยุทธดาน
ความยั่งยืนของทิสโก

ดำเนินธุรกิจดวยความใส ใจตอสิ่งแวดลอม
ทิ ส โก ม ุ  ง หมายในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยคำนึ ง ถึ ง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม รวมทัง้ ใหการสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม อาทิ การใหสนิ เช�อแกธรุ กิจ
พลังงานทางเลือก ในดานของการบริหารหวงโซอปุ ทานนัน้
ทิสโก ใหความสำคัญตอขั้นตอนการจัดซื้ออุปกรณตางๆ
โดยจัดซื้ออุปกรณที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพ�อเปน
การลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมใหมี
นอยที่สุด

ยึดมั่นในหลักการบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทิสโกมุงมั่นในการดำเนินงานตามหลักการบริหาร
ความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในทุกระดับการ
ปฏิบตั งิ านภายในองคกรเพ�อใหเกิดขบวนการในการปฏิบตั งิ าน
ที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได รวมไปถึงมีสวนชวยใหการ
ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจซึ่งตองมีการพิจารณาในดาน
ความเสี่ยงสามารถดำเนินไปไดอยางถูกตองเหมาะสม
ในขณะเดียวกัน ทิสโก ได ใหความสำคัญและสนับสนุน
แนวทางการปฏิบตั เิ พ�อตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ เพีอ่ เปน
การปองกันการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดภายในองคกร รวมไปถึง
ปองกันไมใหองคกรถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินหรือ
เปนแหลงเงินทุนใหกับการกอการราย

เสริมสรางสังคมที่มั่นคงและมีความสุข
ทิสโก ใหความสำคัญตอการพัฒนาและเสริมสรางความ
เปนอยูที่ดีของสังคมและชุมชนโดยใหการสนับสนุนทาง
ดานการเงินในทองถิ่นชนบทผานชองทางสาขาที่มีอยูทั่ว
ประเทศรวมทัง้ ไดจดั ทำโครงการการใหความรูท างดานการ
เงินแกชุมชน เพ�อยกระดับคุณภาพทางดานการเงินใน
ชุมชนนั้นๆ อีกดวย ในดานการดูแลลูกคา ทิสโก ใหความ
สำคัญในเร�องการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน โดยออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาและ
คำนึงถึงประโยชนที่ลูกคาจะไดรับเปนสำคัญ รวมทั้งให
ความสำคัญตอความเปนสวนตัวของลูกคาและการดูแล
ความปลอดภัยในดานขอมูลของลูกคาอีกดวย ในดานการ
ดูแลพนักงานภายในองคกร ทิสโกมีเปาหมายในการสราง
"องคกรแหงความสุข" โดยใหความสำคัญตอความสัมพันธ
ของพนักงาน การพัฒนาความรู ใหกับพนักงานและการ
สรางโอกาสในการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ

มุงเนนผลการดำเนินงานระยะยาวและยั่งยืน
ในการดำเนินธุรกิจของทิสโกนน้ั ทิสโกเนนย้ำและให
ความสำคัญตอความสามารถในการทำกำไรในระยาวและ
การรักษาฐานะการเงินขององคกรใหมั่นคง บริษัทมีการ
กำหนดแผนกลยุทธระยะยาว และเปาหมายทางธุรกิจ
สำหรับการดำเนินงาน โดยมีการประเมิน ทบทวนผลการ
ดำเนินงานตามแผนดังกลาว และมีการแจงผลการดำเนินงาน
ใหผูถือหุนของทิสโก นักลงทุน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ใหได
รับทราบอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ทิสโกยงั ไดดำเนินธุรกิจ
ไมโครไฟแนนซเพ�อเพิ่มการเขาถึงทางดานการเงินใหกับ
ลูกคา โดยธุรกิจดังกลาว นอกจากจะเปนการขยายการบริการ
ทางดานการเงินใหทว่ั ถึงและครอบคลุมมากขึน้ แลว ยังถือวา
เปนสวนสำคัญสำหรับการเติบโตจากธุรกิจหลักขององคกร
อีกดวย
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รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-DMA]

สังคม

เสริมสราง
สังคมที่มั่นคง
และมีความสุข

การกำกับ
ดูแลกิจการ

ยึดมั่นในหลักการบริหาร
ความเสี่ยงและ
การกำกับดูแล
กิจการที่ดี

เสริมสราง
สังคมที่มั่นคง
และมีความสุข
สิ่งแวดลอม
ดำเนินธุรกิจ
ดวยความใสใจ
ตอสิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจ

มุงเนนผลการดำเนินงาน
ระยะยาวและยั่งยืน

การสานสัมพันธผูมีสวนไดเสีย
ทิสโก ใหความสำคัญกับผูมีสวนไดเสียโดยถือเปนสวนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาไปสูความยั่งยืน และทิสโกยังได
ตระหนักถึงความจำเปนที่จะตองเขาใจความตองการและความกังวลของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เพ�อนำความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเหลานัน้ มาพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑและบริการทางการเงินทีต่ อบสนองความคาดหวังไดอยางตรงจุด
ในการพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพ�อส�อสาร และรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ทิสโกไดมีการศึกษาถึง
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ และแผนทางธุรกิจขององคกรเพ�อที่จะระบุผูมีสวนไดเสียหลักที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรประเมินความสัมพันธและจัดลำดับระดับความมีนัยสำคัญ จากนั้นกำหนดหน�วยงานรับผิดชอบพิจารณา
เลือกวิธีการส�อสาร กระบวนการสานสัมพันธและชองทางการรายงานที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดเสียหลักในแตละกลุม

1

ศึกษารูปแบบธุรกิจ
กลยุทธและแผนธุรกิจ

2

3

ระบุผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
จากทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร

ประเมินความสัมพันธ
และจัดลำดับระดับ
ความมีนัยสำคัญ

4

กำหนดหน�วยงานรับผิดชอบ
เลือกวิธสี อ� สารกระบวนการสานสัมพันธ
และชองทางการรายงาน

ผูม สี ว นไดเสียหลักของทิสโกแบงออกเปน 6 กลุม ไดแก ผูถ อื หุน พนักงาน องคกรทีก่ ำกับดูแล คูค า ทางธุรกิจ ลูกคา ชุมชนและ
สังคม โดยขบวนการการส�อสาร ความถี่ในการส�อสาร ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และการดำเนินการ แสดงไวดังนี้
ผูมีสวนไดสวนเสีย

กระบวนการส�อสาร

G4-24

G4-26

ผูถือหุน

นักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนรายยอย

ชองทางและกิจกรรม
การประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป
การประชุมนักวิเคราะห
การเดินทางเพ�อพบนักลงทุน
และการเขาพบผูบ ริหารของ
นักลงทุนสถาบัน
การประชุมทางโทรศัพทกับ
นักลงทุนสถาบัน
ขาวสารเผยแพรผานทาง
เว็บไซตบริษัท
การสอบถามขอมูลผานทาง
หน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ
รายงาน
รายงานประจำป
แบบรายงาน 56-1
คำอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงาน
การแจงขาวสารตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

พนักงาน

พนักงานประจำ
พนักงานสัญญาจาง
พนักงานชั่วคราว

ความถี่

ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การดำเนินการ

G4-27
รายป
รายไตรมาส
เปนประจำ
เปนประจำ
เปนประจำ
เปนประจำ

ผลการดำเนินงานที่มั่นคง
และการเติบโตขององคกร
อยางยั่งยืน
ผลตอบแทนของผูถือหุน
และการจายปนผลในระดับ
ที่เหมาะสม
การดำเนินงานที่โปรงใส
และเปนธรรม
การบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ

ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการและ
นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง
ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับ
ความเสี่ยงเพ�อรักษา
ผลตอบแทนของผูถือหุน
ใหอยูในระดับที่น�าพึงพอใจ
เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง
เหมาะสมใหกับผูถือหุน
และนักลงทุน

รายป
รายป
รายไตรมาส
เปนประจำ

ชองทางและกิจกรรม
การเดินสายพบปะพนักงาน รายป
ทั่วประเทศของประธาน
เจาหนาที่บริหาร
การประชุมสามัญประจำ
รายเดือน
เดือนของคณะผูบริหาร
ทุกระดับ
การจัดอบรมพนักงานใน
เปนประจำ

ความกาวหนาในสายอาชีพ
ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปน
คาตอบแทน ผลประโยชน
ธรรม ใหความสำคัญกับการ
และสวัสดิการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
่งยืนกงานทุ
2559กระดับ 11
โอกาสในการเรียนรูและ รายงานความยั
ให โอกาสพนั
[G4-24] [G4-25]
[G4-26] [G4-27]
พัฒนา
เติบโตในสายอาชี
พอยาง
ความสมดุลในการทำงาน
เทาเทียมกัน
และชีวิตสวนตัว
ดูแลในเร�องคาตอบแทนและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

กระบวนการส�อสาร

G4-24

G4-26

พนักงาน

พนักงานประจำ
พนักงานสัญญาจาง
พนักงานชั่วคราว

ชองทางและกิจกรรม
การเดินสายพบปะพนักงาน
ทั่วประเทศของประธาน
เจาหนาที่บริหาร
การประชุมสามัญประจำ
เดือนของคณะผูบริหาร
ทุกระดับ
การจัดอบรมพนักงานใน
ทุกระดับชั้น
การส�อสารประชาสัมพันธ
ผานจดหมายขาวใหกับ
พนักงาน
การจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความสัมพันธพนักงานใน
รูปแบบตางๆ
การจัดทำแบบสอบถาม
ความผูกพันของพนักงาน
ศูนยรับเร�องรองเรียน
ทิสโกกรุป (HR Help-line)
โปรแกรมส�อสารความรู
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร
สำหรับพนักงานใหม
การส�อสารระดับผูบริหาร
ระดับกลาง
การส�อสารทางตรง
จากผูบริหารสูผูบริหาร
ระดับกลาง

รายงาน
รายงานผลประกอบการ
ประจำเดือนดานทรัพยากร
บุคคล
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รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-24] [G4-26] [G4-27]

ความถี่

ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การดำเนินการ

G4-27
รายป
รายเดือน
เปนประจำ
เปนประจำ
เปนประจำ
รายป
เปนประจำ
เปนประจำ

รายสัปดาห
รายเดือน

รายเดือน

ความกาวหนาในสายอาชีพ
คาตอบแทน ผลประโยชน
และสวัสดิการ
โอกาสในการเรียนรูและ
พัฒนา
ความสมดุลในการทำงาน
และชีวิตสวนตัว
การรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงาน
การยอมรับหรือเห็นคุณคา

ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปน
ธรรม ใหความสำคัญกับการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ให โอกาสพนักงานทุกระดับ
เติบโตในสายอาชีพอยาง
เทาเทียมกัน
ดูแลในเร�องคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอ�นๆ อยาง
เหมาะสมและมีการปรับปรุง
โครงสรางสวัสดิการเพ�อให
ทันกับความตองการของ
พนักงาน โดยเฉพาะดาน
สวัสดิภาพและชีวอนามัย
ออกแบบการเรียนรูทั้งดาน
การพัฒนาทักษะผูนำและ
การทักษะทางวิชาชีพ โดย
เพิม่ ชองทางการเรียนรูอ ยาง
ทั่วถึงผานระบบสารสนเทศ
ใหความสำคัญกับชีวอนามัย
และการสงเสริมสุขภาพ
พนักงานผานการจัดโครงการ
กีฬาและสันทนาการใหกับ
พนักงานอยางตอเน�อง
มีชองทางในการเขาถึง
ความคิดเห็นของพนักงานที่
หลากหลาย อาทิ จัดทำ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
พนักงานประจำป / พนักงาน
แสดงความคิดเห็นตอผูบ ริหาร
ระดับสูงโดยตรงผานกิจกรรม
CEO สัญจร / ชองทางการ
เสนอแนะผานระบบออนไลน
และชองทางการรองทุกข
เปนตน
จัดโครงการเพ�อตอบสนอง
พันธกิจองคกรแหงความสุข
ดวยการสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีในหน�วยงาน มุงเนนการ
ช�นชมและเห็นคุณคาของ
เพ�อนรวมงานผานชองทาง
การช�นชมที่หลากหลาย

รูปแบบตางๆ
การจัดทำแบบสอบถาม
ความผูกพันของพนักงาน
ศูนยรับเร�องรองเรียน
ทิสโกกรุป (HR Help-line)
โปรแกรมส�อสารความรู
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร
สำหรับพนักงานใหม

ผูมีสวนไดสวนเสีย

กระบวนการส�อสาร

G4-24

G4-26

องคกรที่กำกับดูแล

ธนาคารแหงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
สำนักงานปองกันและ
ปรามปรามการฟอกเงิน
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

คูคาทางธุรกิจ

เปนประจำ
เปนประจำ

ความถี่

ชองทางและกิจกรรม
การประชุมรวมกับคูคา
การประเมินความพึงพอใจ
ของคูคา

ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
G4-27

ชองทางและกิจกรรม
ชองทางการติดตอส�อสาร เปนประจำ
กับองคกรทีก่ ำกับดูแลจะผาน
หน�วยงาน Compliance
และสวนงาน Regulatory
Reporting
เปนประจำ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน
การตรวจสอบโดยองคกรที่
กำกับดูแล การประชุมหารือ
ระหวางผูบริหารและ
หน�วยงานทางการในเร�อง
ที่สำคัญๆ เปนตน

รายงาน
แบบรายงาน 56-1
การแจงขาวสารตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
แบบรายงานตามที่กฎหมาย
กำหนด

ออกแบบการเรียนรูทั้งดาน
การพัฒนาทักษะผูนำและ
การทักษะทางวิชาชีพ โดย
เพิม่ ชองทางการเรียนรูอ ยาง
ทั่วถึงผานระบบสารสนเทศ
ใหความสำคัญกับชีวอนามัย
และการสงเสริมสุขภาพ
พนักงานผานการจัดโครงการ
กีฬาและสั
นทนาการให
การดำเนิ
นการ กับ
พนักงานอยางตอเน�อง

รายป

ความเทีย่ งธรรม ความโปรงใส
และความรับผิดชอบตอสังคม
การดำเนินธุรกิจซึง่ เปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ

จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของในการประกอบ
ธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑตางๆ ที่มี
ประกาศใช
จัดตัง้ หน�วยงาน Compliance
เพ�อประสานงานกับองคกรที่
กำกับดูแล และหน�วยงาน
ภายใน
จัดตั้งสวนงาน Regulatory
Reporting เพ�อรับผิดชอบ
การจัดทำรายงานตามที่
กฎหมายกำหนด
จัดเตรียมทรัพยากรและขอมูล
เพ�อรองรับการเขาตรวจสอบ
ขององคกรที่กำกับดูแล

การปฏิบัติตามขอกำหนด
ในสัญญา
มีความสัมพันธระยะยาว
ระหวางคูคาและบริษัท
ราคามีความยุติธรรมและ
ไมมีการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจาง

ส�อสารนโยบายตอตานการ
ทุจริตใหคคู า ไดรบั ทราบและ
ดำเนินธุรกิจกับคูคาตามที่
นโยบายบริษทั ไดกำหนดไว
จัดประชุมรวมกับคูคาเพ�อ
รับฟงขอเสนอและ
ขอรองเรียนจากคูคา
ทำการประเมิน
ความพึงพอใจของคูคา

รายป
เปนประจำ
รายวัน
รายเดือน

รายป

เปนประจำ
เปนประจำ

รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-24] [G4-26] [G4-27]
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ผูมีสวนไดสวนเสีย

กระบวนการส�อสาร

G4-24

G4-26

ลูกคา

ลูกคาสินเช�อรายยอย
ลูกคาสินเช�อบรรษัท
ลูกคาธนบดีและจัดการ
กองทุน

ชองทางและกิจกรรม
การพบปะลูกคารายบุคคล
ศูนยบริการลูกคา
(Call Center)
การเยี่ยมชมกิจการของ
ลูกคาบรรษัท
การจัดงานสัมมนาเพ�อให
ความรูแกลูกคา
หลักสูตรการบริหารความ
มั่งคั่งสำหรับผูนำยุคใหม
(Wealth Enhancement
Program: WEP)
การประชาสัมพันธผาน
ชองทางตางๆ อาทิ
จดหมายขาว / เว็บไซตองคกร

รายงาน
รายงานประจำป
เอกสารขอมูลผลิตภัณฑ
บทวิเคราะหทางดาน
เศรษฐกิจ / บทวิเคราะห
หุนรายตัว
คำแนะนำดานการลงทุน

ชุมชนและสังคม

ชองทางและกิจกรรม
สำรวจความตองการของ
ชุมชนและสังคม
ใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินกิจกรรมเพ�อสังคม
มีการจัดการตอประเด็น
ทางสังคมที่สำคัญ
การใหความรูทางการเงิน
- “คายการเงินทิสโก”
เพ�อเยาวชนและครู
- “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช”
เพ�อชุมชนทั่วประเทศ

รายงาน
แบบรายงาน 56-1
รายงานประจำป
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รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-24] [G4-26] [G4-27]

ความถี่

ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การดำเนินการ

G4-27
เปนประจำ
เปนประจำ
เปนประจำ
เปนประจำ
รายป

เปนประจำ

ผลิตภัณฑมรี าคาทีเ่ หมาะสม
และไดรับการเปดเผยขอมูล
ผลิตภัณฑอยางครบถวนและ
ถูกตอง
ผลิตภัณฑที่ตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
คุณภาพในการใหบริการ
ที่เปนเลิศ
ไดรบั ความรูท างดานการเงิน
รวมทัง้ ไดรบั คำแนะนำในดาน
การลงทุนที่เหมาะสมและ
ทันเวลา
ไดรับการจายดอกเบี้ยและ
ชำระคืนเงินกูตามกำหนด

ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ
เพ�อตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา
เปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ
อยางครบถวนและถูกตอง
พัฒนาความสามารถของ
พนักงานขายอยางตอเน�อง
ทั้งในดานความรูทางดาน
การเงินและการใหบริการ
แกลูกคา
จัดการฝกอบรมและงาน
สัมมนาเพ�อใหความรูทาง
ดานการเงินแกลูกคา
รับฟงขอเสนอและขอรองเรียน
จากลูกคาผานชองทางตางๆ
อาทิ เจาหนาที่ขาย
ศูนยบริการ ลูกคา อีเมล
ปฎิบัติตอเจาหนี้ ผูฝากเงิน
ผูถือหุน ตามขอสัญญาและ
เง�อนไขตางๆ ที่ไดมีการ
กำหนดไว

ดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม
ควบคูไปกับการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดลอม
ใหการสนับสนุนและแบงปน
เพ�อความเปนอยูที่ดีขึ้นของ
คนในชุมชน
ใหความรูทางการเงินให
สามารถเลือกใชผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงินใน
ชีวิตประจำวันได

ดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ
ดวยมาตรฐานสากล
มีสว นรวมในการพัฒนาสังคม
การอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม และ
การรณรงคประหยัดพลังงาน
จัดกิจกรรมเพ�อสังคมอยาง
ตอเน�องเพ�อตอบสนอง
ความตองการของชุมชน
ไดแก โปรแกรมความรูทาง
การเงิน ทุนการศึกษา และ
พัฒนาโรงเรียน
กระตุนใหพนักงานมีจิตอาสา
เขารวมในกิจกรรมตางๆ

รายป
เปนประจำ
เปนประจำ
เปนประจำ

เปนประจำ
เปนประจำ
รายป
4 ครั้งตอป
อยางนอย
1 กิจกรรมตอ
1 สาขา

รายป
รายป

การกำหนดประเด็นที่มีสาระสำคัญ
ในการกำหนดเนื้อหารายงานความยั่งยืน ป 2559 ฉบับนี้ กลุมทิสโกไดจัดทำรายงานอางอิงตามกรอบการรายงาน
สากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 เพ�อใหไดมาซึ่งประเด็นที่มีสาระสำคัญตอความยั่งยืนและขอบเขต
ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญที่องคกรควรเขาไปดำเนินงาน โดยกระบวนการกำหนดประเด็นสาระสำคัญและขอบเขต
ดำเนินงานจะประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1: การระบุ
เร�องทีเ่ กีย่ วเน�องกับความยัง่ ยืนขององคกรและขอบเขต
ดำเนินงานโดยพิจารณาถึงขอบเขตผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ไดทง้ั ภายในและภายนอกองคกร

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบ
ความสมบูรณของเนือ้ หาความครอบคลุมในการเปดเผย
ขอมูลและดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงาน
ทีต่ อ งการ

ขั้นตอนที่ 2: การจัดลำดับ
ประเด็นที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงนัยสำคัญของ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึง
อิทธิพลตอการประเมินและตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย

ขั้นตอนที่ 4: การทบทวน
ประเด็นสาระสำคัญรวมถึงเนือ้ หาทีร่ ะบุไว ในรายงาน
ฉบับกอนหนา และนำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
เพ�อเตรียมการในรอบรายงานครั้งถัดไป

กระบวนการกำหนดประเด็นสาระสำคัญและขอบเขตดำเนินงาน
เร�อง

1 การระบุ

ประเด็น

การเปดเผยแนวการบริหารจัดการ + ตัวบงชี้การดำเนินงาน

2 การจัดลำดับ

บริบทความยั่งยืน

สารัตถภาพ

3 การตรวจสอบ

รายงาน

ความสมบูรณ

ความครอบคลุมผูมีสวนไดเสีย

4 การทบทวน
บริบทความยั่งยืน

ความครอบคลุมผูมีสวนไดเสีย

ที่มา: G4 Sustainability Reporting Guideline และกระบวนการรายงานเพ�อความยั่งยืน G4 ฉบับ How-to สถาบันไทยพัฒน

รายงานความยั่งยืน 2559
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ขอบเขตดำเนินงานที่เกี่ยวของ
บริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตภายในองคกร

ขอบเขตภายนอกองคกร

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จำกัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด
บริษัท ไฮเวย จำกัด
บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ศูนยการเรียนรูทิสโก จำกัด
บริษัท ออล-เวยส จำกัด
บริษัท หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ ทิสโก จำกัด
บริษัท ทิสโก โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด

จากกระบวนการดังกลาว คณะจัดทำรายงานความยัง่ ยืน
ซึ่งประกอบดวยผูบริหารจากหลายฝายที่เกี่ยวของ ไดนำ
ประเด็นสาระสำคัญที่มีการระบุไว ในรายงานความยั่งยืน
ป 2558 มาประกอบในการวิเคราะห ประเมินและทบทวน
โดยในป 2559 ไดมกี ารพิจารณาและระบุประเด็นดานความ
ยั่งยืนที่สำคัญเพิ่มเติม 1 เร�อง คือ การประหยัดพลังงาน
และวัสดุท่ใี ช และกำหนดประเด็นสาระสำคัญตามแนวทาง
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รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-20] [G4-21] [G4-23]

ผูถือหุน
ลูกคา
องคกรที่กำกับดูแล
คูคาทางธุรกิจ
ชุมชนและสังคม

GRI เอาไวทั้งหมด 17 ประเด็น ซึ่งเพิ่มเติมจากป 2558
อีก 8 ประเด็น ไดแก วัสดุ พลังงาน การจางงาน อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ความหลากหลายและโอกาสแหง
ความเทาเทียม กลไกการรองทุกขตอ ขอปฏิบตั ดิ า นแรงงาน
การไมเลือกปฏิบตั ิ และการส�อสารการตลาด โดยมีขอบเขต
ดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภายในและภายนอกองคกรสรุปได ดังนี้

ประเด็นดานความยัง่ ยืนทีส่ ำคัญ

ประเด็นความยั่งยืนตาม
แนวทาง GRI

ขอบเขตดำเนินงาน
ภายในองคกร

ภายนอกองคกร

ความยืดหยุนในการประกอบธุรกิจ

ผลเชิงเศรษฐกิจ

ทุกบริษัทในกลุมทิสโก

ผูถือหุน

ผลิตภัณฑทางการเงินที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

พอรตผลิตภัณฑทางการเงิน

ธนาคารทิสโก จำกัด
(มหาชน) / บริษัท
หลักทรัพยทิสโก จำกัด

ลูกคา / ชุมชน
และสังคม

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
คุณภาพของผลิตภัณฑ
ความพึงพอใจของลูกคา

การแสดงฉลากผลิตภัณฑและ
บริการ

ทุกบริษัทในกลุมทิสโก

ลูกคา

การส�อสารการตลาด

การเขาถึงเงินกูและบรรเทาปญหา
เงินกูนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงเกิน
กวาที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่ชนบท

ผลกระทบทางออมเชิงเศรษฐกิจ

ธนาคารทิสโก จำกัด
(มหาชน) / บริษัท
หลักทรัพยทิสโก จำกัด

ลูกคา / ชุมชน
และสังคม

การตานทุจริต

การตานทุจริต

ทุกบริษัทในกลุมทิสโก

ผูมีสวนไดเสียภายนอก
ทั้งหมด

ทุกบริษัทในกลุมทิสโก

-

การจางงาน
แรงงาน / ฝายบริหารสัมพันธ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความสัมพันธของพนักงาน
ภายในองคกร

ความหลากหลายและโอกาสแหง
ความเทาเทียม
กลไกการรองทุกขตอขอปฎิบัติ
ดานแรงงาน
การไมเลือกปฎิบัติ

ลูกคา / คูคา

การละเมิดขอมูลลูกคา

ความเปนสวนตัวของลูกคา

ทุกบริษัทในกลุมทิสโก

ลูกคา

การสงเสริมความรูดานการเงิน
ใหกับชุมชน

ชุมชนทองถิ่น

ทุกบริษัทในกลุมทิสโก

ชุมชนและสังคม

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การฝกอบรมและการใหความรู

ทุกบริษัทในกลุมทิสโก

การประหยัดพลังงานและวัสดุที่ใช

วัสดุ
พลังงาน

ทุกบริษัทในกลุมทิสโก

ชุมชนและสังคม

รายงานความยั่งยืน 2559
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นอกจากนี้ ทิสโกยังมีเปาหมายในการรวมเปนสวนหนึ่งของการขับเคล�อนเปาหมายโลกดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
(SDGs) ที่ไดการรับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ โดยองคการสหประชาชาติ เม�อเดือนกันยายน ป 2558 ผานการดำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ขององคกร เพ�อใหเกิดสังคมทีเ่ ขมแข็งตอไปในอนาคต โดยในป 2559 ทิสโกไดมกี ารดำเนินงาน
ที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายโลกดานการพัฒนาอยางยั่งยืน จำนวน 13 ขอ ไดแก
ความยากจน

ความหิวโหย

สุขภาวะ

พลังงาน

เศรษฐกิจและ
การจางงาน

โครงสรางพืน้ ฐานและการ
ปรับใหเปนอุตสาหกรรม

โครงสร
างพื้นฐานและ
ความเหน�
ยลา
การปรั
บใหเปนอุตอสาหกรรม

ทรัพยากร
ทางทะเล

ระบบนิเวศทางบก

สังคมและ
ความยุติธรรม

การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและผลกระทบ

การศึกษา

ความเทาเทียม
ทางเพศ

น้ำสะอาด
และสุขาภิบาล

เมืองและชุมชน
ที่ยั่งยืน

แบบแผนการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน

หุน สวนความรวมมือและ
การปฏิบตั ใิ หเกิดผล

ที่มา: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

โดยรายละเอียดของการดำเนินงานสามารถดูเพิ่มเติมไดที่ ตารางดัชนีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองคกร
(SDGs Content Index) ในหนา 76
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การกำกับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยง
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลุม ทิสโกดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมถึงยังคำนึงถึงความโปรงใส เปนธรรม และรับผิดชอบตอ
ผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม เพ�อตอบสนองตอนโยบายการดำเนิน
ธุรกิจอยางเปนธรรม ซึ่งกลุมทิสโกตระหนักวาการดำเนิน
ธุรกิจควบคูไปกับการมีจริยธรรมที่ดีนั้นเปนรากฐานสำคัญ
ทีจ่ ะทำใหกลุม ทิสโกมกี ารเติบโตทางธุรกิจไดอยางตอเน�อง
และยั่งยืน กลุมทิสโกจึงกำหนดใหกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานทุกระดับ ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอันนำไปสูการเปนองคกรที่มีบรรษัทภิบาล
เปนทีย่ อมรับ และสรางคุณคาระยะยาวใหแกผมู สี ว นไดเสีย
ทุกกลุม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Policy) ของกลุมทิสโก จัดทำขึ้นโดยอางอิงตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และองคการเพ�อ
ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (OECD)
ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน เปาหมายธุรกิจ คานิยมหลัก
โครงสราง หนาที่ แนวทางการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง
จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน ซึง่ นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการดังกลาว ไดถูกส�อสารและบังคับใช
ในกลุมทิสโกทั่วทั้งองคกร
ในป 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไดทบทวน
และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพ�อใหสอดคลอง
กั บ กฎ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ และมาตรฐานสากลตาม
ขอกำหนดและขอแนะนำจากหน�วยงานที่เกี่ยวของใน
3 เร�องหลัก ไดแก 1) การลงโทษเม�อมีการฝาฝนจรรยาบรรณ
2) การซื้อขายหลักทรัพยบริษัทของกรรมการ 3) การไม
ละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญาและลิขสิทธิ์ อีกทัง้ คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการยังไดติดตามความคืบหนาเกี่ยวกับการ
ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการพัฒนา
อยางยัง่ ยืนอยางสม่ำเสมอ เพ�อเปนแนวทางในการพัฒนาการ
กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของกลุม ทิสโกตอ ไป
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นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังไดกำหนด “หลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจ” ขึ้น เพ�อแสดงความมุงมั่นในการเปนพลเมืองดี
ของสังคม หลักปฏิบัติทางธุรกิจนี้จะตองไดรับการเคารพ
และปฏิบัติตามในทุกสถานที่ และโอกาส โดยฝายบริหาร
จะดำเนินการในเร�องที่จำเปน เพ�อใหแน�ใจวามีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ ในทุกระดับชั้น ซึ่งพนักงานที่ละเมิดตอ
ขอกำหนดวิธปี ฏิบตั งิ าน นโยบาย และจรรยาบรรณเหลานี้
อาจถู ก พิ จ ารณาความผิ ด ทางวิ น ั ย จากกลุ  ม ทิ ส โก แ ละ
หน�วยงานกำกับดูแลภายนอก ทัง้ นี้ กลุม ทิสโกยงั ไดรวบรวม
แนวปฏิบตั ทิ างธุรกิจ กฎระเบียบและขอบังคับ จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานบรรจุในคูม อื
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดนโยบายปองกันและจัดการ
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึง่ อาจเกิดขึน้ ในการประกอบ
ธุรกิจและการใหบริการลูกคา ซึง่ เปนมาตรฐานเดียวกันใน
กลุมทิสโก เพ�อใหผูบริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ
ทัว่ ทัง้ องคกรปฏิบตั ติ ามแผนงานของกลุม ทิสโกอยางเครงครัด
ดวยความซ�อสัตยสุจริต และเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม และประชาชนทัว่ ไป โดยขอมูลรายละเอียดนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการและคูม อื ปฏิบตั งิ านไดถกู เผยแพรผา น
ทางเว็บไซตบริษัท
(https://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html)

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอยทัง้ หมด 4 คณะ เพ�อถวงดุลอำนาจอยางเหมาะสม
ชัดเจนและโปรงใส ประกอบไปดวย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพ�อปฏิบตั ิ
หนาที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกดานที่ตอง
ตระหนักดานความโปรงใสและเปนธรรมเพ�อใหการปฏิบัติ
ตามเปนไปอยางถูกตองและครบถวน ไดแก งบการเงิน
และการเปดเผยขอมูล การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
จรรยาบรรณ การแก ไขขอผิดพลาด การรองเรียนและ
การฝาฝนวินยั เปนตน รวมถึงการรายงานตอคณะกรรมการ
บริษทั ตามกรอบระยะเวลาทีก่ ำหนด ซึง่ คณะกรรมการชุดยอย
ในแตละคณะไดมีการกำหนดอำนาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบไวอยางชัดเจนและโปรงใส
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งและมอบหมาย
ใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเปนคณะกรรมการ
ชุดยอย ทำหนาที่ในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบัติในดานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา

อยางยั่งยืนของกลุมทิสโก ใหสอดคลองกับกฎหมายและ
มาตรฐานสากล
สำหรับในระดับปฏิบัติการ กลุมทิสโกไดกำหนดให
แบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบของแตละหน�วยงาน
ออกจากกันอยางชัดเจน เพ�อประสิทธิภาพในการควบคุม
ความโปรงใส และความยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจ เชน
การกูย มื ดานเงินฝาก การลงทุน นายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย
และการจัดซื้อ เปนตน
เพ�อใหมน่ั ใจวาองคกรมีการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
เกิดประสิทธิผลจากทรัพยากรที่มีอยูภายในกลุมทิสโก
บริษัทจึงทำหนาที่กำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทยอย
ในฐานะทีเ่ ปนองคกรธุรกิจเดียวกัน ดวยการกำหนดนโยบาย
มาตรฐานการดำเนินงาน และกลยุทธระดับองคกร ตลอดจน
การควบคุมภายในและสวนงานสนับสนุนในรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบรวมศูนย ในขณะที่บริษัทยอยทำหนาที่
เปนหน�วยปฏิบัติการเชิงกลยุทธ รับผิดชอบดานการตลาด
การขาย ลูกคาสัมพันธ การทำธุรกรรมทางการเงินและ
การควบคุมสินเช�อ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-34]

21

22

รายงานความยั่งยืน 2559
พัฒนาธุรกิจ
และกลยุทธ

- ดูแลใหธนาคารนำนโยบายพิจารณาสินเช�อ และ
นโยบายพิจารณาสินเช�อที่มีปญหาของกลุมไปปฏิบัติ
- กำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย
พิจารณาสินเช�อ และนโยบายพิจารณาสินเช�อที่ปญหา
ของกลุม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- ดูแลใหธนาคารนำนโยบายและกลยุทธบริหาร
ความเสี่ยงของกลุมไปปฏิบัติ
- กำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายและ
กลยุทธบริหารความเสี่ยงของกลุม

การตลาดและ
ลูกคาสัมพันธ

คณะกรรมการพิจารณา
สินเช�อที่มีปญหา

คณะกรรมการ
พิจารณาสินเช�อ

คณะกรรมการบริหาร

ปฏิบัติการ

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการธนาคาร

ควบคุมการเงินและ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- กำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุมทิสโก

บมจ.ธนาคารทิสโก

- กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม และดูแลการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กำหนด
- กำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม

- กำหนดนโยบาย และกลยุทธการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของกลุม
- กำกับ ดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงของกลุม
- ดูแลใหกลุมมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร

นิเทศสัมพันธ

- บริหารจัดการการดำเนินงานประจำวัน
ในองคกร

ควบคุมสินเช�อ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การตลาดและ
ลูกคาสัมพันธ

ปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการผูจัดการ

ควบคุมสินเช�อ

สำหรับบริษัทยอย ที่มีการอนุมัติสินเช�อ
(ตามความเหมาะสม)

- พิจารณาสินเช�อภายใตอำนาจที่ไดรับอนุมัติ

บริษทั ยอย

- ดูแลใหกลุมทิสโกปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ดูแลใหกลุมทิสโกมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ
พิจารณาสินเช�อ

คณะกรรมการบริหาร

กำกับ

คณะกรรมการกำกับ
กฎเกณฑและ
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน

- สอบทานงบการเงิน การตรวจสอบและควบคุมภายใน
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ดูแลใหการเปดเผยขอมูลมีความโปรงใสและครบถวน

- จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุมทิสโก
- จัดใหมีกลยุทธและแผนธุรกิจของกลุม
- กำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจของกลุม
- แตงตั้งคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย

- รั บ ข อ ร อ งเรี ย นจากผู  ส อบบั ญ ชี เ กี ่ ย วกั บ
พฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ หรือ
ผูบริหารไดกระทำความผิดตามมาตราที่ระบุ
ไว ในพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

- กำหนดกลยุทธการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามกลยุทธของกลุม
- ดูแลใหการดำเนินแผนธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- กำกับ ควบคุม และติดตามการดำเนินกิจการ

- สอบทานใหการกำกับดูแลกิจการเปนไปตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการของกลุมทิสโก รวมทั้งกฎหมาย
และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ
- สอบทานงบการเงิน ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
- ดูแลใหการเปดเผยขอมูลมีความโปรงใสและครบถวน

(เปนกรรมการชุดเดียวกับ บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป)

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ดูแลใหธนาคาร/บริษัทปฎิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุมทิสโก
- กำหนดกลยุทธทางธุรกิจและแผนการดำเนินงาน
- ดูแลการปฎิบัติตามนโยบายและแผนธุรกิจ

สำนักกำกับ
ดูแลกิจการ

กรรมการอำนวยการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุมทิสโก

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ ในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
- เสนอช�อบุคคลเพ�อเปนกรรมการ คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง (บริษัทใหญและธนาคาร)
- จัดใหมีนโยบายการจายคาตอบแทนสำหรับกรรมการและพนักงาน
- ดูแลใหการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
- กำหนดกลยุทธ และแผนธุรกิจของกลุม รวมทัง้
ดูแลการปฏิบัติตามแผนและกลยุทธที่วางไว
- กำกับ ดูแลใหบริษยอยในกลุมปฏิบัติตาม
กลยุทธ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
ของกลุม
- กำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนผลการดำเนินงานและ
งบประมาณของกลุม

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั

- กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- กำกับแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายกำกับดูแล
กิจการ และขอบังคับที่เกี่ยวของ

บริษทั ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)

- กำหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธ ในภาพรวมของกลุม
- ดูแลใหมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุม และการปฏิบัติตามนโยบายฯ
- พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ และดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการงานของบริษัท
- ทบทวนและติดตามการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานของกลุม

โครงสรางการจัดการ [G4-34]

การบริหารความเสี่ยง
กลุมทิสโก ใหความสำคัญอยางยิ่งกับการบริหาร
ความเสี่ยงองคกรโดยรวมในภาวะความหลากหลายทาง
ธุรกิจและการเงิน และคำนึงถึงความสมดุลระหวางความตองการ
ที่จะขยายธุรกิจและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
โดยมีการพัฒนาเคร�องมือที่เปนมาตรฐานในการบริหาร
ความเสีย่ งดวยการใชแบบจำลองภายในซึง่ เปนไปตามหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ กลุมทิสโก
มีการจัดสรรเงินกองทุนที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพเพ�อใช
ในการขยายธุรกิจตามวัตถุประสงค ในการเพิ่มมูลคาใหกับ
ผูถือหุนและสอดคลองกับระดับความเสี่ยง นอกจากนี้
ธนาคารทิสโกยังปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงเพ�อ
รองรับหลักเกณฑการกำกับดูแลดานเงินกองทุนตามเกณฑ
Basel II – Internal Ratings Based Approach (IRB)
ตั้งแตป 2552 และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ Basel III
ตั้งแตเดือนมกราคม 2556 เปนตนมา
ทัง้ นี้ กลุม ทิสโกไดกำหนดวัตถุประสงค โครงสรางและ
นโยบายในการบริหารความเสีย่ งขององคกรอยางเหมาะสม
และชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
มีวัตถุประสงคหลักเพ�อสรางความตระหนักถึงความเสี่ยง
ความรับผิดชอบตอความเสี่ยง และความสามารถในการ
บริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกร รวมถึงการรักษามาตรฐาน
ของหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี นอกจากนี้ การจัดสรรทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของความเสีย่ งทีย่ อมรับได
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนทีด่ ที ส่ี ดุ ไดสง ผลตอความสำเร็จ
และความสามารถในการแขงขันของกลมุ ทิสโก ในขณะเดียวกัน
กลุม ทิสโกยงั มีเปาหมายในการสรางผลตอบแทนสูงสุดโดยคำนึง
ถึงความเสี่ยงตอผูถือหุนของธนาคารในระยะยาว

โครงสรางและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
เพ�อใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
การบริหารความเสีย่ งในภาพรวมขององคกร คณะกรรมการ
บริษทั ของ บริษทั ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)
รวมถึงคณะกรรมการของธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

ทำหน า ที ่ ใ นการดู แ ลความเสี ่ ย งและระบบควบคุ ม
ภายในภาพรวมของกลมุ ทิสโก โดยคณะกรรมการธนาคาร
ไดแตง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารเพ�อทำหนาที่ด ู แ ลทั ้ ง
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงโดยรวมขององคกร
และความเสีย่ งระดับรายการของแตละประเภทความเสีย่ ง
ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับ
ธุรกิจตางๆ จะทำหนาที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงดาน
กลยุทธของทัง้ องคกรและของแตละสายงาน ซึง่ ไดรบั การ
สนับสนุนจากฝายวางแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหนาที่พิจารณา
กำหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งของกลุม ทิสโก ใหมมี าตรฐาน
เดียวกัน โดยมีฝา ยบริหารความเสีย่ งองคกร ฝายวิเคราะห
ความเสีย่ งและธุรกิจ และฝายบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั ิ
การของบริษทั เปนหน�วยงานสนับสนุน สำหรับการกำกับดูแล
ความเสีย่ งในระดับรายการนัน้ มีคณะกรรมการและผูร บั มอบ
อำนาจเฉพาะกิจเปนผูดูแล เชน คณะกรรมการพิจารณา
สินเช�อ คณะกรรมการพิจารณาสินเช�อที่มีปญหา และ
คณะกรรมการกำกับกฎเกณฑและการปฏิบัติงาน เปนตน
โดยมีหน�วยงานสนับสนุนตางๆ เชน สำนักคณะกรรมการ
สินเช�อ ฝายกำกับและควบคุมภายในและฝายกฎหมาย

1

การระบุ
ความเสี่ยง

2

การประเมินและ
วิเคราะหผลกระทบ
ของความเสี่ยง

3

การติดตาม
รายงานควบคุม

4

การจัดการ
ความเสี่ยง

รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-DMA] [G4-34] [FS15]

23

การบริหารความเสี่ยงองคกรของกลุมทิสโกชวยให
เกิดการควบคุมดูแลและบริหารความเสี่ยงโดยรวมใหมี
ประสิทธิภาพ และเพ�อสรางมูลคาที่ยั่งยืนใหกับผูมีสวนได
สวนเสีย ลูกคา และสังคมตามวัตถุประสงคทางธุรกิจ
โดยการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมมีความเกี่ยวโยง
กับการนำแผนกลยุทธไปปฏิบตั โิ ดยคำนึงถึงแนวทางปองกัน
และควบคุมความเสี่ยง 3 ระดับ ซึ่งเปนโครงสรางหลัก
ของการบริ ห ารความเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงอยูเสมอ เพ�อใหเกิดความยั่งยืน
ทางการเงิน
ในการบริหารความเสี่ยงของกลุมทิสโกไดระบุปจจัย
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของทีส่ ำคัญออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย
ความเสี่ยงจากการใหสินเช�อ
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ในภาพรวมนัน้ ความเสีย่ งทุกดานของกลุม ทิสโกอยูใ นระดับ
ทีส่ ามารถบริหารจัดการไดและมีฐานะเงินกองทุนทีแ่ ข็งแกรง

สำหรับการขยายธุรกิจตอไปในอนาคตซึ่งไดถูกประเมิน
ความเสี ่ ย งด า นต า งๆ ตามแนวทางของธนาคารแห ง
ประเทศไทย และหน�วยงานทางการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
กลุมทิสโกมีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง
อยางเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกตางกัน
ทัง้ นี้ สายธุรกิจทุกสายจะเปนเจาของความเสีย่ งและ
รับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงในสวนงานของตน
ภายใตนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนดโดยคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี ่ ย งและคณะกรรมการเฉพาะกิ จ ต า งๆ
ซึ่งการดำเนินธุรกิจของกลุมทิสโกจะอยูภายใตเพดาน
ความเสี่ยงสูงสุดที่ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะหการทำธุรกิจใหมในแตละ
สายงาน ภายใต ก ารอนุ ม ั ต ิ ข องคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง โดยรายการทีส่ ำคัญในแตละเดือนมีการรายงาน
ตรงไปยังคณะกรรมการบริหารเพ�อรับทราบ ทั้งนี้ ระบบ
บริ ห ารความเสี ่ ย งทั ้ ง หมด ได ร ั บ การตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม

คณะกรรมการธนาคาร / คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบริหารระดับสูง

สายควบคุมการเงิน
การบริหารความเสี่ยง
ความปลอดภัย

มาตรการควบคุม
ภายในหน�วยธุรกิจ

คุณภาพ
การตรวจสอบ
การปฎิบัติตามกฎเกณฑ
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แนวทางการปองกัน
ระดับชั้นที่ 3

หน�วยงาน
ตรวจสอบภายใน

หน�วยงานกำกับดูแล

การบริหารภายใน
หน�วยธุรกิจ

แนวทางการปองกัน
ระดับชั้นที่ 2

การตรวจสอบจากภายนอก

แนวทางการปองกัน
ระดับชั้นที่ 1

การเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร
นอกจากโครงสรางและระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพแลว กลุมทิสโกยังใหความสำคัญในการ
เสริมสรางวัฒนธรรมดานการบริหารความเสี่ยงใหแก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในระดับตางๆ ผานการ
ส�อสาร การจัดอบรมใหความรู และผนวกเร�องการบริหาร
ความเสี่ยงเขาเปนสวนหนึ่งของคานิยมองคกร
การส�อสาร
ผานไดหลายชองทาง เชน เว็บไซต ปายประกาศ เพ�อ
เผยแพรนโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยง
พรอมทัง้ มีชอ งทางการส�อสารระหวางผูบ ริหาร พนักงาน และ
หน�วยงานบริหารความเสีย่ ง เพ�อใหรบั ทราบถึงสถานการณ
และแนวทางการดำเนินการ ในกรณีสถานการณฉุกเฉิน
การจัดอบรบใหความรู
- คณะกรรมการ
ไดรับการอบรมหลักสูตรภายนอก โดยเนนในเร�อง
การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
การปองกันการทุจริต เปนตน
- ผูบริหารระดับสูง
ไดรบั ความรูในเร�องกฎเกณฑใหมหรือทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
และแนวทางการบริ ห ารความเสี ่ ย งที ่ ไ ด ม ี ก ารพั ฒ นา
ปรับปรุงใหม ผานการเขารวมประชุมในคณะกรรมการ
ชุดยอย เชน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
กำกับกฎเกณฑ และการปฏิบัติงาน เปนตน
- พนักงาน
ไดรับการอบรมหลักสูตรตางๆ ผานระบบการจัดการ
เรียนรู LMS และ การจัดสัมมนา เชน กฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
การปองกันการทุจริตโดยมีพนักงานที่ไดรับการอบรมเปน
จำนวน 4,080 คน ในป 2559

การสรางคานิยมในองคกรดานบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสีย่ งของกลุม ทิสโกกำหนด
ใหทุกหน�วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในหน�วยงานตนเอง เพ�อสรางคานิยมในการรวมรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งขององคกร โดยมีหน�วยงาน
บริหารความเสีย่ งทำหนาทีใ่ นการกำกับดูแลการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งในแตละดาน เพ�อใหมน่ั ใจวาองคกรในภาพรวม
มีการดำเนินการดานบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมตามแนว
นโยบายทีอ่ งคกรกำหนด นอกจากนี้ เพ�อสรางการตระหนักรู
และการมีสว นรวมในการจัดการความเสีย่ งในระดับพนักงาน
กลุมทิสโกไดผนวกกระบวนการในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงเขาไวกับหลักเกณฑ ในการพิจารณาประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPI) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หน�วยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคา ตัวอยางเชน
กำหนดใหมกี ารคำนึงถึงคุณภาพของสินเช�อเปนปจจัยสำคัญ
ในการประเมินผลงานสำหรับพนักงานในธุรกิจลูกคารายยอย
หรือการคำนึงถึงจำนวนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการลูกคา เปนสวนหนึ่งในการ
พิจารณาคาตอบแทนของพนักงานในธุรกิจหลักทรัพย เปนตน
และเพ�อเปนการสรางคานิยมของการปฎิบัติงานที่ดีและ
มีสว นรวมในการจัดการความเสีย่ งในหน�วยงาน กลุม ทิสโก
มีการจัดใหมีการมอบรางวัลพนักงานดีเดนประจำเดือน
ที่พิจารณาถึงความเอาใจใสในคุณภาพ ความระมัดระวัง
ไมใหเกิดขอผิดพลาดเพ�อสรางการรับรู และสนับสนุน
ใหพนักงานมีความกระตือรือรน และเปนแบบอยางทีด่ ีใหกบั
พนักงานอ�นๆ ในองคกร
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แนวทางการออกผลิตภัณฑใหม
เพ�อใหสอดคลองกับกระบวนการกำกับดูแลที่ระบุใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง การทำธุรกิจหรือการออก
ผลิตภัณฑใหม รวมไปถึงกระบวนการ ชองทาง และการดำเนิน
งานทางธุรกิจใหมของกลุม ทิสโก ไดกำหนดใหมกี ารพิจารณา
และอนุ ม ั ต ิ โ ดยสายงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งตามแนวนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของกลุมทิสโก
เม�อแผนการออกผลิตภัณฑ ใหมไดรับการอนุมัติจาก
ผูบริหารที่มีหนาที่รับผิดชอบและผูมีอำนาจที่เกี่ยวของ
รวมถึงผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน (CFO) หัวหนาฝาย
การพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ และหัวหนาฝายการกำกับดูแล
กิจการ ธุรกิจและผลิตภัณฑนั้น จึงถือวาไดรับการอนุมัติ
เพ�อการดำเนินการตอไป อยางไรก็ตาม กอนทีจ่ ะดำเนินการ
ออกผลิตภัณฑใหมเพ�อใชจริง ธุรกิจนัน้ ตองเปนไปตามแนวทาง
การบริ ห ารความเสี ่ ย งที ่ เ หมาะสมและขออนุ ม ั ต ิ ห ากมี
ประเด็นทางดานสินเช�อ ซึ่งใหเปนไปตามแนวทางการ
อนุมัติสินเช�อ

การเสนอธุรกิจ
หรือ
ผลิตภัณฑ ใหม
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การวิเคราะห
ผลิตภัณฑ
กลยุทธ
ความเสี่ยง
ทรัพยากร
และงบประมาณ
ใหสอดคลองกับ
แนวทาง
และระเบียบ
ปฎิบัติ

ฝายบริหารความเสี่ยงองคกรจะทำหนาที่พิจารณา
แนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ�อใหครอบคลุมถึงธุรกิจ
หรือผลิตภัณฑ ใหมตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ และเสนอ
แนวทางการบริหารความเสีย่ งนัน้ ตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ�อการอนุมัติตอไป
ในกรณีทธ่ี รุ กิจหรือผลิตภัณฑ ใหมมปี ระเด็นทางดาน
สินเช�อ สายงานธุรกิจที่เกี่ยวของจะเสนอแนวทางไปยัง
สำนักคณะกรรมการสินเช�อ ซึง่ ดำเนินการจัดประชุมเพ�อให
คณะกรรมการพิจารณาสินเช�อทำการพิจารณาการอนุมัติ
แนวทางการปลอยสินเช�อหรือวงเงินสินเช�อ โดยธุรกิจใหม
ที่ไดรบั การลงนามอนุมตั แิ ลว จะไดรบั การยืนยันการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการแก ไขหรือ
การอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยงหรือประเด็นทาง
ดานสินเช�อตาง ๆ จะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริหาร
เพ�อรับทราบตามความเหมาะสม

การอนุมัติ
แนวทาง

หน�วยธุรกิจ
นำไปดำเนินการ

การอนุมัติ
โดยผูมีอำนาจ

การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื1อง
นอกจากปจจัยความเสี่ยงที่กระทบตอธุรกิจ การเงิน
และผลิตภัณฑแลว กลุมทิสโกยังตระหนักถึงผลกระทบ
ที่อาจมีตอความปลอดภัยของพนักงาน ลูกคา คูคา หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของอ�นๆ จึงจัดใหมีแผนรองรับกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินเปนสวนหนึ่งของนโยบายการบริหารจัดการ
การดำเนินธุรกิจอยางตอเน�องเพ�อกำหนดมาตรการใน
การบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณฉกุ เฉินในรูปแบบตางๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากเหตุการณภายนอก รวมถึงภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ
เชน การประทวง แผนดินไหว น้ำทวม โรคระบาด เปนตน
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการรักษาความปลอดภัยและ
ลดความเสี่ยงจากการความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
โดยในการสงเสริมและเพิม่ ประสิทธิภาพของการดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินธุรกิจอยางตอเน�องนั้น กลุมทิสโกมี
การมอบหมายให BCM Team ซึ ่ ง เป น กลุ  ม ทำงานที ่
รั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น สถานการณ ก ำกั บ ดู แ ลและ
บริหารจัดการ เพ�อใหเกิดการดำเนินธุรกิจอยางตอเน�อง

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศนัน้ BCM Team มีการติดตาม
สถานการณแวดลอมตางๆ เพ�อประเมินผลกระทบทีอ่ าจสง
ผลกระทบตอองคกร ไมวา จะเปนผลกระทบดานความปลอดภัย
ของพนักงาน ทรัพยสินขององคกร ตลอดจนสถานการณ
ที่กอใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ เตรียมแนวทางใน
การรองรับเพ�อลดความกระทบทีอ่ าจจะเกิด กรณีทส่ี ถานการณ
ฉุ ก เฉิ น ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ส ง ผลกระทบต อ องค ก ร กำหนดให ม ี
การส�อสารระหวางผูบริหารกับพนักงานในชวงการเกิด
สถานการณฉุกเฉินตามชองทางที่กำหนด รวมถึงชองทาง
การส�อสารกับบุคคลภายนอก เพ�อใหสามารถรับทราบถึง
สถานการณและแนวทางการดำเนินการขององคกรไดอยาง
ทันทวงที และดำเนินการตามแนวทางทีก่ ำหนดตามสถานการณ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
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การตอตานทุจริต
กลุมทิสโก ใหความสำคัญและมุงมั่นในการดำเนิน
ธุรกิจดวยความโปรงใสมาตลอดระยะเวลากวา 47 ป
โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวนโยบายดานการกำกับดูแล
กิจการ รวมถึงแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตอตานทุจริตคอรรปั ชัน่
และปลูกฝงใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความซ�อสัตยสุจริต
โดยกำหนดไวเปนหนึง่ ในคานิยมองคกร และระบุเปนแนว
ปฏิบัติในคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน
นอกจากนีย้ งั ไดแสดงถึงเจตนารมณมงุ มัน่ ในการตอตาน
การทุจริตที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ที่ตองการ
ขจัดการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบในสังคมไทย โดยใน
ป 2553 กลุมทิสโกไดรวมลงนามแสดงเจตนารมณเปน
แนวรวมตอตานการทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการ
แนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(CAC) โดยบริษทั ไดรบั การรับรองฐานะจากคณะกรรมการ
แนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
เม�อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และไดรับรองการตออายุการ
รับรองฐานะตอไปอีก 3 ป เม�อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
ที่ผานมา สำหรับบริษัทยอยของกลุมทิสโก ไดแก บริษัท
หลักทรัพยทิสโก ไดระบุระดับของการตอตานการทุจริตใน
รายงานของแตละองคกร และบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนทิสโก ไดระบุการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยฯ ลงในการประเมินความเสีย่ งของบริษทั ดวย
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และนอกเหนือจากการจัดสงหนังสือชี้แจงเจตนารมณตอ
คูคาขององคกรแลว กลุมทิสโกยังมีการแสดงออกถึง
เจตนารมณดงั กลาวตอสาธารณชนผานการรวมกิจกรรมกับ
องคกร สมาคม หรือกลุม ความรวมมืออ�นทีต่ อ ตานการทุจริต
รวมถึงการใหความรวมมือกับโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยฯ ในการส�อสารแนวปฏิบัติที่พึงมีเกี่ยวกับ
การตอตานการทุจริตใหกับกลุมบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทอ�นๆ ที่ประสงคเขารวมโครงการและขอการรับรอง
ฐานะจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยฯ
กลุมทิสโกจัดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตอตานการทุจริต โดยไดทบทวนความมีประสิทธิภาพ
ของนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ก่ ี ำหนดเปนประจำ โดยสาระสำคัญ
ของแนวปฏิบัติที่กำหนดนั้น ไดส�อสารไปยังผูบริหารและ
พนักงานผานชองทางตางๆ เชน การประกาศบนอินทราเน็ต
ของบริษทั ส�อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การจัดประชุม
ชีแ้ จงกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง เปนตน ซึง่ กลุม ทิสโกมกี าร
บรรจุสาระสำคัญเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ใิ นเร�องของการตอตาน
ทุจริตเปนสวนหนึง่ ของการประเมินผลประจำปของพนักงาน
นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังจัดใหมีการประเมินความเสี่ยง
เกีย่ วกับทุจริตคอรรปั ชัน่ เปนประจำทุกป โดยมีการรายงานผล
การประเมินใหคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของพิจารณารับทราบ
และดำเนินการตามความเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น
กลุมทิสโกมุงมั่นดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง โดยไดกำหนดหลักการ
และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององคกร ภายใตหลักธรรมมาภิบาล การแสดงออกถึงเจตนารมณและความมุงมั่นของ
ผูบริหารระดับสูงในการดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำมาซึ่งการกำหนดกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานการทุจริต ดังภาพ
หลักการ / แนวทางในการดำเนินธุรกิจขององคกร / เจตนารมณและความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูง

2

1

พัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและ
แนวทางปฎิบัติ

การประเมิน
ความเสี่ยง
ดานการทุจริต
คอรรัปชั่น

การบริหารความเสี่ยง
ดานการทุจริตคอรรัปชั่น

4

ติดตามและทบทวน

3

การส�อสาร

วัฒนธรรมองคกร / การรับรู / การรับขอรองเรียนและแจงเบาะแส
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
กำหนดใหกระบวนการประเมินความเสีย่ งดานการทุจริตคอรรปั ชัน่ เปนสวนหนึง่ ของการประเมิน
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพ�อประเมินความเสี่ยงในจุดหรือหน�วยธุรกิจที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง
หรือมีโอกาสทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพ�อปองกันหรือลดความเสีย่ ง
ในเร�องดังกลาว โดยกระบวนการนี้มีการจัดทำเปนประจำสม่ำเสมอ
มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ�อใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานและกำกับดูแลการปฏิบัติตาม โดยมีการพิจารณาทบทวนขอกำหนดเพ�อใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ
ส�อสารใหกบั พนักงานทุกคนรับทราบแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตอตานทุจริตคอรรปั ชัน่ ขององคกร
รวมถึงแนวปฏิบัติในกรณีที่พบเห็นการทุจริตคอรรัปชั่นและชองทางในการรับแจงเบาะแสหรือ
เหตุการณเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น
เปดเผยเจตนารมณขององคกรเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหกับสาธารณชน รวมถึง
คูคาหรือบุคคลที่มีสวนไดเสียกับองคกรรับทราบผานชองทางตางๆ รวมถึงการกำหนดชองทาง
การรับเร�องรองเรียนและกระบวนการในการรับและพิจารณาขอรองเรียนทีช่ ดั เจนเปนลายลักษณอกั ษร

แนวทางปฏิบัติของทิสโกในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับทุจริตคอรรัปชั่น
กำหนดใหความซ�อสัตย มีคุณธรรมเปนคานิยมหลัก
จัดใหมกี ารประเมินความเสีย่ งดานการทุจริตเปนประจำ
พรอมกับการประเมินความเสีย่ งประจำป
กำหนดนโยบายและการปฏิบัติงาน เร�องตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น ใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่ประเมิน และ
ทบทวนเปนประจำ
อบรมและส�อสารใหพนักงานรับทราบความเสี่ยงและ
แนวปฏิบัติอยางตอเน�อง ปจจุบันมีการจัดอบรมในรูปของ
E-learning รวมทั้งบรรจุเปนเนื้อหาในการประเมินผล
ประจำปสำหรับพนักงานประจำทุกคนตองเขาทดสอบ และ
ตองผาน 100%
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จัดใหมีนโยบายการรับขอรองเรียน และชองทางการ
รับเร�องรองเรียน และแจงเบาะแสที่ปลอดภัยทั้งสำหรับ
บุคคลภายนอกและพนักงาน โดยขอรองเรียนที่ไดรบั จะถูก
นำไปสืบหาขอเท็จจริง และขอมูลผูแจงเบาะแสจะถูกเก็บ
ไวเปนความลับ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมแสดงออกถึง
เจตนารมณการตอตานผานการรวมกิจกรรมกับองคกร
สมาคม หรือกลุมความรวมมืออ�นที่ตอตานการทุจริต

กลุมทิสโกไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น โดยพิจารณาจากฟงกชันของ
งานที่อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เชน กลุมงานที่ตองติดตอกับลูกคา กลุมงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
เปนตน ซึง่ ไดรบั การประเมินจำนวน 32 ฟงกชนั คิดเปนรอยละ 33% ของการฟงกชนั งานทัง้ หมด และจัดใหมกี ารส�อสาร
และฝกอบรมเร�องนโยบายและวิธีการดำเนินการตานทุจริตขององคกร โดยมีสถิติของพนักงานและคูคาทางธุรกิจที่ไดรับ
การส�อสารและฝกอบรม ดังนี้

การสือ1 สารและฝกอบรมเรือ1 งนโยบายและวิธกี ารดำเนินการตานทุจริตขององคกร
ประเภท

จำนวนผูเขาอบรม

สัดสวนรอยละ

115

96

3,965

98

2,366

98

ธุรกิจลูกคาธนบดีและจัดการกองทุน

123
942

95
98

ธุรกิจสนับสนุนองคกร

650

95

213

93

พนักงานจำแนกตามตำแหน�งงาน
ผูบริหาร
ไมใชผูบริหาร
พนักงานจำแนกตามสายธุรกิจ
ธุรกิจลูกคารายยอย
ธุรกิจลูกคาบรรษัท

คูคาทางธุรกิจ
คูคา

ทั้งนี้ในป 2559 พบเหตุการณการทุจริตของพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1 เหตุการณ โดยกระทำความผิดเร�องการเรียก
รับผลประโยชนตอบแทนจากลูกคา ซึ่งเปนความผิดตามระเบียบวินัยของบริษัท และมีผลใหพนักงานพนสภาพจากการ
เปนพนักงานของบริษัท

ชองทางในการรับแจงเบาะแสหรือขอสงสัยเกีย่ วกับการคอรรปั ชัน่
สงหนังสือแจงเบาะแส / ขอรองเรียน / ความผิดปกติของการปฏิบัติ ไดที่ :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หน�วยงานกำกับ
48/49 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับคอรรัปชั่น / มาตรการดำเนินการ ไดที่ :
สำนั ก กำกั บ ดู แ ลกิ จ การ ผ า นทางอี เ มล TISCO_CS@tisco.co.th
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การพัฒนาอยางยั่งยืน
ดานเศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืน 2559

ความรับผิดชอบในการใหบริการทางการเงิน
ตลอด 47 ป ท ี ่ ผ  า นมา ทิ ส โก ไ ด ส ร า งรากฐานที ่
แข็งแกรงและมีโครงสรางบริษทั ทีพ่ รอมตอการเปลีย่ นแปลง
เพ�อตอบสนองความตองการของลูกคา และสามารถเติบโต
ได อ ย า งต อ เน� อ งแม ในภาวะตลาดที ่ ย ากลำบาก ด ว ย
กลยุทธที่ระมัดระวังและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ทิสโกสามารถสรางผลการดำเนินงานทีแ่ ข็งแกรงทามกลาง
ความไมแน�นอนทั้งในเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ดวยความมุง มัน่ ตัง้ ใจของทิสโก ในการบริหารจัดการ
เพ�อใหบริการทางดานการเงิน ดวยการนำเสนอและบริการ
ทีด่ ี พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ใหตรงตามความตองการของ
ลูกคา สงผลให ในป 2559 ทิสโกมผี ลประกอบการทีโ่ ดดเดน
ดวยกำไรสุทธิที่ 5,006 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.8% จากป
กอนหนา โดยสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการรักษาผล
ตอบแทนทางธุ ร กิ จ ให อ ยู  ใ นระดั บ สู ง และการเพิ ่ ม ขึ ้ น
ของกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งไดแก ธุรกิจนายหนาประกันภัย
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และ
ธุรกิจจัดการกองทุน ในขณะเดียวกัน ทิสโกมีนโยบายการ
ควบคุ ม ต น ทุ น ทางการเงิ น ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส ง ผลให
คาใชจา ยตนทุนทางการเงินลดลงอยางมาก นอกจากนี้ ทิสโก
ไดดำเนินการตั้งสำรองหนี้สูญอยางพอเพียงเพ�อรองรับ
ความผันผวนทางธุรกิจตามการควบคุมคุณภาพสินเช�อ
อยางรอบคอบและกระบวนการทำธุรกิจอยางระมัดระวัง

ทัง้ นี้ ทิสโกสามารถคงระดับผลกำไรสูงทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรม
ดวยอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยที่ 16.9%.
ถึงแมวาดานการเติบโตของธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช�อ
ของทิสโกจะออนตัวลงที่ 5.6% ตามภาวะตลาดรถยนตที่
ซบเซาและอุปสงคดานการอุปโภคบริโภคที่ชะลอตัว และ
ปนี้จะเปนปที่ยากลำบากตอธุรกิจเชาซื้อแตทิสโกยังคง
สามารถขยายธุรกิจสินเช�อบุคคลรายยอย “สมหวัง เงินสัง่ ได”
ผานการเปดสาขาสำนักอำนวยสินเช�อถึง 37 สาขาทัว่ ประเทศ
นอกจากนี้ จากกิจกรรมการ Cross Selling หรือการตอยอด
การขายผลิตภัณฑของพนักงานทิสโกสงผลใหธุรกิจนาย
หนาประกันภัยสามารถเติบโตไดอยางตอเน�อง ดวยการนำ
เสนอผลิตภัณฑประกันตางๆ ที่หลากหลาย ทั้งการประกัน
ชีวิต การประกันสุขภาพสำหรับลูกคาบรรษัท ทิสโกยนื หยัด
ในฐานะสถาบันการเงินที่ตอบโจทย ในทุกดานตามความ
ตองการและไดรบั ความไววางใจจากลูกคา อีกทัง้ ยังไดรว ม
เปนที่ปรึกษาสำหรับการตกลงทางธุรกิจและการซื้อขาย
กิจการหลายครัง้ อาทิเชน การระดมทุนของ บริษทั เบอรล่ี
ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) เปนตน และทิสโกยงั เปนผูจ ดั การ
การจัดจำหน�ายและรับประกันการจำหน�ายหลักทรัพย ให
แก 4 บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 2
บริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ เอ็ม เอ ไอ ภายในป 2559
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การคงระดับเงินกองทุนที่แข็งแกรง
ทิสโกสามารถรักษาระดับเงินกองทุนที่แข็งแกรง
เพ�อรองรับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ สวนของผูถ อื หุน ถูกสะสม
มาจากกำไรสะสมตลอดปซึ่งอยูในระดับที่เพียงพอ โดยมี
มูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เทากับ 39.09 บาทตอหุน ในสวนของการดํารงเงินกองทุน
ตามเกณฑของธนาคารพาณิชยทจ่ี ดทะเบียนในประเทศไทย
นัน้ ทิสโกยังคงอยูในสถานะที่พรอมตอการขยายสินทรัพย
ในอนาคต ณ สิ้นป 2559 ฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงของธนาคาร เม�อคิดคำนวณตามเกณฑของ IRB
(Internal Rate Base Approach) อยูที่ 19.59% สูงกวา
อั ต ราขั ้ น ต่ ำ ที ่ 9.125% ที ่ ก ำหนดโดยธนาคารแห ง
ประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร
อยูที่ 14.73% สูงกวาอัตราขั้นต่ำที่ 6.625%

ความรับผิดชอบทางภาษี
ทิสโกและบริษทั ในเครือปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล และชำระภาษีอยางถูกตองและตรงตอเวลา

ในฐานะนิติพลเมืองที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ขี ององคกร การชำระภาษีไดรบั การตรวจสอบโดยแผนก
บัญชีและการเงินของบริษทั รวมทัง้ ควบคุมโดยผูต รวจสอบ
บัญชีทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ทิสโกเช�อวาการ
ชำระเงิน ภาษีตามกฎหมายถือเปนการสนับสนุนเงินทุน
โดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอยางยัง่ ยืน
นอกจากการพัฒนาองคกรใหเจริญเติบโตอยางตอเน�อง
เพ�อพรอมรับตอความตองการของลูกคา ความเสีย่ ง และ
ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นแลว การดำเนินงานของทิสโก
ยั ง มี ผ ลต อ การกระจายมู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ และสร า ง
ความมั่งคั่งใหแกผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยผานทางการ
ดำเนินงานทัง้ ทีอ่ ยูใ นกระบวนการทางธุรกิจ อาทิ การปนผล
ตอบแทนใหผถู อื หุน สวัสดิการพนักงาน การพัฒนาบุคลากร
ภาษี และการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาชุมชน
และสังคม อาทิ การสรางโอกาสทางการศึกษา การใหความ
รูท างการเงิน เงินบริจาคเพ�อการกุศล โดยสรุปภาพรวมดังนี้

มูลคาทางเศรษฐกิจทางตรงที่ถูกสรางขึ้นและกระจายออกไป
(1) มูลคาเศรษฐกิจทางตรง
รายได
(2) การกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรง
ตนทุนการดำเนินงาน
คาจางและสวัสดิการพนักงาน
เงินที่ชำระแกเจาของเงินทุน
เงินที่ชำระแกรัฐ
การลงทุนในชุมชน
(1) – (2) มูลคาเชิงเศรษฐกิจสะสม
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จำนวน
(ลานบาท)
21,849
5,980
4,299
6,008
2,434
26

3,102

การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอลูกคา
ทิสโกยึดมั่นตอหนาที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่
ใหกบั ลูกคา โดยมุง มัน่ พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑและบริการ
ทางการเงินตางๆ ที่เหมาะสมอยางมืออาชีพ คำนึงถึง
จรรยาบรรณ มาตรฐานการบริการ การเปดเผยขอมูลดวยความ
โปรงใส เปนธรรม ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามแนว
ทางการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพ�อใหลกู คาไดรบั สิทธิประโยชน
ตลอดจนขอมูลที่มีความถูกตอง ชัดเจน ทันตอเหตุการณ
และเพียงพอตอการตัดสินใจ
นอกจากนี้ ทิสโกยังใหความสำคัญอยางยิ่งในการ
เคารพสิทธิความเปนสวนตัวของลูกคา การรักษาความ
ปลอดภัย การดูแลความถูกตองของขอมูล และการเก็บ
รักษาขอมูลสวนตัว เพ�อปองกันการนำขอมูลของลูกคาไป
ใช โดยไมสุจริต โดยบริษัทมีการดำเนินการและแนวทาง
การบริหารจัดการดังนี้

นโยบายการสรางความสัมพันธกับลูกคา
ทิสโกจัดโครงสรางธุรกิจและบุคลากรแยกตามกลุม
ลูกคา ไดแก ลูกคาบรรษัท ลูกคารายยอย และลูกคาธนบดี
โดยมีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย
เพ�อตอบสนองความตองการของลูกคา และตั้งเปาหมาย
เปนผู ใหคำปรึกษาทางการเงินที่ดี (Top Advisory) แก
ลูกคาทุกกลุม ผานเจาหนาทีป่ ระจำสาขา เจาหนาทีก่ ารตลาด
ที่มี ใบอนุญาตในการใหคำแนะนำผลิตภัณฑทางการเงิน
ตางๆ รวมทั้งใหความสำคัญกับการใหความรูทางการเงิน
โดยจัดอบรมสัมมนา การใหคำปรึกษาผานชองทางตางๆ
เชน การจัดกิจกรรมสัมมนายอยที่สาขาธนาคาร การเผย
แพรรายงานบทวิเคราะหทางการเงินการลงทุนผานอีเมล
ส�อสังคม (Social Media) และเว็บไซตตา งๆ

การพัฒนาผลิตภัณฑและสือ1 สารการตลาด
ทิสโกยึดระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองผู
บริโภค กฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดานเกณฑ
การโฆษณาประชาสัมพันธ และใหขอมูลผลิตภัณฑบริการ
ตางๆ แกลูกคาโดยเครงครัด
หน�วยงานกำกับและฝายกฎหมายทำหนาทีศ่ กึ ษาและ
ปรับปรุงกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ
และการปฏิบัติการใหฝายธุรกิจอยางสม่ำเสมอ โดยมีการ
จัดประชุมชีแ้ จงทำความเขาใจเกีย่ วกับกฎเกณฑตา งๆ กับ
ผูเกี่ยวของ การพัฒนาผลิตภัณฑบริการใหมๆ ถูกดำเนิน
การผานคณะทำงาน ประกอบดวย ฝายการตลาด ฝายปฏิบตั กิ าร
ฝายกลยุทธ ฝายวิเคราะห และผูบ ริหารสายงาน โดยมีการ
ศึกษาขอมูลความตองการของลูกคา ขอมูลตลาด ปจจัย
ความเสี่ยงตางๆ อยางรอบดานกอนนำเสนอผูบริหาร
ระดับสูงเพ�อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหน�วยงานกำกับรวม
ใหความเห็นในการวางแผนการตลาด การปฏิบตั กิ าร และ
การโฆษณาประชาสัมพันธ เพ�อใหมั่นใจวาการสงมอบ
บริการและการส�อสารถึงลูกคาเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ
เพ�อใหลูกคาไดรับขอมูลที่ชัดเจน เปนธรรม และเพียงพอ
ตอการตัดสินใจ รวมทั้งไมสรางความเขาใจผิดแกลูกคา

คณะทำงาน

ศึกษาขอมูล

นำเสนอผูบริหารระดับสูง

หน�วยงานกำกับรวมใหความเห็น

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
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ทิสโกจดั ใหมชี อ งทางการใหขอ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ
และบริการซึง่ ลูกคาสามารถติดตอสอบถามได โดยตรงผาน
เจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่ประจำสาขา ส�อสังคม และ
เว็บไซตธนาคาร และเว็บไซตธรุ กิจในกลุม ทิสโก อยางไรก็
ตาม หากเกิดกรณีทล่ี กู คามีความเขาใจคลาดเคล�อน บริษทั
จะชีแ้ จงทำความเขาใจกับลูกคาทันที รวมทัง้ ยังดำเนินการ
เชิงรุกโดยการประชาสัมพันธไปยังส�อมวลชนเพ�อปองกัน
ไมใหเกิดการเขาใจผิดในวงกวาง โดยในป 2559 พบการ
รองเรียนดังกรณีขางตน จำนวน 1 รายการ เน�องจาก
ลูกคากองทุนรวมมีความเขาใจคลาดเคล�อนเกีย่ วกับขอมูล
ราคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่ไมสอดคลองกับ
ความเคล�อนไหวของราคาสินทรัพยอา งอิงในตลาด ซึง่ นอก
จากบริษทั จะทำการชีแ้ จงกับลูกคาโดยตรงแลว ยังไดชแ้ี จง
ตอส�อมวลชนเพ�อเพิ่มความเขาใจในประเด็นดังกลาวกับ
ผูเกี่ยวของอ�นๆ อีกดวย

การคุมครองขอมูลสวนตัวของลูกคา
การมีมาตรการที่ดีในการจัดการขอมูลของลูกคานั้น
เปนสิ่งสำคัญสงผลตอความไววางใจและความมั่นใจของ
ลูกคา ทิสโกได ใหความสำคัญเกี่ยวกับเร�องดังกลาวเปน
อยางมาก โดยมีการเก็บรักษาขอมูลของลูกคาอยางรัดกุม
มีการปองกันขอมูลของลูกคาจากการถูกปลอมแปลง ปอง
กันไมใหมีขอผิดพลาดตางๆ เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังปองกัน
ขอมูลลูกคาจากการโจรกรรม และมีการรับประกันวาขอมูล
ของลูกคาจะไมถูกเปดเผย
ขอมูลของลูกคาในปจจุบันรวมไปถึงกลุมเปาหมาย
ที ่ ม ี โ อกาสเป น ลู ก ค า ของทิ ส โก ได ร ั บ การปกป อ งตาม
กฎหมายเกีย่ วกับการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล โดยพนักงาน
ที่มีความเกี่ยวของกับขอมูลของลูกคามีการปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด และผานมาตรการการตรวจสอบอยาง
ถี่ถวน
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ทิสโกได ใชมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลลูกคา
โดยมีการจำกัดการเขาถึงของขอมูลภายในระบบของ
ทิสโก รวมไปถึงมีการตัง้ รหัสความปลอดภัยเม�อมีการถาย
โอนขอมูลดังกลาว ทัง้ นีเ้ พ�อปองกันมิใหขอ มูลสูญหายออก
ไป มิใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาถึงขอมูลดังกลาวและนำ
ขอมูลดังกลาวไปใชตอ ได นอกจากนี้ เม�อขอมูลของลูกคา
นัน้ ไมมคี วามจำเปนตอธุรกิจอีกตอไปแลว ระบบจะทำการลบ
ขอมูลที่ไมสำคัญออกไป
ทิสโก ใชวิธีการและกระบวนการเก็บและการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลที่ทันสมัยเพ�อใหสามารถมั่นใจ
ไดวาขอมูลของลูกคาจะไดรับความปลอดภัยปราศจาก
การนำไปใช โดยผิดวัตถุประสงค มีการปองกันการสูญหาย
ของขอมูล การแทรกแซงขอมูล แกไข ปลอมแปลงขอมูล
รวมไปถึงปองกันมิใหผูที่ ไมมีสวนเกี่ยวของเขาถึงขอมูล
ดังกลาวได โดยมีการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของลูกคา
อยางเครงครัด
นอกจากนี้ ขอมูลการส�อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส
จะสามารถเขาถึงได โดยบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของเทานั้น
ยกตัวอยางเชน หัวหนาผูควบคุมดูแลหรือผูจัดการ ผูที่มี
หนาทีก่ ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และพนักงาน
ฝายกฎหมาย เปนตน โดยทุกขั้นตอนของการทำงานจะมี
แนวทางในการตรวจสอบเสมอ สวนสำเนาของขอมูลการ
ส�อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสจะถูกทำลายเม�อครบ
กำหนดรอบของการเก็บขอมูล
โดยในป 2559 ทิสโกไดรับเร�องรองเรียนประเด็นที่
เกี่ยวของแบงเปนประเด็นเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวลูกคา
จำนวน 7 กรณี สวนใหญเปนกรณีทน่ี ายหนาประกันรายอ�น
โทรติดตอลูกคาเพ�อเสนอขายประกันปตออายุกับลูกคา
และประเด็นเกี่ยวกับขอมูลความเปนหนี้จำนวน 1 กรณี
จากการทีเ่ จาหนาทีก่ ารตลาดไดขอใหผจู ำหน�ายรถยนตมือ
สองโทรสอบถามเร�องคางวดกับลูกคา

การสำรวจความพึงพอใจของลูกคา
ทิสโก ใหความสำคัญกับคุณภาพการใหบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา
โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกคาเกี่ยวกับการใหบริการทางการเงินที่ใหบริการแก
กลุมลูกคาบรรษัท โดยหน�วยงานบริการบัญชีเงินเดือน (Payroll Service) ซึ่งจัดทำแบบสำรวจปละ 1 ครั้ง มีการออก
แบบสอบถาม สำรวจทัศนคติ คุณภาพบริการดานความถูกตอง ตรงเวลา คุณภาพ
ของรายงานและเจาหนาที่ผู ใหบริการ และขอเสนอแนะตางๆ จากลูกคาโดยการสง
ความพึงพอใจ
แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกสออกไปยังลูกคาทุกราย ผลจากการสำรวจที่ไดรบั จากการ
ของลูกคาบรรษัท
ที่มีตอบริการบัญชีเงินเดือน
ตอบแบบสอบถามกลับมาคิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของจำนวนลูกคาทัง้ หมด 284 บริษทั
พบว า ลู ก ค า มี ค วามพึ ง พอใจในการให บ ริ ก ารทางการเงิ น มี ค  า เฉลี ่ ย 4.3 จาก
คะแนนเต็ม 5 ทัง้ นี้ในป 2560 ทิสโกมแี ผนจะพัฒนาและทำการสำรวจความพึงพอใจ
จากคะแนนเต็ม 5
ดานบริการทางการเงินผานระบบ Call Center อีกชองทางหนึ่งดวย

4.3

ชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียน
ชองทางที่ 1

แจงดวยตนเองที่สำนักงานใหญหรือสาขาของธนาคาร โดยแจงผานพนักงาน
หรือกรอกแบบฟอรมแลวสงใหพนักงาน

ชองทางที่ 2

แจงโดยจัดทำหนังสือ และสงมาที่ฝายกำกับ บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป
48/49 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ชองทางที่ 3

แจงผานศูนยบริการลูกคา
โทรศัพท 0 2633 6000 โทรสาร 0 2633 6800

ชองทางที่ 4

แจงผานเว็บไซต
ธนาคารทิสโก www.tisco.co.th > ติดตอธนาคาร
(https://www.tisco.co.th/ComplaintAction.do?language=th)
บล.ทิสโก www.tiscosec.com > ติดตอบล.ทิสโก
(https://www.tiscosec.com/th/contact/postfeedback.jsj)

ชองทางที่ 5

แจงผานอีเมล
webmaster@tisco.co.th
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การเสริมสรางเศรษฐกิจในชนบทและการเขาถึงบริการทางการเงินอยางทัว่ ถึง
ทิสโกตระหนักดีวาการเขาถึงแหลงเงินทุนเปนปจจัยที่
สำคัญในการทำใหเศรษฐกิจของชุมชนเติบโต โดยเฉพาะ
กลุมผูมีรายไดนอยและตองการเงินทุนหมุนเวียน ดวยเหตุนี้
เพ�อเพิม่ โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชนในพืน้
ทีห่ า งไกลจากเขตเมืองใหมคี วามเทาเทียมกันกับพืน้ ทีเ่ ขตเมือง
สามารถกระจายแหลงเงินทุนไปสูช มุ ชนทองถิน่ และผูม รี ายได
นอยอยางทัว่ ถึง เพ�อนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ

ในทองถิ่นได ทิสโกไดนำเสนอบริการสินเช�อไมโครไฟแนนซ
แกลูกคารายยอยที่มีรายไดนอยและตองการเงินทุนหมุน
เวียนเพ�อไปใชจายในชีวิตประจำวัน ตั้งแตป 2555 ภายใต
แบรนด “สมหวัง เงินสั่งได” โดยบริษัท ไฮเวย จำกัด ซึ่ง
เปนบริษัทในกลุมทิสโก ตั้งขึ้นเม�อป 2521 ดำเนินธุรกิจหลัก
ในการปลอยสินเช�อเชาซือ้ มอเตอรไซคและสินเช�อจำนำทะเบียน

“สมหวัง เงินสั่งได” ใหบริการสินเช�อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท โดยรับตั้งแตรถ 2-12 ลอ ทั้งรถยนต รถกระบะ และ
รถจักรยานยนต รวมถึงสินเช�อไฟแนนซธุรกิจขนาดเล็กและสินเช�อรีไฟแนนซ สำหรับกลุมลูกคาที่ตองการเงินสด เงินกูฉุกเฉิน
เงินดวน และสินเช�อหมุนเวียนธุรกิจ สินเช�อสมหวังฯ เนนการบริการลูกคารายยอยในตางจังหวัดที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
โดยนำเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพ�อรองรับความตองการและขอจำกัดที่แตกตางกันตามแตละบุคคล
9
ภาคเหนือ

36

29
30

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15
ภาคตะวันออก

19
ภาคใต
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ณ สิ้นป 2559 มีสำนักอำนวยสินเชื1อกระจายในภูมิภาคตางๆ

รวม

138 สาขา

บริษัทไฮเวยมียอดสินเช�อเติบโตอยางตอเน�อง ในป 2559 ยอดสินเช�อคงคางเติบโต 34% จากปกอนหนา ในขณะที่ยอด
ปลอยสินเช�อใหมเพิ่มขึ้น 28%
เติบโต 34%
เติบโต 28%

5,401
3,646

7,215

5,093

3.979

ยอดคงคางสินเช�อไมโครไฟแนนซ
ยอดปลอยสินเช�อใหม

2,483
2557

2558

2559

ทิสโกเล็งเห็นวาธุรกิจสมหวังฯ ใหประโยชนแกเศรษฐกิจและสังคมไทยในหลายดาน ดังนี้
1. การปลอยสินเช�อไมโครไฟแนนซเปนการชวยเหลือผูมี
รายไดนอ ยใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางงายขึน้
2. เปนการนำสินเช�อนอกระบบกลับเขาสูร ะบบ ลดปริมาณ
ผูป ลอยเงินกูน อกระบบทีค่ ดิ ดอกเบีย้ สูงเกินกวาทีก่ ฎหมาย
กำหนด ผูก จู ะไดรบั ดอกเบีย้ และการปฏิบตั ติ อ ลูกหนีท้ เ่ี ปน
ธรรม สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเร�องการแกไขปญหา
หนี้นอกระบบ
3. การชวยเหลือดานเงินกูแ กประชาชน จะชวยใหคนมีเงิน
หมุนเวียนในชีวติ ประจำวันมากขึน้ และเปนการกระตุน
การอุปโภคบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทย
4. ใหความรูท างการเงิน โดยบริษทั ไฮเวย ใหคำแนะนำและ
กระตุน วินยั ทางการเงินแกผคู นในชุมชนผานบุคลากรที่
เชีย่ วชาญและมีความรู ผูท ม่ ี าสอบถามสินเช�อกับบริษทั ไฮเวย
จะไดรบั คำแนะนำในการบริหารจัดการทางการเงินกอนที่
เจาหนาทีจ่ ะเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสมแกลูกหนี้แตละ
ประเภท

5. เพิม่ การจางงานและกระจายรายไดสช ู มุ ชน โดยบริษทั ไฮเวย
ขยายสาขาไปในพืน้ ทีต่ า งๆ ทัว่ ประเทศ พรอมทัง้ เปดรับ
พนักงานจากผูค นในชุมชนบริเวณนัน้ ๆ ผานกระบวนการ
การคัดเลือกพนักงานทีเ่ ปนธรรม ประเมินจากความสามารถ
และประสบการณตามแนวทางการวาจางบุคลากรของ
กลุม ทิสโก พนักงานที่บรรจุภายใตบริษัทไฮเวยจะไดรับ
คาตอบแทนและผลประโยชนอ�นๆ เทาเทียมกันใน
ทุกพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทไฮเวยยังวาจางผูรับจาง
ผูร บั เหมาจากคนในชุมชนและบริเวณใกลเคียง โดยคัดเลือก
จากขอกำหนดเบื้องตน เชน เลือกผูรับจางที่สุจริตและ
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและทำธุรกิจที่ไมเปนภัย
ตอสังคมและสิง่ แวดลอมเปนตน พรอมทัง้ ใชทรัพยากร
ของชุมชนนั้นๆ ในการทำธุรกิจอีกดวย ทั้งนี้ ผลลัพธ
ที่ ไดชวยเพิ่มอัตราการจางงานในชุมชนและกระจาย
รายได ใหแกผูคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

อัตราการจางงานและการกระจายรายไดสูชุมชนจากธุรกิจสมหวัง เงินสั่งได
อัตราการวาจาง
พนักงานจากคน
ในชุมชนทองถิ่น

90% 90% 90%

‘57

‘58

‘59

อัตราการวาจาง
ผูรับจางในชุมชน
ทองถิ่น

80% 80%
60%

‘57

‘58

‘59

อัตราการใช
ทรัพยากรใน
ชุมชนทองถิ่น

70%

‘57

80%

‘58
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90%

‘59
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นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก ยังไดรว มกับบรรษัทตลาด
รองสินเช�อที่อยูอาศัย (บตท.) ลงนามบันทึกขอตกลง
“โครงการความรวมมือในการจัดซื้อสินเช�อที่อยูอาศัย
วงเงิน 500 ลานบาท” ตัง้ แตป 2555 เพ�อสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐในการขยายสินเช�อที่อยูอาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะยาว กระตุน เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยและสงเสริม
คุณภาพชีวติ ประชาชนใหสามารถเขาถึงแหลงสินเช�อทีอ่ ยู
อาศัยมากขึ้น โดย บตท. จะเปนผูรับซื้อสินเช�อที่อยูอาศัย
จากธนาคารทิสโก แบบทยอยจัดซือ้ ตามวงเงินผานผลิตภัณฑ
สินเช�อที่อยูอาศัยของธนาคารทิสโก ทำใหธนาคารทิสโกมี
ผลิตภัณฑดอกเบีย้ สินเช�อบานนำเสนอลูกคาทีห่ ลากหลาย
ขึน้ ทัง้ ดอกเบีย้ คงทีร่ ะยะสัน้ ของธนาคารเอง และดอกเบีย้
คงที่ระยะยาวของ บตท. ทำใหผูขอสินเช�อบานสามารถ
เลือกดอกเบีย้ ตามความตองการของตนเองและบริหารจัดการ
ตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับกำลังการผอนชำระของ
ตนเองได โดยในป 2559 มียอดคงคางสินเช�อที่อยูอาศัย
มูลคา 979 ลานบาท

46,510 ลานบาท หากจำแนกตามประเภทกลุม อุตสาหกรรม
สามารถแบงออกเปนสินเช�อการเกษตรและเหมืองแร
จำนวน 476 ลานบาท สินเช�อเพ�อการผลิตและการคา
จำนวน 19,860 ลานบาท สินเช�อธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และกอสราง จำนวน 13,620 ลานบาท สินเช�อสาธารณูปโภค
และบริการตางๆ จำนวน 28,772 ลานบาท และสินเช�อ
เพ�อการบริโภคสวนบุคคล จำนวน 162,205 ลานบาท
โดยแสดงสัดสวนการใหสินเช�อจำแนกตามขนาดกิจการ
และกลุมอุตสาหกรรมเอาไวไดดังนี้

สินเชื1อจำแนกตามขนาดกิจการ
20.7%
7.3%

72%

ยอดคงคางสินเชื1อที่อยูอาศัย (ลานบาท)
1,311

1,225

สินเช�อรายยอยและไมโครไฟแนนซ
สินเช�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
สินเช�อบรรษัทขนาดใหญ

979

สินเชื1อจำแนกตามกลุมอุตสาหกรรม
2557

2558

2559

ทั้งนี้การใหบริการสินเช�อของทิสโกยังถูกกระจายไป
ยังกลุม ลูกคาอ�นๆ เพ�อใหลกู คาไดรบั ประโยชนอยางครอบ
คลุมทัว่ ถึงและตอบสนองความตองการของลูกคาทีม่ คี วาม
หลากหลาย โดยในป 2559 มีมูลคาการใหบริการสินเช�อ
กับลูกคาทั้งหมด จำนวน 224,934 ลานบาท ซึ่งสามารถ
จำแนกการใหสินเช�อตามขนาดของกิจการแบงออกเปน
สินเช�อรายยอยและไมโครไฟแนนซ จำนวน 161,970 ลานบาท
สินเช�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จำนวน
16,454 ลานบาท และสินเช�อบรรษัทขนาดใหญ จำนวน
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12.8%
6.1%
0.2%

8.8%

72.1%

สินเช�อเพ�อการบริโภคสวนบุคคล
สินเช�อการเกษตรและเหมืองแร
สินเช�อเพ�อการผลิตและการคา
สินเช�อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
สินเช�อสาธารณูปโภคและบริการตางๆ

04

การพัฒนาอยางยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอม
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การบริหารจัดการผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ทิสโก ใหความสำคัญดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ดวยตระหนักดีวาการอนุรักษระบบนิเวศวิทยาและการ
พัฒนาอยางตอเน�องเปนความรับผิดชอบรวมกันอันสำคัญยิง่
ของกิจกรรมทางธุรกิจ ดวยเหตุนี้ ทิสโกจึงพยายามทำ
ใหมั่นใจไดวาการดำเนินธุรกิจของทิสโกมีสวนสงเสริมการ
พัฒนาอยางตอเน�องเพ�อบรรลุถึงความจำเปนในปจจุบัน
โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในอนาคต
โดยระบุไวเปนถอยแถลงของทิสโกเร�องสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาอยางตอเน�อง ตั้งแตป 2535 และมีการปฏิบัติ
ตอเน�องเสมอมา โดยระบุการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ไวดังนี้

การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
1. บริษัทเห็นดวยกับการใชมาตรการปองกันสำหรับการ
จัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยพยายามคาดเดาและ
ปองกันการเส�อมโทรมของสิง่ แวดลอมอันอาจจะเกิดขึน้
2. โดยแนวทางปฏิบัติของธุรกิจของบริษัทนั้นบริษัทคาด
หวังวาลูกคาของบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ ใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติอันเกี่ยว
กับสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามดังกลาว
แลว บริษทั ยังถือวาการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ตองเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม
เปนปจจัยหนึง่ ทีแ่ สดงถึงการบริหารธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

6. บริษทั มีความตัง้ ใจทีจ่ ะปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ดิ า นการ
บริหารใหสอดคลองและสงเสริมตอการพัฒนาสิง่ แวดลอม
อันเกี่ยวของ แนวทางปฏิบัติดานการบริหารดังกลาว
รวมถึงการบัญชี การตลาด การประเมินความเสี่ยง
งานสาธารณะ การส�อสารระหวางพนักงานและการ
อบรมพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังสงเสริมการวิจัย
คนควาในเร�องดังกลาวและเร�องที่เกี่ยวของ

3. บริษัทถือเอาความเสี่ยงตอสภาพสิ่งแวดลอมเปนสวน
หนึ่งของรายการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
งาน เม�อเห็นสมควรบริษทั ถือการประเมินผลกระทบตอ
สภาพสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของการประเมินในการ
ใหสินเช�อ

7. บริษัทพยายามที่จะทำใหเช�อไดวาการปฏิบัติงานภาย
ในนั้น บริษัทจะมุงปฏิบัติการอยางดีที่สุดในการจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อันรวมถึงการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ การหมุนเวียนนำของเกากลับมาใชประโยชน
ใหม และการลดจำนวนขยะ รวมทั้งบริษัทพยายาม
ที่จะทำธุรกิจกับผูจัดหาสินคาและผูรับเหมาชวงซึ่งมี
มาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสูงในระดับเดียวกัน

4. ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและตางประเทศนั้น บริษัท
จะพยายามใชมาตรฐานเดียวกันสำหรับการประเมิน
ความเสี่ยงตอสภาพสิ่งแวดลอม

8. บริษัทจะสนับสนุนและจะพัฒนาการใหสินเช�อและ
บริ ก ารทางการเงิ น ที ่ เ หมาะสมและมุ  ง ส ง เสริ ม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมถามีเหตุผลทางธุรกิจอันสมควร

5. ในการดำเนินธุรกิจกับองคกรสาธารณะ บริษัทเช�อวา
องคกรสาธารณะกระทำการประเมินสภาพสิ่งแวดลอม
โดยเหมาะสม ทันสมัย และงายตอการทำความเขาใจ
และมีการกระจายผลของการประเมินดังกลาวกับสถาบัน
การเงินที่เขารวมในถอยแถลงนี้

9. บริษัทตระหนักถึงความจำเปนที่จะตองจัดใหมีการ
ประเมินการบริหารงานภายในของบริษทั ดานสิง่ แวดลอม
เปน ระยะๆ ทั้ง นี้เ พ�อวัดการปฏิบัติง านเทียบกับจุ ด
มุงหมายของบริษัทดานสิ่งแวดลอมที่ไดวางแนวไว
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การอนุรักษพลังงาน
เน� อ งด ว ยลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของทิ ส โก
เปนการใหบริการทางการเงินและไมมีการบริโภคพลังงาน
ในรูปแบบทีห่ ลากหลายเม�อเทียบกับกลุม อุตสาหกรรมอ�นๆ
สงผลใหพลังงานไฟฟาเปนพลังงานทีม่ ปี ริมาณการใชอยาง
มีนยั สำคัญ และจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีการบริหารจัดการ
ใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
แนวทางการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ไดกำหนดไว จึง
ไดมีมาตรการในการจัดการดานพลังงานโดยเริ่มตนจาก
แหลงดำเนินการทีม่ กี ารใชพลังงานไฟฟาอยางมีนยั สำคัญ
คือ อาคารทิสโกทาวเวอร
อาคารทิสโกทาวเวอร เปนอาคารสำนักงาน สูง 22
ชั้น และมีการเปดใชงานอาคารตั้งแตป 2540 ที่ตั้งอยูใจ
กลางยานธุรกิจของกรุงเทพฯ อยูบ นทีด่ นิ ริมถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก มีพื้นที่จอดรถใตดิน 4 ชั้น พื้นที่
อาคารรวม 57,067.76 ตารางเมตร อาคารทิสโกทาวเวอร
เปนอาคารสำนักงานที่จดทะเบียนในรูป แบบนิติบุค คล
อาคารชุด บริหารงานอาคารภายใตนโยบายคณะกรรมการ
บริหารควบคุมบริหารจัดการอาคารชุดฯ ที่ไดรบั การแตงตัง้
จากตัวแทนเจาของรวม โดยตลอดเวลากวา 19 ป คณะกรรมการ

บริหารควบคุมบริหารจัดการอาคารชุดฯ มุง ใหความสำคัญ
กับงานบริหารอาคาร การบำรุงรักษา และพัฒนาประสิทธิภาพ
ของอาคาร รวมถึงการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ ใหมี
ความพรอมเพ�อรองรับการใชงานแกเจาของรวมและผูเ ชา
ภายในอาคาร ซึ่งไดมีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ
และเคร�องจักร เพ�อการอนุรักษพลังงานมาอยางตอเน�อง
ตั้งแตป 2556 เชน การเปลี่ยนหลอดไฟฟาและแสงสวาง
จากหลอดไฟ T8 (FL.36 W.) มาเปนหลอดประหยัดพลังงาน
แบบ T5 (28W.) ในระบบแสงสวาง การเปลี่ยนอุปกรณ
Capacitor Bank อุปกรณ Phase Protection ของหมอ
แปลงไฟฟาสำหรับระบบไฟฟา การเปลีย่ นชุด Motor ขนาด
15 กิโลวัตต (kW) เดิม เปนชุด Motor ประสิทธิภาพสูง
ขนาด 11 กิโลวัตต และปรับปรุงเคร�องจักรในระบบบำบัด
น้ำเสียใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและลดการใชพลังงาน
โดยควบคุมคุณภาพน้ำเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร การเปลี่ยนชุด Motor Condenser
Pump เปนมอเตอรประสิทธิภาพสูง การนำระบบ VSD
(Variable Speed Drive) เพ�อใหอัตราการไหลสอดคลอง
กับการทำงานมาใช ในการควบคุมการทำงานเพิ่มเติมใน
การเดินระบบน้ำระบายความรอนของระบบปรับอากาศ
ในแตละชวงเวลาในระบบหลอเย็น (Cooling System)
โดยในป 2559 ไดมีการดำเนินการปรับปรุงอาคารให
มีประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนชุด
แสงสวางบริเวณโถงล็อบบี้ ชั้น 1 จากหลอดเมทัลฮาไลน
เป น หลอด LED ซึ ่ ง ลดการใช พ ลั ง งานได 4,037
กิ โ ลวั ต ต - ชั ่ ว โมงต อ ป สามารถประหยั ด ค า ใช จ  า ยได
ประมาณ 24,192 บาทตอป (คำนวณอางอิงจากลักษณะ
การใชงานในปจจุบัน)
การเปลี่ยนชุดแสงสวางในอาคารทิสโกทาวเวอร
ลดการใชพลังงาน

LED

4,037

กิโลวัตต-ชั่วโมง ตอป
หลอดเมทัลฮาไลน

หลอดแอลอีดี
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นอกจากนี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนชุดระบายความรอน
(Fill-Pack) ของหอทำน้ำเย็น (Cooling Tower) จาก
แบบมาตรฐานมาเปน Fill Pack ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่
ออกแบบลายใหดขี น้ึ และมีความลาดชวยใหการกระจายน้ำ
และสามารถลดอุณหภูมนิ ำ้ ไดเร็วขึน้ ทำใหสามารถลดการ
เดินเคร�องของ Cooling Tower จาก 5 ชุดตอวัน เหลือ
เพียง 3 ชุดตอวัน สามารถลดการใชพลังงานได 119,784
กิ โ ลวั ต ต - ชั ่ ว โมงต อ ป สามารถประหยั ด ค า ใช จ  า ยได
ประมาณ 479,082 บาทตอป (คำนวณอางอิงจากลักษณะ
การใชงานในปจจุบนั )
เปลี่ยนชุดระบายความรอน
ของหอทำน้ำเย็น
อาคารทิสโกทาวเวอร

ลดการใชพลังงาน

119,784
กิโลวัตต-ชั่วโมง ตอป

อัตราการใชพลังงานไฟฟาอาคารทิสโก ทาวเวอร
กิโลวัตต-ชั่วโมง (kWh)
2,798,695

2,658,911
2,239,275

2557

2558

2559

นอกจากการปรับปรุงอุปกรณตา งๆ ของอาคารสำนักงาน
ใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพแลว ทิสโกยังได
สงเสริมและกระตุน ใหพนักงานตระหนักในการใชพลังงาน
อยางประหยัดและคุม คาอีกดวย เชน การตัง้ เวลาเปด-ปดไฟ
และเคร�องปรับอากาศภายในอาคาร การปรับอุณหภูมเิ คร�อง
ปรับอากาศอัตโนมัตแิ ละการปดการใชงานเคร�องคอมพิวเตอร
หลังการใชงาน เปนตน

การลดการใชกระดาษ
กอนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

จากความมุงมั่นตั้งใจอยางตอเน�องสงผลให ในป
2559 อาคารทิสโกทาวเวอร มีการใชพลังงานไฟฟาลดลง
419,636 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป (รอยละ 16) ประหยัด
คาใชจายไดถึง 2,383,593 บาท เม�อเทียบกับปที่ผานมา
และไดรับรางวัล Best Practice Award ดาน Energy
Management and Sustainability อาคารชุดทีม่ กี ารบริหาร
ดานการประหยัดพลังงานทีเ่ ปนเลิศ เม�อวันที่ 22 กันยายน
2559 จากทางสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

ในการบริการทางการเงิน กระดาษถือไดวาเปนวัสดุ
สิ้นเปลืองที่จำเปนอยางยิ่งในการประกอบธุรกิจ ทั้งใน
ดานการทำธุรกรรมทางการเงิน เอกสารสำคัญที่ใชภายใน
องคกร ตลอดจนการติดตอส�อสารขอมูลไปยังลูกคา คูคา
และผูมีสวนไดเสียอ�นๆ ที่เกี่ยวของ ผานรูปแบบตางๆ
เชน จดหมาย ใบเสร็จ เช็คสมุดบัญชีธนาคารและเอกสาร
สัญญา ฯลฯ
ทิ ส โก ต ระหนั ก ดี ว  า ในการผลิ ต กระดาษจำเป น
ตองใชทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการผลิตกระดาษ
1 ตัน ตองใชตน ไม ประมาณ 1.2-2.2 ตัน (น้ำหนักอบแหง)
หรือเทียบเทาตนยูคาลิปตัส อายุ 5 ป จำนวน 17 ตน1
และในกระบวนการทางธุรกิจของทิสโกมีการใชกระดาษ
จำนวนมาก ซึง่ นอกจากจะสงผลตอทรัพยากรธรรมชาติแลว
ยังสงผลตอปริมาณขยะทีเ่ กิดจากกระดาษที่ใชแลวเหลานัน้
อีกดวย จึงไดรณรงคและสรางจิตสำนึกใหกับพนักงานใน
การใช ก ระดาษอย า งประหยั ด โดยในป 2559 ทิ ส โก
มีปริมาณการใชกระดาษเอกสาร ขนาด A4 ดังนี้
ปริมาณการใชกระดาษเอกสาร ขนาด A4 (ตัน)

105

2557

122

127

2558

2559

1 ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ทิ ส โก ย ั ง จั ด ให ม ี บ ริ ก ารจั ด ส ง ใบแจ ง หนี ้ แ ละ
ใบเสร็จลูกคาสำหรับสินเช�อรายยอยผานทางบริการสง
ขอความสัน้ (SMS) โดยลูกคาสามารถเลือกไดวา ตองการ
เลือกรับใบแจงหนี้และใบเสร็จเปนแบบกระดาษพิมพหรือ
แบบ SMS ซึ่งในป 2559 มีจำนวนผูที่ ใชบริการ SMS
สำหรับสินเช�อรถยนต จำนวน 35,038 บัญชี คิดเปน
สัดสวนรอยละ 40.32 จากทั้งหมด 86,897 บัญชี และ
สิ น เช� อ จำนำทะเบี ย น จำนวน 24,985 บั ญ ชี คิ ด เป น
สัดสวนรอยละ 56.73 จากทั้งหมด 44,038 บัญชี ซึ่งมี
สวนชวยลดปริมาณการใชกระดาษและปริมาณขยะที่
เกิ ด จากกระดาษใชแลวลงได

นอกจากนี้ ทิสโกยังไดจัดใหมีบริการ e-Statement
และ e-Portfolio ในการรับขาวสาร, ขอมูลพอรตการลงทุน
รายการซือ้ ขายหลักทรัพยภายในวัน, ใบยืนยันคำสัง่ ซือ้ ขาย
/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน, รายงานแสดงบัญชีทรัพยสนิ
คงเหลื อ ณ วั น สิ ้ น เดื อ น, รายการฝาก-ถอนเงิ น สด,
ความเคล�อนไหวของหลักทรัพย ผานชองทางอินเทอรเน็ต
และการเปดโอกาสใหลูกคาที่ใช ATM สามารถเลือกได
วาจะรับสลิปหรือไม เพ�อสงเสริมการลดปริมาณการใช
กระดาษอีกดวย

สินเชื1อรถยนต

หน�วย : จำนวนบัญชี

2559

51,859

35,038

2558

54,528

46,693

2557

44,625

41,449

กระดาษพิมพ

สินเชื1อจำนำทะเบียน

SMS

2559

19,053

24,985

2558
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การอนุรักษระบบนิเวศวิทยา
ทิ ส โก จ ั ด กิ จ กรรมปลู ก ป า และบำรุ ง รั ก ษาต น ไม
ในโครงการปลูกปาถาวรมาอยางตอเน�องตั้งแตป 2534
เปนตนมา เพ�อกระตุน จิตสำนึกดานการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
ให ก ั บ พนั ก งาน โดยในป 2559 ทิ ส โก จ ั ด กิ จ กรรม
ปลูกปาประจำป นำโดยผูบริหารและพนักงานจิตอาสา
186 คนร ว มกิ จ กรรม “ปลู ก ต น ไม รั ก ษ ป  า น้ ำ กร อ ย”
ในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 1,700 ตน บนพืน้ ที่
2 ไร ภายในโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

ตามพระราชดำริ ซึ่งปลูกตอเน�องเปนครั้งที่ 6 เพ�อเปน
แหลงเรียนรูพันธุ ไม ในเขตน้ำกรอย หรือพืชที่สามารถ
ทนตอสภาพดินเค็มในลักษณะสวนพฤกษศาสตร และ
สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของโครงการฯ
ซึ่งจะสามารถสรางอาชีพสรางรายได ใหแกคนในชุมชนได
ตอไป ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการปลูกปาถาวรตั้งแตป
2534 ถึง 2559 มีจำนวนตนไมที่ถูกปลูกไปแลว จำนวน
356,700 ตน ครอบคลุมพื้นที่ 1,112 ไร
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สำหรับกิจกรรมอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมอ�นๆ ทีท่ สิ โกดำเนินการเปนประจำทุกปยงั หมายรวมถึงการประหยัด ทรัพยากรน้ำ
การวางแผนการเดินทาง และการใชวัสดุอุปกรณสำนักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน

หวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ทิสโกมีระบบการจัดซื้อจัดจางตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติขององคกร โดยมีกระบวนการคัดเลือกที่ใหความ
สำคัญทั้งเร�องตนทุนในการดำเนินงาน การใชทรัพยากร
อยางฉลาดและคุมคา ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
การรับรองจากหน�วยงานกำกับดูแล
เน�องดวยการดำเนินงานของทิสโกมีการเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติเร�องการใชทรัพยากรที่คุมคา และใชสินคา
วัสดุอุปกรณตางๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
ตั้งแตการเสริมสรางพฤติกรรมของพนักงานในการใช
พลังงานและน้ำอยางคุม คา การเปลีย่ นแปลงระบบภายในอาคาร
สำนักงานไปจนถึงการเปลีย่ นมาใชอปุ กรณสำนักงานสีเขียว
“Green Product” เชน การใชกระดาษจากเย�อไมของตน
ยูคาลิปตัสและการใชน้ำหมึกถั่วเหลืองในการจัดพิมพ
เอกสารสำนักงาน เปนตน และเพ�อใหสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิบตั ขิ องทิสโก จึงไดมกี ารดูแลควบคุมระบบการ
จัดซือ้ จัดจางโดยพิจารณาถึงความเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมดวย
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ระบบการจัดซือ้ จัดจาง คือ ระบบการควบคุมการจัดซือ้
สินคาและบริการจากผูขายและผู ใหบริการ ครอบคลุมถึง
วัสดุอปุ กรณสำนักงานและสินคาในการทำธุรกิจ ตัง้ แตขน้ั ตอน
การสัง่ ซือ้ รับของ ตรวจสอบ และอนุมตั ิ ซึง่ การควบคุมคำนึง
ถึงประสิทธิภาพของระบบ ความถูกตองแมนยำความรวดเร็วและ
ตนทุนการดำเนินงาน โดยหน�วยงานภายในของทิสโกตามขัน้ ตอนดังนี้

1. จัดหารายช�อผูข าย ใหตรงกับความตองการของผูส ง่ั ซือ้
สินคาและบริการ
2. ตรวจสอบผูขายแตละรายตามรายช�อ โดยยึดตามแนว
ปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจางของทิสโก ซึง่ รวมถึงการจัดหาสินคา
ที่มีคุณ ภาพดี ราคาเหมาะสม และเปนผูขายที่ ไมมี
ประวัติทุจริตหรือทำธุรกิจผิดกฎหมายและไมมีนโยบาย
ใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
3. เม�อไดรายช�อผูขายที่ผานการตรวจสอบจะเขาสูการ
ประเมินหาผูขายที่ใหสินคาที่คุณภาพที่ดีที่สุด มีตนทุน
และราคาทีค่ มุ คาทีส่ ดุ จากนัน้ จึงอนุมตั กิ ารสัง่ ซือ้

ระบบการจัดซื้อจัดจาง
ตรวจสอบ
ผูใช
ลูกคา

รายชื1อผูขาย
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
หนวยงานกำกับดูแลใหการรับรอง

สั่งสินคาและบริการ

ดานการจัดซื้อจัดจางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทิสโกคำนึงถึงผลกระทบดานสิง่ แวดลอมโดยวางระบบการ
ทำงานเพ�อลดการใชกระดาษ จัดทำระบบบริการใบแจง
ยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส และริเริ่มการใหบริการระบบ
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ทั้งนี้ ทิสโกทำการจัดซื้อจัดจาง
ผูจำหน�าย ไอที แอพพลิเคชั่น ในการสรางรากฐานระบบ
การทำงานขององคกร ซึง่ ยึดตามแนวปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจาง
และแนวทางในการคัดเลือกผูจ ำหน�ายควบคุมโดยหน�วยงาน
ไฟแนนเชียลเทคโนโลยี
เม�อหน�วยงานตองการโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชัน่
ใหมๆ ตองทำการกรอกเอกสารขอคำเสนอซือ้ ระบุประเภท
ของงานทีต่ อ งการ พรอมรายละเอียดทีเ่ กีย่ วของ เพ�อย�นเสนอ
แกผูจำหน�ายที่มีแนวโนมสามารถใหบริการได ซึ่งถือเปน
การเพิม่ ตัวเลือกของผูจ ำหน�ายใหหลากหลายยิง่ ขึน้ และลด
ปญหาเร�องการทุจริตและคอรรปั ชัน่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ขัน้ ตอน
การประเมินตัวเลือกผูจำหน�าย จะดำเนินการ ผานการใช
ระบบใหคะแนนโดยหน�วยงานที่เกี่ยวของและหน�วยงาน
ไฟแนนเชียลเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ทิสโกมีจำนวนผูขายสินคาและบริการ และ
ผู  จ ำหน� า ยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ ผ  า นเกณฑ
ตรวจสอบแลวทั้งสิ้น ดังนี้
จำนวนผูขาย
สินคาและบริการ

จำนวนผูจำหนาย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2558

95

113

2559

110

141

คุณภาพดีที่สุด
ประสิทธิภาพของตนทุน

อนุมัติการสั่งซื้อ

ในการปฏิบัติดำเนินงานเพ�อใหมั่นใจวาการจัดซื้อ
จัดจางเปนไปตามแนวทางที่กำหนดไว ทิสโกกำหนดให
คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของมีการทบทวนและตรวจสอบแนว
ปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจาง สำหรับการจัดซือ้ สินคาและบริการ
และการคั ด เลื อ กผู  จ ำหน� า ยบริ ก ารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ำเสมอ เพ�อดำรงกระบวนการการทำ
ธุรกิจที่เกิดคุณคาทั้งตอองคกรและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

การใหสินเชื1อแกธุรกิจพลังงาน
เพื1อสิ่งแวดลอม
จากวิกฤตการณพลังงานทีม่ กี ารนำทรัพยากรพลังงาน
มาใช ในการผลิตและการบริโภคของทุกประเทศ ซึง่ มีจำนวน
ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางตอเน�อง ทำใหความตองการพลังงาน
เพิ ่ ม ขึ ้ น อย า งรวดเร็ ว ในศตวรรษที ่ 20 และมี อ ั ต รา
ความตองการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเร�อยๆ จนเกิดเปน
ปญหาพลังงานโลก สงผลทำใหทรัพยากรพลังงาน มีแนวโนม
ขาดแคลนและกำลังจะหมดไป อาทิ น้ำมัน ถานหิน และกาซ
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ผลกระทบจากการใชพลังงานของ
มนุ ษ ย ย ั ง ก อ ให เ กิ ด วิ ก ฤตการณ ต  อ ระบบนิ เ วศหรื อ
สิ่งแวดลอมของโลกอีกดวย
ทิสโกตระหนักถึงภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ในชวงเวลา
หลายปทผ่ี า นมา ซึง่ เปนผลสืบเน�องมาจากปญหาสิง่ แวดลอม
จึ ง ได ให ก ารสนั บ สนุ น สิ น เช� อ โครงการสำหรั บ บรรษั ท
ขนาดใหญทท่ี ำธุรกิจเพ�อประโยชนดา นสิง่ แวดลอม ถือเปน
การสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียน และเปนไปตามกลยุทธความ
ยั่งยืนที่ทิสโกกำหนดไว เพ�อชวยลดปญหาการขาดแคลน
พลังงาน รวมทั้งลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
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ชีวมวล และโครงการพลังงานทางเลือก ซึ่งหมายถึง
พลังงานทีส่ ามารถนำมาทดแทนพลังงานเดิมที่ใชเชือ้ เพลิง
ซากดึกดำบรรพ โดยไมมีผลกระทบอ�นเกิดขึ้น รวมทั้ง
โครงการอ�นๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน
โรงงานผลิตตนกลาไมยคู าลิปตัส เปนตน โดยในป 2559
ทิสโกมีมูลคาการสนับสนุนสินเช�อโครงการที่ทำประโยชน
ดานสิง่ แวดลอม รวมทัง้ สิน้ 6,043 ลานบาท โดยแบงออก
ตามประเภทของโครงการดังนี้

ตลอดหลายปที่ผานมา ทิสโก ใหการสนับสนุนการ
ปลอยสินเช�อโครงการสำหรับบรรษัทขนาดใหญทท่ี ำธุรกิจ
เพ�อประโยชนดานสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการพลังงาน
หมุนเวียน ซึง่ เปนพลังงานทดแทนทีไ่ ดมาจากแหลงพลังงาน
ที่เกิดขึ้นอยูอยางตอเน�องไมหมดไปเปนพลังงานสะอาด
และไมสรางผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ไดแก โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ และความรอน
เหลื อ ทิ ้ ง โรงไฟฟ า กั ง หั น ลม และโรงไฟฟ า เชื ้ อ เพลิ ง

ขอมูลยอดสินเชื1อโครงการที่ทำประโยชนดานสิ่งแวดลอม
ประเภทของโครงการ

ยอดคงคาง (ลานบาท)
2557
2558
2559

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะและความรอนเหลือทิ้ง
โรงไฟฟากังหันลม
โรงไฟฟาเชื้อเพลิงชีวมวล
โรงผลิตตนกลายูคาลิปตัส

1,717
976
1,644
1,786
74

1,519
0
1,498
0
39

3,721
984
1,318
0
19

ยอดคางทั้งหมด

6,197

3,056

6,043

หากพิจารณาเปรียบเทียบมูลคายอดคงคางทัง้ หมดของสินเช�อทีท่ ำประโยชนดา นสิง่ แวดลอมกับสินเช�อบรรษัทขนาดใหญ
ทัง้ หมด จะเห็นไดวา สัดสวนของลูกหนีส้ นิ เช�อทีท่ ำประโยชนตอ สิง่ แวดลอม มีสดั สวนเพิม่ ขึน้ มาอยูท ่ี 13% ในป 2559

สัดสวนของสินเชื1อที่ทำประโยชนดานสิ่งแวดลอมเทียบกับสินเชื1อบรรษัทขนาดใหญทั้งหมด
2559

6,043

40,467

2558

3,056

40,271

2557

6,197

46,886

0

10

20

30

40

50

สินเช�อที่ทำประโยชนตอสิ่งแวดลอม
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ความรับผิดชอบตอพนักงาน
ทิสโก ใหความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ
ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรม โดยไดกำหนดนโยบายทั่วไป
ดานทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัทเพ�อใหมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ
ความตอเน�องของงาน ในขณะเดียวกันกลุมทิสโก ไดกระจายอำนาจ เพ�อเปดโอกาสใหสายงานธุรกิจแตละสายงาน
ไดดำเนินการดานทรัพยากรบุคคลของตนเองอยางเหมาะสม เพ�อใหสามารถแขงขันได ในสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ
ของแตละบริษัท

การจางงาน
ทิสโก ไดกำหนดเกณฑการวาจางพนักงานตามขีด
ความสามารถ 3 ประการ ไดแก ขีดความสามารถดาน
องค ก ร (Organizational Core Competencies)
ขีดความสามารถในการทำงาน (Functional Competencies)
และขี ด ความสามารถในการเป น ผู  น ำ (Leadership
Competencies) เพ� อ ตอบสนองต อ ลั ก ษณะธุ ร กิ จ
และดำรงไวซึ่งวัฒนธรรมของกลุมทิสโก
ทัง้ นี้ ทิสโกมนี โยบายวาจางพนักงานทีม่ ที ศั นคติและ
ความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกตองเหมาะสมและชวยให
พนักงานเหลานั้นพัฒนาศักยภาพ เพ�อที่จะทำงานรวมกับ
ทิสโก ในระยะยาว โดยฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ใน
การจัดหาเคร�องมือที่เหมาะสมในการรับสมัครและคัดสรร
พนักงาน สวนการตัดสินใจวาจางเปนความรับผิดชอบของ
ผูบ ริหารในสังกัดนัน้ และเพ�อใหเปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ทิสโกจึงมีนโยบายที่จะไมพิจารณาวาจาง
ญาติสนิทและสมาชิกในครอบครัวของคณะกรรมการบริษทั
ฝายบริหาร รวมถึงเจาหนาที่อาวุโสที่มีอำนาจบริหาร
ของกลุมทิสโก
นอกจากนี้ ทิสโกยังมีนโยบายการเล�อนตำแหน�ง
หรื อ โยกย า ยตำแหน� ง จากภายในองค ก รในกรณี ท ี ่ ม ี
ตำแหน�งวาง เพ�อความเหมาะสม ความตอเน�องและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการดำเนินงานใหสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร และมีนโยบายในการวาจางระยะยาว ซึง่ กรณี
การพ นสถานะการจา งจะเกิด ขึ้นเฉพาะในกรณีฝ าฝน
หลั ก การของกลุ  ม ทิ ส โก กระทำความผิ ด ทางธุ ร กิ จ
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[G4-DMA] [G4-LA4]

เกษียณอายุ ลาออกโดยสมัครใจ และพฤติกรรมทีเ่ ขาขาย
ตองออกจากงานตามที่กำหนดในระเบียบและขอบังคับ
ที่กลุมทิสโกจดทะเบียนไวกับกระทรวงแรงงานเทานั้น
เม�อใดก็ตามที่กลุมทิสโกไมสามารถดำรงหน�วยงานหรือ
หน�วยธุรกิจใดไวได กลุมทิสโกจะดำเนินการเทาที่สมควร
เพ�อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะวางงานและเพ�อปฏิบัติให
เป น ไปตามกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข อ ง โดยจะพยายามให
พนักงานของกลุมทิสโก ไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด
เทาที่จะเปนไปได
อยางไรก็ตาม กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน�งหรือ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในองคกร ตลอดจนการ
พนสถานะการจาง ซึ่งสงผลตอการเตรียมความพรอม
ของพนักงาน บริษัทฯจะมีการแจงใหทราบลวงหนากับ
พนักงานกอนทุกครั้ง

ระยะเวลาขั้นต่ำในการ
แจงลวงหนาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง
การดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลง
งานภายใน

การลาออก

การจัดระเบียบใหม
ของแผนก

2 สัปดาห

2 สัปดาห
2 สัปดาห

สำหรับสถิติขอมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน และจำนวนพนักงานทั้งหมดของทิสโกแยกตามชวงอายุ เพศ
และเกณฑความหลากหลาย อ�นๆ มีรายละเอียดดังนี้

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
เกณฑองคประกอบ
พนักงาน

จำนวน
การเปลี่ยนแปลง

พนักงานเขาใหมขององคกร
2558
2557
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
(คน)
(คน)

พนักงานออกจากองคกร

2559
จำนวน รอยละ
(คน)

2557
จำนวน รอยละ
(คน)

2558
2559
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
(คน)
(คน)

784

17.14

597

12.99

478

10.56

520

11.37

472

10.27

438

9.68

286

6.25

221

4.81

286

6.32

185

4.04

181

3.94

186

4.11

498

10.89

376

8.18

192

4.24

335

7.32

291

6.33

252

5.57

606
172
6

13.25
3.76
0.13

458
133
6

9.96
2.89
0.13

368
107
3

8.13
2.36
0.07

337
178
5

7.37
3.89
0.11

286
166
20

6.22
3.61
0.43

225
196
17

4.97
4.33
0.38

576

12.59

425

9.25

284

6.28

339

7.41

356

7.74

306

6.76

71

1.55

48

1.04

52

1.15

41

0.90

43

0.94

38

0.84

137

3.00

124

2.70

142

3.14

82

1.79

73

1.59

94

2.08

เพศ
ชาย
หญิง
ชวงอายุ
อายุ < 30 ป
อายุ 30 - 50 ป
อายุ > 50 ป
พื้นที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ
สาขากรุงเทพ
และปริมณฑล
สาขา
ตางจังหวัด

หมายเหตุ สัดสวนรอยละที่แสดงในตารางเปนสัดสวนที่คำนวณเทียบกับจำนวนของพนักงานทั้งหมดในแตละป

รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-LA1]
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[G4-LA12]

7

5

2
10

เพศ
ชาย
หญิง

ชวงอายุ
อายุ < 30 ป
อายุ 30 - 50 ป
อายุ > 50 ป

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

1

อเมริกัน

อังกฤษ

แคนาดา

ญี่ปุน

ไตหวัน

นิวซีแลนด

-

-

-

1

1

4

4,250

1,644
2,491
121

1,625
2,631

4,256

ไมใช
ผูบริหาร

หมายเหตุ (1) ไมนับรวมจำนวนคณะกรรมการบริษัท

316

9

5
230
83

145
173

318

ผูบริหาร

ตำแหน�งงาน

ไทย

เชื้อชาติ

12

คณะ
กรรมการ

จำนวนทั้งหมด

เกณฑองคประกอบ
พนักงาน

-

-

-

-

-

-

2,671

1,048
1,514
109

1,110
1,561

2,671

ธุรกิจ
รายยอย

2557

-

-

-

-

-

-

176

95
78
3

80
96

176

ลูกคา
บรรษัท

-

-

-

-

1

5

1,013

347
632
40

221
798

1,019

ธนบดี
และจัดการ
กองทุน

สายธุรกิจ

-

-

1

1

-

-

706

159
497
52

359
349

708

สนับสนุน
องคกร

0

0

1

1

1

5

4,566

1,649
2,721
204

1,770
2,804

4,574

จำนวน
ทั้งหมด(1)

369
1
1
-

9
1
1
1

5
281
85

194

5
2
10

177

371

ผูบริหาร

7

12

คณะ
กรรมการ

-

-

-

-

1

4

4,222

1,770
2,343
114

2,672

1,555

4,227

ไมใช
ผูบริหาร

ตำแหน�งงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดจำแนกตามองคประกอบของฝายบริหารและสายธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

2,710

1,146
1,461
103

1,604

1,106

2,710

ธุรกิจ
รายยอย

2558

-

-

-

-

-

-

150

76
71
3

87

63

150

ลูกคา
บรรษัท

-

-

-

-

1

5

1,018

384
602
38

815

209

1,024

ธนบดี
และจัดการ
กองทุน

สายธุรกิจ

-

-

1

-

-

-

713

169
490
55

360

354

714

สนับสนุน
องคกร

0

0

1

0

1

5

4,591

1,775
2,624
199

2,866

1,732

4,598

จำนวน
ทั้งหมด(1)

1

1

1

-

-

-

9

3
9

5

7

12

คณะ
กรรมการ

-

-

1

-

-

1

892

290
89

202

177

379

ผูบริหาร

-

-

-

-

1

3

4,127

1,651
2,357
138

2,625

1,521

4,146

ไมใช
ผูบริหาร

ตำแหน�งงาน

-

-

-

-

-

-

2,683

1,075
1,497
111

1,602

1,081

2,683

ธุรกิจ
รายยอย

2559

-

-

-

-

-

-

143

66
72
5

87

56

143

ลูกคา
บรรษัท

-

-

-

-

1

4

993

341
607
50

792

206

998

ธนบดี
และจัดการ
กองทุน

สายธุรกิจ

-

-

1

-

-

-

700

168
472
61

346

355

701

สนับสนุน
องคกร

0

0

1

0

1

4

4,519

1,650
2,648
227

2,827

1,698

4,525

จำนวน
ทั้งหมด(1)

นอกจากนี้ ในป 2559 ทิสโกยังใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงมีการพิจารณาจางงาน
ผูพิการ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 มาตรา 35 แทนการจายเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 โดยรวมกับสมาคมธนาคารไทย ดำเนินการจาง
ผานสภากาชาดไทยทัว่ ประเทศ รวม 20 อัตรา โดยเริม่ จัดจางในป 2560 และจะทยอยเพิ่มจำนวนการจางตอไป

คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
กลุมทิสโกมีนโยบายในการใหคาตอบแทนที่ดี มีโครงสรางที่เปนธรรมและมีผลในการจูงใจใหกับพนักงาน โดยใช
โครงสรางคาตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพ�อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน อุปสงค และอุปทานของตลาดแรงงาน
โดยแบงเปน
• ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน ไดแก เงินเดือน
ค า จ า ง โบนั ส เงิ น จู ง ใจ ทั ้ ง แบบคงที ่ แ ละผั น แปร
รางวัลตอบแทน (แบงออกเปน 2 กรณี คือ (1) คาตอบแทน
ตามบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ และ (2) คาตอบแทน
ตามผลงาน) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
• ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานและผลประโยชน
ระยะยาวอ�นของพนักงาน ไดแกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526)
และได น ำเงิ น กองทุ น เข า เป น กองทุ น จดทะเบี ย นตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก องทุ น สำรองเลี ้ ย งชี พ พ.ศ. 2530
ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2533 ในนาม “กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพพนักงานทิสโกซึ่งจดทะเบียนแลว” โดยพนักงาน
ที่เขาระบบการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไดรับเงิน
เม�อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน ซึ่งสมาชิกจะจายเงิน
สะสมเขากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของ
นายจาง หรือในอัตรารอยละ 5, 10, หรือ 15 โดย ใหนายจาง
หักจากคาจาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของสมาชิก
และสมาชิกสามารถแจงเปลี่ยนแปลงการหักเงินสมทบ
ไดปละ 1 ครั้ง กองทุนไดจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบ
ดวยกรรมการทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของสมาชิกและกรรมการ
ที่มาจากการแตงตั้งของนายจาง โดยมีวาระคราวละ 2 ป
และกรรมการที่อ อกจากวาระสามารถกลับ เขามาเปน
กรรมการได อ ี ก หากได ร ั บ การเลื อ กตั ้ ง หรื อ แต ง ตั ้ ง
แลวแตกรณี ซึ่งมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบใน
การควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกำหนด
นโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด

กลุมทิสโกไดเพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทุนใหกับ
พนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของทิสโก
ไดมีทางเลือกใหเหมาะสมกับตนเองมากขึ้น โดยการใช
กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (Master Fund)
ซึ่งประกอบ ดวย 4 นโยบายการลงทุน ไดแก นโยบาย
ตราสารหนี ้ นโยบายผสม นโยบายหุ  น และนโยบาย
ที่มีการลงทุนในตางประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือก
นโยบายการลงทุนที่มีสัดสวนการลงทุนไดมากถึง 15
ทางเลือก พนักงานสามารถเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุน
ไดปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงโครงการเงิน
รางวั ล การปฏิ บ ั ต ิ ง านครบกำหนดเวลาที ่ ท ิ ส โก จ ั ด ขึ ้ น
และเงินชดเชยที่ตองจายใหกับพนักงานเม�อออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอ�นๆ

รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-DMA] [G4-EC3]
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กลุมทิสโก ใชระบบการบริหารคาจางโดยเทียบเคียงตลาด มีโครงสรางซึ่งผนวกการแบงระดับชั้นและลักษณะของ
ประเภทงาน เพ�อใหระบบมีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได และมี
ความยืดหยุนเพียงพอที่จะใหรางวัลตอบแทนแกผลงานและความชำนาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงาน
ทั้งในระดับผูเชี่ยวชาญและพนักงานทั่วไป ในการกำหนดคาตอบแทน จะใชระดับคาตอบแทนภายนอกและขอกำหนด
ดานความเปนธรรมภายในของกลุมทิสโกเปนเกณฑ ในการพิจารณา
สำหรับการดูแลสวัสดิการพนักงาน ทิสโกจัดใหมีสวัสดิการใหกับพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจาง และ
พนักงานชั่วคราว ดังนี้

สวัสดิการกลุมทิสโก
คารักษาพยาบาล

สวัสดิการที่ ไดรับตามประเภทพนักงาน
พนักงานประจำ

พนักงานสัญญาจาง

พนักงานชั่วคราว

-

-

การตรวจรางกายประจำป

-

หองพยาบาล
กองทุนเงินทดแทน
การประกันชีวิตและคารักษาพยาบาลอันเน�องจากอุบัติเหตุ

-

-

การชวยเหลืองานศพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-

การสนับสนุนคาใชจายสำหรับวิชาเฉพาะดาน
สำหรับพนักงานที่ตองใช ใบอนุญาต (License)ในการปฏิบัติงาน

-

เงินกูหรือจัดหาแหลงเงินกูสำหรับพนักงาน
(1) สวัสดิการสินเช�อเชาซื้อรถยนต
(2) สวัสดิการสินเช�อเชาซื้อรถจักรยานยนต
(3) สวัสดิการเงินกู และ/หรือ จัดหาแหลงเงินกูเพ�อบานอยูอาศัย,
ตอเติมบาน และซอมแซมบาน
(4) สวัสดิการเงินกูเพ�อกรณีฉุกเฉิน
(5) เงินกูบรรเทาภาระการครองชีพ

-

-

ทุนชวยเหลือการศึกษา

-

-

ของที่ระลึกตามอายุงาน

-

-

เคร�องแบบพนักงาน (เสื้อโปโล สูท หรือเสื้อแจ็คเก็ต)
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-

รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-DMA] [G4-LA2]

(อายุงาน > 1ป)

ทิสโกยังใหความสำคัญกับสิทธิเด็กซึ่งควรไดรับการเลี้ยงดูจากมารดา รวมถึงความปลอดภัยของมารดาที่ตั้งครรภ
โดยกำหนดใหพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ�อคลอดบุตร ครรภหนึ่งไมเกิน 90 วันโดยนับรวมวันหยุดที่มีระหวาง
วันลาดวย และไดรับคาจางไมเกิน 45 วันในกรณีที่มีการคลอดปกติ และในกรณีที่เปนการคลอดโดยวิธีผาตัด ใหสิทธิ
คาจางปกติเปนเวลาไมเกิน 60 วันติดตอกัน และพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิขอใหกลุมทิสโกเปลี่ยนงานในหนาที่เดิม
เปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได โดยใหแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน ชั้น 1 ที่รับรองวาไมอาจทำหนาที่
เดิมตอไปได ซึ่งกลุมทิสโกจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหกับพนักงานนั้น ทั้งนี้ สอดคลองกับสิทธิเด็ก และ
หลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองคการยูนิเซฟ ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ และองคการชวยเหลือเด็ก
จากการปฏิบตั ดิ ำเนินงานของทิสโกพบวา พนักงานสวนใหญยงั คงกลับมาทำงานหลังจากระยะการลาสิน้ สุดลงแลว

สถิติการกลับเขาทำงานและอัตราการคงอยูของพนักงานหลังการใชสิทธิ์ลาคลอด
จำนวนพนักงาน (คน)

กรณีของการลา

2557

2558

2559

จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดได

2,605

2,633

2,604

จำนวนพนักงานที่ได ใชสิทธิ์ลาคลอด

88

103

86

จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด

88

102

85

จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด
และยังทำงานตอหลังจากนั้นไป 12 เดือน

74

81

78

อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate)(1)
ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแลว (รอยละ)

100

99

99

อัตราการคงอยูของพนักงาน (Retention Rate)(2)
ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแลว (รอยละ)

84

79

92

หมายเหตุ
(1) อัตรากลับมาทำงาน (Return to Work Rate) = (จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด/จำนวนพนักงานตามเพศที่ได ใชสิทธิ์ลาคลอด) x100
(2) การคงอยูข องพนักงาน (Retention Rate) = (จำนวนพนักงานทีก่ ลับมาทำงานหลังจากสิน้ สุดระยะการลาคลอดและยังทำงานตอหลังจากนัน้ ไป 12 เดือน/จำนวนพนักงาน
ที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด) x 100

นอกจากนี้ ทิสโกยังจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการที่ดูแลดานสวัสดิการตางๆ ของพนักงานในแตละบริษัททั้ง
บริษทั แมและบริษทั ในเครือ โดยองคประกอบของคณะกรรมการสวัสดิการจะมีคณะทำงานรวมจำนวน 10 คน ประกอบดวย
ตัวแทนนายจาง จำนวน 5 คน ที่นายจางเปนผูคัดเลือก และตัวแทนพนักงานจำนวน 5 คน ที่พนักงานเปนผูคัดเลือก
ทำหนาที่พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ของพนักงาน โดยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการรวมกันทั้งกลุมทิสโกเพ�อใหมั่นใจวาการดูแลพนักงานของทิสโกเปนไปอยางทั่วถึง เหมาะสมและเปนธรรม
ทั้งนี้ มีพนักงานที่ ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ คิดเปนรอยละ 92 ของพนักงานทั้งหมด (สิทธิประโยชน
และสวัสดิการตางๆ ครอบคลุมพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจางทัง้ หมด แตไมครอบคลุมถึงพนักงานชัว่ คราว)

รายงานความยั่งยืน 2559
[G4-11] [G4-DMA] [G4-LA3]

55

การไมเลือกปฏิบตั ิ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลุ  ม ทิ ส โก ให โ อกาสในการเติ บ โตของพนั ก งาน
ภายในองคกร โดยคำนึงถึงผลการปฏิบตั งิ านความสามารถ
และคุ ณ ลั ก ษณะที ่ ส อดคล อ งกั บ ค า นิ ย มขององค ก ร
โดยมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองคกร

ทิสโกตระหนักถึงความสำคัญดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของพนักงาน
อีกทั้งความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้นได จำเปน
อยางยิ่งที่พนักงานทุกคนตองเขาใจและรวมมือรวมใจกัน
ปฏิบตั งิ านอยางถูกตอง ลดความเสีย่ งทีก่ อ ใหเกิดอันตราย
ตางๆ ทั้งกับตนเองและตอผูอ�น จึงกำหนดใหพนักงาน
ใหม ท ุ ก คน ต อ งเข า เรี ย นรู  เ ร� อ งการป อ งกั น อุ บ ั ต ิ เ หตุ
และความปลอดภัยภายในสำนักงานในรูปแบบ E-learning
ผานระบบ TISCO LMS และกำหนดใหหวั ขอการเรียนรูน ้ี
เป น เง� อ นไขในการผ า นทดลองงานรวมทั ้ ง มี ก ารระบุ
แนวทางการปองกันอุบัติเหตุ และใหความรูผานชองทาง
ตาง ๆ เชน HR News, Safety Together, Health Tips,
Health Alert และ Knowledge Management (KM)
และโครงการที่เกี่ยวของ เชน การตรวจสถานที่ทำงาน
ด ว ยเคร� อ งมื อ ตามหลั ก การยศาสตร , การประเมิ น
ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมในการทำงาน เปนตน

นอกจากนี ้ ยั ง มี ก ารคำนึ ง ถึ ง ความเท า เที ย มกั น
ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการกำหนดแนวทางเพ�อปองกันการ
เลือกปฏิบัติตอลูกคาและคูคา เชน การมิใหพนักงาน
ที่มีอำนาจตัดสินใจดูแลลูกคาที่มีความสัมพันธกับตน
เพ�อปองกันการเอื้อประโยชนแกพวกพอง การคัดเลือก
คู  ค  า ธุ ร กิ จ อย า งโปร ง ใสและเป น ธรรม ซึ ่ ง กลุ  ม ทิ ส โก
มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาอยางชัดเจน
และมีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ เพ�อดูแลการจัดซื้อ
จัดจางใหเปนไปอยางเหมาะสม ฯลฯ
จากการดำเนินงาน ในป 2559 พบวามีกรณีการ
ร อ งเรี ย นเร� อ งการเลื อ กปฏิ บ ั ต ิ 1 กรณี โดยได ม ี ก าร
สอบสวนและนำเสนอตอคณะกรรมการวินัย และคณะ
กรรมการทรัพยากรบุคคลแลว ถึงแมวาผลการสอบสวน
ในเร�องดังกลาวจะพบวาไมเปนตามขอรองเรียน แต
กลุมทิสโก ไดดำเนินการชี้แจงและใหแนวทางปฏิบัติ
ต อ ผู  เ กี ่ ย วข อ งเพ� อ เพิ ่ ม ความชั ด เจนในการส� อ สาร
และลดโอกาสความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได
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รายงานความยั่งยืน 2559

[G4-DMA] [G4-LA6] [G4-HR3]

โดยในป 2559 จากรายงานขอมูลสถิติการบาดเจ็บ
ของพนักงาน พบวามีพนักงานทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุเน�องจาก
การทำงาน จำนวน 16 คน และมีจำนวนพนักงานทีล่ าหยุด
เน�องจากอุบัติเหตุรวมเน�องจากการทำงานและไมเกี่ยว
กับการทำงาน ทั้ง หมด 359 คน แบง เปน กรณีตาง ๆ
ไดดังนี้
กรณีบาดเจ็บของพนักงาน

ชาย

หญิง

รวม

ไมหยุดงาน
หยุดงาน
ทุพพลภาพ
เสียชีวิต
รวม

148
35
183

166
10
176

314
45
359

ทิสโกยังคำนึงถึงความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทำร า ยและรุ ก รานโดยลู ก ค า หรื อ บุ ค คลไม ห วั ง ดี
รวมถึ ง สถานการณ ก ารปล น ธนาคาร การประท ว ง
และการก อ การร า ยอ� น ๆ โดยมี ก ารควบคุ ม การเข า
ถึ ง พื ้ น ที ่ เช น การกำหนดชั ้ น ความปลอดภั ย หรื อ
ประเภทของพื ้ น ที ่ การกำหนดให ม ี ก ารลงทะเบี ย น
ผูมาติดตอพื้นที่ควบคุม การกำหนดสิทธิ์และควบคุม
การเขา-ออกดวยระบบ Access Control เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย การติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
การบุกรุกและกลองวงจรปด รวมทั้งกำหนดแผนรองรับ
สถานการณ ฉ ุ ก เฉิ น ซึ ่ ง ใช เ ป น แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ส ำหรั บ
BCM Team พนั ก งาน และผู  ม าติ ด ต อ ภายในพื ้ น ที ่
สำนักงานทิสโก โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ�อปกปองชีวิต
ของพนักงานและลดความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี ้ ย ั ง ให ค วามสำคั ญ ในการป อ งกั น การ
กระทำผิดดานการฟอกเงิน โดยกำหนดใหมกี ารตรวจสอบ
เพ� อ ทราบข อ เท็ จ จริ ง เกี ่ ย วกั บ ลู ก ค า (Know Your
Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD)
ของแต ล ะหน� ว ยธุ ร กิ จ รวมถึ ง การทำธุ ร กรรมใดๆ
ของลู ก ค า ที ่ ม ี ล ั ก ษณะซั บ ซ อ น หรื อ เป น ธุ ร กรรม
ที่ ไมมีความสมเหตุสมผล หรือไมสามารถอธิบายดวย
เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสั ย หน� ว ยงานธุ ร กิ จ ที ่ ร ั บ ทำธุ ร กรรมให แ ก ล ู ก ค า
จะดำเนินการรายงานการทำธุรกรรมดังกลาวใหสำนักงาน
ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ทั ้ ง นี ้ เ ป น ไปตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ป  อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
เพ�อมิใหกลุม บุคคลใดอาศัยการดำเนินธุรกิจของกลุม ทิสโก
เปนชองทางในการกระทำความผิดทางดานการฟอกเงิน
และการใหสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทิสโกตระหนักดีวา พนักงานถือเปนทรัพยากรทีส่ ำคัญ
ที่สุดในการขับเคล�อนใหองคกรสามารถเจริญเติบโตอยาง
ตอเน�อง จึงกำหนดใหมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา
ทั้งในสวนของความตองการขององคกรและการพัฒนา
สวนบุคคลของพนักงานเอง เพ�อใหเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเน�องนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
องคกร โดยการวางแผนพัฒนาบุคลากรคำนึงถึงสมรรถนะ

3 ดาน คือ ดานสมรรถนะทั่วไป ดานธุรกิจและความรู
เฉพาะทาง และดานการบริหารจัดการ ซึ่งจะคำนึงถึง
สมรรถนะที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ ในตำแหน�งนั้นๆ
เปนสำคัญ
ในระดับองคกร ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาทีว่ างแผน
การพัฒนาพนักงานเพ�อสรางสมรรถนะที่จำเปนในการ
ปฏิบัติงาน และสงเสริมวัฒนธรรมองคกร ใหความรูและ
พัฒนาทักษะความสามารถเปนประโยชน ในการแขงขันของ
บริษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่
ใหคำแนะนำในดานเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพ�อใหการ
เรียนรูและการพัฒนาตนทุนดานบุคลากรมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและเปนการเพิ่มคาใหธุรกิจโดยรวม รวมถึงเก็บ
บันทึกความรู และทักษะความสามารถของหน�วยธุรกิจ
ตางๆ ในกลุม ทิสโก
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ทิสโกมุงเนนไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
โดยจั ด ตั ้ ง บริ ษ ั ท ศู น ย ก ารเรี ย นรู  ท ิ ส โก จำกั ด ขึ ้ น
โดยมีเปาหมายในการวางแผนการพัฒนาและจัดหลักสูตร
การเรียนรูเ พ�อเสริมสรางความรูค วามสามารถใหกบั องคกร
ผานการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผลการเพิม่ ผลิตภาพ

และการพัฒนาศักยภาพความเปนผูน ำ โดยพัฒนาองคกร
และบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ชั ้ น ทำให บ ุ ค ลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการพัฒนา
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร อ ย า งต อ เน� อ ง โดยจั ด หลั ก สู ต ร
การพัฒนาตางๆ ดังนี้

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของทิสโก
โครงการพัฒนาพนักงานเพ�อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันใหสอดคลอง
กับกลยุทธทางธุรกิจ
• โครงการพัฒนาเจาหนาที่
ลูกคาสัมพันธ
• โครงการพัฒนาเจาหนาที่ใหบริการ
ธนกิจสาขา
• โครงการพัฒนาเจาหนาที่สินเช�อ
เชาซื้อรถยนต
• โครงการพัฒนาผูจัดการเชาซื้อ
• โครงการพัฒนาเจาหนาที่การตลาด
สินเช�อรายยอย
• โครงการพัฒนาผูจัดการเขตสมหวัง
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โครงการพัฒนาผูบริหาร
• โครงการสำหรับผูบริหารระดับกลาง
• โครงการสำหรับผูบริหารระดับตน

โครงการปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร

ระบบจัดการการเรียนรู
และ e-Learning

การฝกอบรมตามความรู
ความสามารถเฉพาะดาน
มีแผนพัฒนาตามแผนการเรียนรูที่
เหมาะสมตามวัตถุประสงคทางธุรกิจ
ของแตละหน�วยงาน

โครงการจัดการองคความรู

รวบรวมและถอดองคความรูจาก
ผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ
ตลอดจนผูเกษียณอายุอยางเปนระบบ
เพ�อนำมาถายทอดและเผยแพรใหกับ
พนักงาน

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมตอคนตอป
ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน

2557

2558

2559

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ป)

16.15

20.83

20.61

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามเพศ (ชม./คน/ป)
ชาย
หญิง

15.08
16.83

17.69
22.72

17.22
22.65

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามระดับตำแหน�งงาน (ชม./คน/ป)
ระดับผูบริหาร(1)
ไมใชระดับผูบริหาร(2)

30.82
15.05

18.09
21.07

27.77
19.96

18.55

21.98

14.58

7.55

9.35

13.63

ลูกคาธนบดีและจัดการกองทุน

13.59

26.09

38.47

สนับสนุนองคกร

12.93

11.33

19.71

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ป)
ธุรกิจลูกคารายยอย
ลูกคาบรรษัท

หมายเหตุ (1) ระดับผูบริหาร หมายถึง ระดับหัวหนางานจนถึงระดับผูบริหาร (2) ไมใชระดับผูบริหาร หมายถึง พนักงานต่ำกวาระดับหัวหนางาน

นอกจากการฝ ก อบรมให ค วามรู  พ นั ก งานแล ว
ทิสโกยังมีการประเมินผลพนักงานในหลายดาน เชน
ประเมินความรูและสมรรถภาพ ประเมินผลงานความเปน
ผูน ำ รวมถึงความสอดคลองกับคานิยมองคกร ซึง่ มีจำนวน
พนักงานที่ ไดรับการประเมินคิดเปนรอยละ 100 ของ
พนักงานทั้งหมด เพ�อใหพนักงานไดทราบถึงศักยภาพ
ตลอดจนนำไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและยกระดั บ ขี ด ความ
สามารถของตนเอง

การสรางองคกรแหงความสุข
ทิสโกมเี ปาหมายในการสราง "องคกรแหงความสุข"
มุงเนนการส�อสารคานิยมองคกร โดยใหความสำคัญ
ต อ ความสั ม พั น ธ ข องพนั ก งาน การพั ฒ นาความรู 
ใหกับพนักงาน การสรางโอกาสในการเติบโตกาวหนาใน
สายอาชีพ และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน
ทิสโกมองวาทรัพยากรมนุษยคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
เม�อพนักงานมีความสุขในการทำงานยอมจะสามารถสงผาน
ความสุขนัน้ ไปสูส งั คมภายนอกได และยิง่ กวานัน้ สิง่ สำคัญ
ที่สุดคือการสรางคนเกง และคนดี ใหอยูเคียงคูในธุรกิจ
การเงินและการธนาคารของทิสโก โดยแนวทางการดำเนิน
ไปสูอ งคกรแหงความสุขของทิสโกประกอบไปดวย

การมีความสุขจากสุขภาวะอนามัยที่ดี โดยใหความ
สำคั ญ กั บ การดู แ ลสุ ข ภาพของพนั ก งาน การบริ ห าร
จัดการสมดุลชีวิตและการทำงาน ทิสโกจัดกิจกรรมเพ�อ
สงเสริมสุขภาพของพนักงานอยางตอเน�อง เพ�อกระตุน
ใหพนักงานใหความสำคัญในการดูแลสุขภาพและการ
บริหารจัดการสมดุลชีวติ และการทำงานดวยการสนับสนุนให
พนักงานมีกิจกรรมเพ�อผอนคลายความตึงเครียดจาก
การทำงาน อาทิเชน โครงการเดินวิง่ เพ�อสุขภาพโครงการ
การแขงขันฟุตบอลและแขงขันเตนแอโรบิค ซึง่ จัดขึน้
ทัว่ ประเทศเปนประจำทุกป เปนกิจกรรมทีพ่ นักงานใหความ
สนใจและมีสว นรว มเปน อยางมาก โดยในป 2559 มี
พนักงานเขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพรวมกันทัง้ สิน้ 3,000 คน

การมีความสุขกับบรรยากาศการทำงาน และความ
สัมพันธที่ดี โดยสรางใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ดี ในการ
ทำงาน คำนึงถึงความสุขความสัมพันธระหวางผูบริหาร
กับพนักงาน การทำงานเปนทีม และการเขาถึงคุณคา
ของตนเองและผูอ�น
เน�องจากพนักงานจะใชเวลาในที่ทำงานรวมกัน
ประมาณ 7.5 ชั่วโมงตอวัน จึงเปรียบเสมือนที่ทำงาน
เปนบานหลังที่สองของพนักงาน ทิสโกจึงไดสงเสริม
ให เ กิ ด บรรยากาศการทำงานที ่ ด ี มุ  ง เน น ในการสร า ง
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บรรยากาศความเปนกันเอง มีการสงเสริมวัฒนธรรม
องค ก รของความใกล ช ิ ด ระหว า งหั ว หน า กั บ ลู ก น อ ง
การอยูกันแบบครอบครัว การเห็นอกเห็นใจชวยเหลือ
ดูแลซึ่งกันและกัน โดยพนักงานทุกระดับสามารถเรียก
ผูบริหารระดับสูง และหัวหนางานดวยคำวา “พี่” สะทอน
ใหเห็นบรรยากาศการทำงานทีเ่ ปนกันเอง ซึง่ เปนวัฒนธรรม
ที่สั่งสมกันมาตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัท อีกทั้งสนับสนุน
ความรวมมือรวมใจ และความสัมพันธอันดี ในทีมงาน
ผ า นโครงการต า งๆ ที ่ เ น น การสร า งการมี ส  ว นร ว ม
ในหน�วยงาน และมีกิจกรรมใหพนักงานไดแสดงความ
ขอบคุณซึง่ กันและกันเพ�อเขาใจและเขาถึงคุณคาของตนเอง
และเพ�อนรวมงาน
กลุมทิสโก มีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานตอองคกรเปนประจำ ทั้งการสำรวจโดย
หน� ว ยงานภายนอก และการจัด สำรวจโดยหน�วยงาน
ภายใน โดยในป 2559 มีการประเมินบุคลากรโดยหน�วยงาน
ภายใน เพ�อนำผลลัพธที่ ไดมาปรั บ ปรุ ง ให เ ป น องค ก ร
แหงความสุข จากการสำรวจพนักงานทีร่ ว มทำแบบทดสอบ
จำนวน 3,426 คน พบวาผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในดานตางๆ ที่มีคะแนนเต็ม 10 ในดานความพึงพอใจ
โดยรวมมี ค ะแนนถึ ง 7.89
ความพึงพอใจ
และความพึ ง พอใจด า นการ
โดยรวม
ทำงานเปนทีมและบรรยากาศ
7.89
การทำงานสูงถึง 8.26 คะแนน
จาก 10 คะแนน
และยั ง พบว า ร อ ยละ 94
ของพนักงานที่เขามาตอบแบบสอบถามตอบวาตนเอง
มีความไววางใจเพ�อนรวมงาน จนสามารถเปนเพ�อนสนิทได
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และพนักงานรอยละ 70ไดรบั การชมเชยและมีความพึงพอใจ
ที ่ ร ะดั บ คะแนน 7.22 คะแนน
นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
ต อ องค ก ร โดยบริ ษ ั ท เอออน ฮิ ว วิ ท (ประเทศไทย)
คูขนานกันไปดวย โดยอยูระหวางประมวลผลการสำรวจ
ซึ่งจะมีการเทียบเคียงกับบริษัทอ�นๆ ที่โครงการสำรวจ
ในประเทศไทยดวย
การมีความสุขจากการไดอยูในองคกรที่มีวัฒนธรรม
องคกรทีด่ ี โดยสงเสริมและสืบสานการมีวฒ
ั นธรรมองคกร
ที ่ แ ข็ ง แกร ง ด ว ยการบู ร ณาการค า นิ ย มขององค ก ร
เขาสูกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทิสโกมงุ เนนการสงเสริมและสืบสานการมีวฒ
ั นธรรม
องคกรทีแ่ ข็งแกรง และมีความเปนกันเอง และทำงานแบบ
มืออาชีพ ซึ่งสงผลใหมีการถายทอดวัฒนธรรมดังกลาว
จากพี่ถึงนองพนักงานรุนใหมๆ เพ�อสรางพันธสัญญา
ทางใจของพนั ก งานต อ วั ฒ นธรรมและคุ ณ ค า องค ก ร
(Culture & Value Engagement) ใหเกิดผลอยางยั่งยืน
โดยพนักงานใหมจะไดรับการถายทอดวัฒนธรรมโดยตรง
จากหัว หนางานตั้ง แตว ัน แรกของการทำงานผานการ
สร า ง Culture & Value Engagement เป น ไปใน
ลั ก ษณะของการบู ร ณาการค า นิ ย มทั ้ ง 6 เข า ไว ใน
กระบวนการ บริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งคานิยมทั้ง 6
ไดมีการส�อสารกับพนักงานผานชองทางตางๆ ทั้งยังมีการ
ออกแบบกิจกรรมพนักงาน ที่สอดแทรกคานิยมองคกร
รวมทัง้ การบรรจุคา นิยมเขาไว ในหลักสูตรฝกอบรม นับตัง้ แต

การปฐมนิเทศ และการฝกอบรมทักษะในดานตางๆ เพ�อ
กระตุนใหเกิดความตระหนักรู และความเขาใจในคานิยม
องคกรทัง้ 6 ประการ ผานกิจกรรมและโครงการทัง้ ทางตรง
และทางออม รวมไปถึงการใหรางวัลกับพนักงานที่ปฏิบัติ
ไดตรงตามคานิยมของทิสโกและเปนพนักงานตัวอยาง
ทิสโก ใหความสำคัญกับการรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงาน และเปดโอกาสใหทกุ คนไดมสี ว นรวม โดยส�อสาร
ผานชองทางที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางออม เชน
การประชุมกับผูบริหาร, อีเมล, ปายประกาศ, เว็บไซต
และส�อสังคม รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ซึ่งผูบริหารระดับสูง
ใหความสำคัญและเขารวมกิจกรรมกับพนักงานสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมทิสโกและทีมผูบริหาร
จะไปเยี่ยมเยียนแผนกตางๆ รวมถึงสาขาตางจังหวัด
อยางทั่วถึง มีการจัดงานเลี้ยงใหกับพนักงานทุกปเพ�อ
ตอบแทนสำหรับความทุมเทของพนักงานที่มีใหกับบริษัทฯ
ตลอดจนสรางความเช�อมัน่ และความสัมพันธอนั ดีในองคกร
นอกจากนี้ ยังกำหนดใหมชี อ งทางสำหรับการส�อสาร
ระหวางผูบริหารและพนักงาน โดยจัดตั้งศูนยรับเร�อง
รองเรียน “HR Help Line” ประกอบดวยสมาชิกจำนวน

5 ทาน จากหัวหนาหรือตัวแทนจากหน�วยงานตางๆ ไดแก
สำนักกำกับดูแลกิจการ หน�วยงานกำกับทรัพยากรบุคคล
บริการงานทรัพยากรบุคคล และบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ซึ่งใชเปนชองทางสำหรับใหพนักงานสามารถ
เขามาเสนอแนะ รองทุกขหรือสงขอมูลเกีย่ วกับการกระทำ
ที ่ ข ั ด ต อ ความโปร ง ใสที ่ พ บเห็ น แจ ง เบาะแสกรณี พ บ
ความผิดปกติ หรือการกระทำที่อาจเขาขายเปนการทุจริต
คอรรัปชั่น รวมถึงการปฏิบัติดานแรงงานที่ ไมเปนธรรม
โดยรายช�อผูรองทุกขหรือมีการแจงเบาะแสจะถูกเก็บ
เป น ความลั บ เป น ไปตามขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ร ั ด กุ ม
เพ�อใหมั่นใจไดวาพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับ
การปฏิบัติดวยความโปรงใสและเปนธรรม ทั้งนี้ พนักงาน
สามารถแจ ง ข อ ร อ งเรี ย นผ า น HR Help Line ได
โดยย�นหนังสือ หรือ E-Mail มาที่ hr_helpline@tisco.co.th
หรือโทรศัพทตามหมายเลขที่มีการแจงประกาศไวบน
Intranet ขององคกร โดยในรอบป 2559 พบวามีจำนวน
ข อ ร อ งเรี ย นผ า น HR Help Line ทั ้ ง หมด 10 เร� อ ง
ซึ่งดำเนินการแกไขแลวทั้งหมด
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การสงเสริมความเปนอยูที่ดีทางสังคม
ทิ ส โก ต ระหนั ก ดี ว  า ความเป น อยู  ท ี ่ ด ี ท างสั ง คมเป น ป จ จั ย สำคั ญ
ที่บงบอกถึงการมีสังคมคุณภาพ และเปนปจจัยสำคัญของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน อีกทั้งความสำเร็จขององคกรมิไดวัดจากความสามารถในการทำกำไร
การเติบโตของผลประกอบการ และตัวเลขทางการเงินเทานั้น หากยังรวมถึง
การเปนสมาชิกที่ดีของสังคม การดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และมีสวน
ชวยเหลือสนับสนุนชุมชน รวมทั้งผูดอยโอกาสในสังคมใหพัฒนาและพึ่งพา
ตนเองได ดังนั้นองคกรตองดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบ
และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใหความสำคัญกับผลลัพธ
ที่สงมอบคุณคาได ในระยะยาว
สำหรับแนวทางในการปฏิบตั เิ พ�อใหสอดคลองกับความมุง มัน่ ตัง้ ใจทีก่ ลาวไวน้ี ทิสโกไดกำหนดกรอบการดำเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 ดาน เพ�อใหมีกระบวนการทำงานอยางเปนระบบ
และตอเน�อง เพ�อสรางคุณคาที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมไวดังนี้

กรอบการดำเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม
1. การให โอกาสทางการศึกษา
กลุม ทิสโก ใหความสำคัญอยางยิง่
ตอ การศึกษาอันเปนพืน้ ฐานสำคัญใน
การพัฒนาประเทศไปสูความยั่งยืน
ในแงของการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุ ณ ภาพของประชากรโดยให ท ุ น
การศึกษาแกนกั เรียนทีข่ าดแคลนและ
ทุนปรับปรุง/ซอมสรางอาคารเรียน
และอุปกรณการเรียนแกโรงเรียน
ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
2. การใหความรูทางการเงิน
ในฐานะสถาบันทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ทางการเงิน กลุมทิสโกมุงมั่นที่จะ
ถายทอดและเผยแพรใหความรูทาง
การเงิน เพ�อชวยลดปญหาการขาด
ความรู ในการจัดการทางการเงินซึ่ง
เป น ป ญ หาในระดั บ ประเทศ และ
สอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร
กระทรวงการคลังประจำปงบประมาณ
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2556-2559 ที่ตองการใหความรูทาง
การเงินกับประชาชน โดยไดพัฒนา
โปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ�อ
เผยแพรความรูค วามเขาใจ กอใหเกิด
การตระหนั ก รู  และนำไปปฏิ บ ั ต ิ
ในชีวติ ประจำวันได ในรูปแบบกิจกรรม
ค า ยการเงิ น แก เ ยาวชนไทย และ
โปรแกรมความรูท างการเงินสวนบุคคล
ที่จำเปนแกชุมชนดวย

3. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
สิ่งแวดลอม และบรรษัทภิบาล
เปนกิจกรรมเพ�อปลูกฝงจิตสำนึก
สาธารณะแก บ ุ ค ลากรในด า นการ
อนุ ร ั ก ษ ส ิ ่ ง แวดล อ ม การส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญสาธารณ
ประโยชน การชวยเหลือผูด อ ยโอกาส
การสงเสริมการตอตานทุจริต และ
ปฏิบัติงานอยางซ�อสัตย โปรงใส

ทั้งนี้จากกรอบแนวทางการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ ไดกำหนดไว ทิสโกมีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ
ในป 2559 สรุปไดดังนี้

1. การใหโอกาสทางการศึกษา

กลุ  ม ทิ ส โก ม อบทุ น การศึ ก ษาผ า นมู ล นิ ธ ิ ท ิ ส โก เ พ� อ การ
กุศลเปนประจำทุกป โดยในป 2559 มูลนิธิทิสโกฯ ไดมอบทุน
การศึ ก ษารวม 7,403 ทุ น เป น เงิ น 30,485,500 บาท
ครอบคลุ ม โรงเรี ย นต า ง ๆ กว า 1,069 แห ง ทั ่ ว ประเทศ
เปนทุนแบบใหเปลา ไมมีขอผูกมัด มีทั้งทุนใหม และทุนแบบ
ตอเน�องจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมุง หวังใหเม�อจบการศึกษา
แลวสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและเปนที่พึ่งของ
ครอบครัวได ในอนาคต ดวยหวังวาการเปนผูรับในวันนี้จะ
ปลูกฝงจิตสำนึกการชวยเหลือเกือ้ กูลผูอ น� แกเด็กนักเรียน โดย
ติดตามผลเปนประจำทุกป มีการสุม เยีย่ มตามบานของนักเรียน
ที่ไดรับทุนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดน�าน เชียงราย
อางทอง และราชบุรี รวม 22 แหง เปนจำนวน 525 ทุน

ทุนการศึกษาโดยมูลนิธิทิสโก
เพื1อการกุศลประจำป 2559
จำนวนทุน

7,403 ทุน

จำนวนเงิน

30,485,500 บาท

จำนวนสถาบันการศึกษา (ทั่วประเทศ)

1,069 แหง

เพ�อศึกษาผลการดำเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของมูลนิธทิ สิ โกฯ และนำขอมูลที่ไดมาจัดสรรทุนและคาใชจา ย
ในอนาคตใหเกิดประโยชนมากที่สุด
สำหรับการสนับสนุนทุนพัฒนาโรงเรียนจัดสรร เพ�อ
สราง / ปรับปรุงอาคารเรียน และครุภณ
ั ฑ/อุปกรณการเรียนแก
โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งภาครัฐยังมีงบประมาณ
สนับสนุนไมเพียงพอและมีความจำเปนเรงดวน อีกทัง้ ตองการ
ปรับปรุงหรือจัดสรางใหม ใหตัวอาคารมีความปลอดภัยได
มาตรฐาน รวมถึงเปนการสรางแรงจูงใจใหคนในชุมชนสงบุตร
หลานเขาเรียนตามวัย ทิสโก ไดเปนผูสนับสนุนหลักในการ
ดำเนิ น โครงการร ว มกั บ เครื อ ข า ยและผูมีจิตศรัทธา ไดแก
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), บริษัท ไลทติ้ง แอนด
อีควิปเมนท จำกัด (มหาชน), บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม
จำกัด (มหาชน), บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จำกัด,
บริษัท เทคโนโลยี ซิสเต็มส ดีเวลลอปเมนท จำกัด และ
เปดบัญชีรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาผานบัญชี "ทิ ส โก ร  ว มใจ
เพ� อ พั ฒ นาการศึ ก ษา" เลขที ่ 0001-001-000042-2
จั ด สร า งอาคารเรี ย น “ทิ ส โก ร  ว มใจ 5” แก โ รงเรี ย นบ า น
โนนบอน (คำหลาประชานุเคราะห) จังหวัดอุบลราชธานี
มู ล ค า อาคารรวม 5.03 ล า นบาท ซึ ่ ง มี ก ำหนดแล ว เสร็ จ
ในไตรมาสที ่ 2 ของป 2560 โดยทิ ส โก ส นั บ สนุ น
งบประมาณรวมจำนวน 1.02 ลานบาท
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2. การใหความรูทางการเงิน
การใหความรูทางการเงินเปนแนวทางหลักในการดำเนินกิจกรรมเพ�อสังคมของกลุมทิสโกเพ�อสรางพื้นฐานทาง
สังคมอันจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจในระยะยาว โครงการนี้ขับเคล�อนโดยคณะทำงานซึ่งเปนพนักงานจิตอาสาที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญ นับตั้งแตการวางแผนจัดทำหลักสูตร การรวมเปนวิทยากรอาสา และดำเนินกิจกรรมตอเน�อง
ทุกป ซึ่งในป 2559 มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

โปรแกรมใหความรูทางการเงินกับเด็กและเยาวชน
ดวยเห็นวาเยาวชนเปนกำลังสำคัญของประเทศ
จึงไดริเริ่มจัดกิจกรรมใหความรูทางการเงินแกเยาวชน
และนำรองทดสอบหลักสูตรมาตั้งแตป 2555 เพ�อชวย
เสริ ม สร า งภู ม ิ ค ุ  ม กั น ในการดำเนิ น ชี ว ิ ต แก เ ยาวชน
ครอบครัว และขยายผลไปสูชุมชน มีการพัฒนาหลักสูตร
และรูปแบบกิจกรรมอยางตอเน�อง โดยมีจุดมุงหมาย
หลักดานการขยายผลเปนสำคัญ มีรูปแบบกิจกรรมดังนี้
• คายการเงินเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด ว ยแนวคิ ด “ออมก อ นใช สร า งวิ น ั ย ทางการเงิ น ”
เปนการผสมผสานวิชาการและความสนุกสนาน เพ�อให
เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู ใหเยาวชนตระหนักในความ
สำคัญของการจัดการทางการเงิน เสริมทักษะที่จำเปนให
สามารถนำไปใช ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเปนการเปด
โอกาสการเรียนรูนอกหองเรียน โดยหลักสูตรพัฒนามา
จากหลักสูตรเงินทองของมีคา ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยรวมกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นำมาผสมผสานเร�องราวทางการเงินในแบบรวมสมัย
เนนการเก็บออม การใชจายอยางรูคุณคาและรับผิดชอบ
อาทิเชน การจัดทำงบประมาณสวนบุคคล บันทึกบัญชี
รั บ จ า ย เทคนิ ค การออมในรูป แบบตา งๆ การคำนวณ
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ดอกเบื้ยทบตน การไมตกเปนเหย�อโฆษณา และรูทันหนี้
นอกระบบ เปนตน
ทั ้ ง นี ้ เ ม� อ ป 2558 ได พ ั ฒ นาและขยายกิ จ กรรม
คายการเงินสำหรับครูที่ปรึกษารวมดวย มุงใหความรู
ดวยแนวคิดเดียวกันกับคายการเงินเยาวชน ดวยเนื้อหา
ในเชิงลึกที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อาทิ การวางแผน
การเงินอยางถูกวิธี การบริหารจัดการหนี้ การเตรียมตัว
สูวัยเกษียณ การคำนวณดอกเบี้ย เปนตน ทั้งนี้เพ�อรวม
เสริ ม สร า งความเข า ใจด า นการเงิ น ที ่ ถ ู ก ต อ ง อี ก ทั ้ ง
กระตุนและสงเสริมใหเกิดการเผยแพรความรูไปสูชุมชน
ภายหลังผานกิจกรรมโดยมีครูที่ปรึกษาเปนตนแบบและ
รวมเปนแกนนำ
• กิ จ กรรมต อ ยอดความรู  ท างการเงิ น
หลังจากผานกิจกรรมคายการเงินแลว กลุม ทิสโกสนับสนุน
ใหแตละโรงเรียนนำความรูค วามเขาใจที่ไดรบั ไปสรางสรรค
กิจกรรมตอยอด เพ�อเผยแพรความรูเร�องการวางแผน
การเงินภายใตแนวคิดดังกลาวไปสูผูอ�นในวงกวาง โดย
ใหระยะเวลา 3 เดือน จัดทำรายงานผลลัพธของกิจกรรม
ตอยอดสงเขาประกวดชิงทุนพัฒนาการศึกษาและโล
เกียรติยศแกโรงเรียน และทีมยังไดรบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ
เปนรายบุคคล เพ�อเปนขวัญและกำลังใจที่ ไดรวมกัน

สงตอโอกาสในการเขาถึงความรูทางการเงินแกสังคม
รวมกัน
โครงการนี้จัดขึ้นตอเน�องเปนประจำทุกป ในชวง
ปดภาคเรียน ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ณ ธนาคารทิสโก
สำนั กงานใหญ เปด โอกาสในการเขา รวมอยางทั่ว ถึง
โดยเปดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเขารวมตามจุดมุงหมาย
จั ด โควต า ในการเข า ร ว มแยกเป น 5 ภาค ได แ ก
(1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล (2) ภาคเหนือ (3) ภาคกลาง
(4) ภาคตะวั น ออกและภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
(5) ภาคตะวันตกและภาคใต รวมถึงให โอกาสแกโรงเรียน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตดวย เกณฑการคัดเลือก
พิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครเกี่ยวกับความ
สนใจดานการเงินการออมและแนวคิดในการเผยแพร
ไปยังผูอ�น เพ�อใหมั่นใจวาเยาวชนผูผานเขารวมกิจกรรม
คายการเงินจะกลับไปเปนผูนำในการขับเคล�อนกิจกรรม
ตอยอดไดอยางจริงจัง
โดยในป 2559 มีจำนวนพนักงานจิตอาสาทิสโก
เปนวิทยากรถายทอดความรู จำนวน 38 คน จัดกิจกรรม
คายการเงินทั้งหมด 4 รุน (รุน 7-10) ซึ่งมีโรงเรียน
เขารวม จำนวน 143 แหง มีครูและนักเรียนเขารวม
จำนวน 156 คนและ 312 คน ตามลำดับ นอกจากนี้
ยังมีจำนวนโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมตอยอดอีก 76 แหง
ซึ่งเผยแพรความรูทางการเงินตอไปสูคนในชุมชนโดย
รอบ จำนวน 78,668 คน ทั ้ ง นี ้ จ ากความมุ  ง มั ่ น อย า ง
ต อ เน� อ งตลอดระยะเวลา 4 ป ท ี ่ ผ  า นมาทำให ผ ลลั พ ธ

การตอยอดความรูทางการเงินนับตั้งแตเริ่มโครงการใน
โรงเรี ย นต า ง ๆ ตั ้ ง แต ร ุ  น ที ่ 1-10 สามารถเผยแพร
ความรูทางการเงินขยายเปนวงกวางไปสูคนในชุมชน
โดยรอบไดกวา 116,600 คน และมีสัดสวนรอยละ 85
ของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจดานการวาง
แผนการเงิ น มากขึ ้ น ได เ รี ย นรู  แ นวคิ ด ใหม แ บบออม
กอนใช เกิดการตระหนักรู มีทัศนคติ คานิยมทางการเงิน
ที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได
อยางไรก็ตาม จากการประเมินผลภายหลังกิจกรรม
พบวาหลักสูตรจำเปนตองเพิ่มสัดสวนการเรียนรูเร�อง
การคำนวณดอกเบี้ยทบตนและฝกการปฏิบัติใหมากขึ้น
ซึ่งไดดำเนินการปรับใชแลวในกิจกรรมป 2559

ประจำป 2559

วิทยากรอาสา
คน

จัดคายการเงิน
รุน

38

(รุน 7-10)

4

ตอยอดความรู
สูคนในชุมชน

ผูเขารวมกิจกรรม
ครู
คน
นักเรียน
คน

156
312

78,668 คน

จำนวนผูเขารวมกิจกรรมตั้งแตรุน 1-10
กิจกรรมคายการเงิน
2556
2557
2558
2559

Total

รุน 1
รุน 2
รุน 3
รุน 4
รุน 5
รุน 6
รุน 7
รุน 8
รุน 9
รุน 10

เยาวชน

ยนที่เขารวมประกวด
ครูที่ปรึกษา โรงเรียน จังหวัด จำนวนโรงเรี
ผลลัพธกิจกรรมตอยอด

78
76
78
78
78
74
74
80
80
78

38
37
37
40
40
39

40
39
39
40
38
37
37
40
40
39

30
24
28
28
30
29
29
30
29
29

56 %
50 %
33 %
51 %
54 %
35 %
71 %
60 %
(จะจัดในเดือน มี.ค. 2560)
(จะจัดในเดือน เม.ย. 2560)

774

231

303(1)

74

51 %(2)

หมายเหตุ (1) จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมซึ่งไมนับรวมโรงเรียนที่เคยจัดกิจกรรมแลว
(2) สัดสวนของโรงเรียนที่เขารวมประกวดผลลัพธกิจกรรมตอยอดซึ่งถูกคำนวณโดยไมนับรวมขอมูล รุนที่ 9 และ 10
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ตัวอยางผลลัพธจากกิจกรรมตอยอดความรูทางการเงินที่น�าสนใจ ป 2559 มีดังนี้
ลดคาใชจายแบบเครือขาย 3 in 1

รณรงค ใหนักเรียนในโรงเรียนกวา 4,000 คน ลดคาใชจายคนละ 3 อยาง พรอมทั้งเชิญ
ชวนใหคนในครอบครัวทำตาม และ “นักเรียนตนแบบ” คนหา ยอดนักออม ยอดนักลด
(คาใชจาย) ยอดนักหา (รายไดเสริม) และยอดนักคิด (ประดิษฐของใช) ริเริ่มลดคาใชจาย
การทำกิจกรรมของโรงเรียน และเปดหองสมุดและคลินิกการเงิน ภายในโรงเรียน อีกทั้ง
เผยแพรความรู ไปสูชุมชนรอบโรงเรียน เกิดการนำไปใชกับตนเองและครอบครัวอยาง
ไดผล โดยโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา

การประยุกตสมุดบัญชีรับจายเปน "สมุดบันทึกความเช�อใจ"

กระตุนใหเยาวชนในโครงการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยารวมลงมือทำ โดยมีผูปกครอง
ร ว มเป น กำลั ง ใจ เกิ ด ความเข า ใจซึ ่ ง กั น และกั น ดู แ ลค า ใช จ  า ยของบุ ต รหลานได ด ี ข ึ ้ น
โดยเยาวชนกลุมนี้สามารถลดคาใชจายของตนเองไดกวาพันบาทในระยะเวลา 3 เดือน
โดยศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแกน

ครอบครัวนักออม

ใหนักเรียนบอกตอกับครอบครัวอ�นในชุมชนอีก 5 ครอบครัว เกิดพฤติกรรมการออมรวม
1,845 ครอบครัว และลงพื้นที่ชุมชนอีก 8 ตำบลในอำเภอมัญจาคีรี อีกทั้งจัดแสดงละคร
สั้นแกนักเรียนประถมสรางความสนุกสนานและชวยใหเห็นความสำคัญของการออม และ
เชิญชวนนักเรียนทำบันทึกรับจาย ชวยใหเห็นถึงคาใชจายที่หมดไปกับสิ่งของที่ ไมจำเปน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยโรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแกน

ออมกอนติด (ติดขัด)

ชวนชุมชนใหสัญญาใจและปฏิญาณตน เริ่มตนออมดวยการหยอดกระปุก โดยใหสัญญาวา
จะไมเปดกระปุกจนครบ 1 เดือน ทำใหออมเงินไดจริง ดานครอบครัวของนักเรียนแกนนำ
เริ ่ ม ต น ออมและลดค า ลอตเตอรี ่ ค า บุ ห รี ่ เป น ต น แบบให ค รอบครั ว อ� น ๆ โดยโรงเรี ย น
แวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

รูจักตนเอง ลดรายจายเพิ่มรายได สรางวินัยทางการเงิน

นำไอเดียการสำรวจสิ่งของใกลตัว แยกเปนสิ่งที่ใชบอย และสิ่งที่เกินจำเปน พบวายอดรวม
คาใชจายกับสิ่งที่เกินจำเปนมีกวา 46% ทำใหนักเรียนรูและตระหนักในพฤติกรรมการใชจาย
หาแนวทางในการใชจายอยางคุมคา โดยโรงเรียนหวยน้ำหอมวิทยาคาร จังหวัดนครสวรรค

ออมกอนใชอุนใจไรหนี้

เผยแพรความรูสูชุมชนดวยการเดินสายใหความรูแก 10 ชุมชนในกรุงเทพฯ และสราง
วัฒนธรรมใหมในการใชจายอยางพอเพียงในกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน โดยสามารถลดคา
ใชจายไดมากกวา 50% โดยโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อยูอยางพอเพียง

เผยแพร ไ ปยั ง พื ้ น ที ่ เ ทศบาล อ.แม แ จ ม 7 หมู  บ  า น ร ว มลดรายการจ า ยลง 3 รายการ
ตลอดระยะเวลา 3 เดื อ นมี ค รอบครั ว ลดรายจ า ยได ถ ึ ง 289 ครอบครั ว และนำเทคนิ ค
การออมเงินตามวันที่ไปเผยแพรดวย โดยโรงเรียนแมแจม จังหวัดเชียงใหม

ลดการใชอินเทอรเน็ตลดการใชมือถือ

นักเรียนแกนนำเริ่มลดการใชอินเทอรเน็ต ลดการใชมือถือ และรณรงค ใหเพ�อนๆ ทำตาม
ชวนกันใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการเลนกีฬา โดยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย

66

รายงานความยั่งยืน 2559
[FS16]

จากกิจกรรมตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ สะทอนใหเห็นวาโรงเรียน
มีความมุงมั่นที่จะชวยกันขยายผลในการเผยแพรความรู
ทางการเงินไปสูสังคม โดยนำความรูที่ไดรับไปสรางสรรค
เนื้อหา วิธีการ ตลอดจนมีการใชส�อการเรียนรู ในรูปแบบ
ทีแ่ ตกตาง เชน นิทานการออมในรูปแบบของสมุดระบายสี,
ภาษาที่เขาถึงกลุมวัยรุน, VDO Clip เทคนิคการออม
และแผนบันทึกเสียงที่นำไปเผยแพรแกนอง ๆ ผูพิการ
ทางสายตา เปนตน เพ�อใหเกิดความน�าสนใจและเพิ่ม
ความเขาใจมากขึ้นดวย นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการสราง
เครือขาย การเรียนรูรวมกัน ฝกฝนทักษะการเปนผูนำ
และทำงานเปนทีม การมีจิตอาสาในการรวมสรางสังคม
ใหมที่มีวินัยและพอเพียงอันเปนปจจัยสำคัญที่จะนำพาให
เกิดความเปนอยูที่ดีทางสังคมตอไปในระยะยาว
โปรแกรมใหความรูทางการเงินแกชุมชน
ทิสโกไดจัดกิจกรรม “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช” ผานทาง
สาขาทัว่ ประเทศ โดยมีเปาหมายใหความรูแ ละสนับสนุนให
ประชาชนจำนวน 25,000 คน ใหรูจักเก็บเงินกอนใช ทำ
บัญชีครัวเรือน และวางแผนทางการเงิน ในอนาคตอีกทั้ง
แนะนำเร�องการบริหารจัดการหนี้ และภัยทางการเงินเพ�อนำ
ไปใช ในชีวติ ประจำวัน ของตนเองและครอบครัวหลีกเลีย่ งปญหา
ทางการเงิน รูเทาทันหนี้นอกระบบและเขาใจการคำนวณ
ดอกเบี้ย พรอมมอบส�อการออมสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน
และวางแผนทางการเงินในอนาคต ซึง่ จัดทำขึน้ ดวยแนวคิด
ออมกอนใช และชุดรอบรูเร�องการเงินของ ธนาคารแหง
ประเทศไทยซึง่ กลุม ทิสโกสนับสนุนการจัด พิมพโดยผลลัพธ
การดำเนินกิจกรรมในป 2559 มีการ จัดกิจกรรมรวม 123 ครั้ง
ใน 60 จังหวัดทัว่ ประเทศ และมีผเ ู ขารวมกิจกรรมทัง้ สิน้ 24,150 คน
ประจำป 2559

จำนวนกิจกรรม พื้นที่จัดกิจกรรม

123 ครั้ง

3. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ่งแวดลอม
และบรรษัทภิบาล
ปริมาณโลหิต 3,366 ยูนิต

1,376,200 ซีซี

ชวยเหลือผูตองการโลหิตไดราว 10,000 คน

ทิสโกรณรงคบริจาคโลหิตทั่วประเทศ โดยไดรับ
ปริมาณโลหิต 3,366 ยูนติ คิดเปนจำนวน 1,376,200 ซีซี
ซึ่งสามารถชวยเหลือผูตองการโลหิตไดราว 10,000 คน
และกลุมธนาคารทิสโก ไดรวมกับ คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิ
รามาธิบดีในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดตัง้ โครงการ “ลานดวงใจ ใหผปู ว ย
โรคมะเร็ง” โดยกลุมธนาคารทิสโกจะหักรายไดสวนหนึ่ง
จากการขายแผนความคุมครองโรคมะเร็ง “TISCO Zero
Cancer Plan (ZCP)” กรมธรรมละ 100 บาท และเงิน
บริจาคผานกิจกรรมโซเชียลมีเดีย โดยเริ่มหักรายไดจาก
การขายแผนความคุม ครองโรคมะเร็งตัง้ แตเดือน มิถนุ ายน
2558 จนถึงมีนาคม 2559 รวมเปนเงินบริจาค 1 ลานบาท
มอบใหแกมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพ�อนำไปสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาดานการรักษาและการชวยเหลือผูปวยโรค
มะเร็ ง ยากไร ข องคณะแพทยศาสตร โ รงพยาบาล
รามาธิ บ ดี เป น การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของผู  ป  ว ย
และสรางโอกาสใหผูปวยเขาถึงการรักษาที่ดีขึ้น

ผูเขารวม

60 จังหวัด 24,150 คน
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ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทิสโกจัดกิจกรรม
ทำนุบำรุงศาสนา มีการทอดกฐินและผาปาเปนประจำ
ทุกป โดยจัดขึ้นที่วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ) จังหวัดสระบุรี
วั ด โภคาจู ฑ ามาตย จังหวัด กระบี่ วัด ปา ธรรมอุทยาน
จังหวัดขอนแกน วัดลำพยาสุทธาราม จังหวัดนครปฐม
และวัดอมรเทพ จังหวัดสมุทรสาคร และจัดกิจกรรมศิลปะ
บำบัด ซึง่ จัดขึน้ เปนครัง้ ที่ 2 รวมกับมูลนิธชิ ลลดา โดยจัด
กิจกรรมพิเศษใหแกเยาวชนชายบานสิรินธร ศาลายา
สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ดวยการ
วาดภาพแนวธรรมชาติและฟงบทเพลงที่ ใหแนวคิดใน
การใชชีวิตจากครูเป สีน้ำ สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ผอนคลาย สรางสมาธิ และเขาใจตนเอง เพ�อ
ไมกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
ดานบรรษัทภิบาล ทิสโกไดรวมกิจกรรมแสดงพลัง
ตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ทุกรูปแบบตอเน�องเปนปท่ี 6 โดย
เขารวมกิจกรรมวันตอตานคอรรปั ชัน่ 2559 "กรรมสนองโกง"
จัดขึ้นโดยองคกรตอตานคอรรัปชั่น รวมกับองคกรภาคี
มีทกุ ภาคสวนเขารวมกวา 15,000 คน ณ ทองสนามหลวง

นอกจากนี้ทิสโกยัง เดิน หนาขับเคล�อนโครงการ
กองทุนสุนทาน เปนปที่ 2 ซึ่งเปนการลงทุนรูปแบบใหม
ที่กลุมทิสโกรวมกับสถาบัน ไทยพัฒน และอีก 5 บริษัท
ผู  จ ั ด ตั ้ ง ร ว มได แ ก บี ท ี เ อส กรุ  ป โฮลดิ ้ ง ส , ไมเนอร
กรุป, แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท, น้ำตาล ขอนแกน
และนำสิ น ประกั น ภั ย โดยมี บริ ษ ั ท หลั ก ทรั พ ย
จัดการกองทุน ทิสโก จำกัด เปนผูบริหารจัดการกองทุน
ให ไ ด ผ ลตอบแทนที ่ ด ี อ ย า งสม่ ำ เสมอ เน น ลงทุ น ใน
บริ ษ ั ท จดทะเบี ย นที ่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดดเด น ด า น ESG
โดยผลตอบแทนที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการบริ ห ารกองทุ น
จะนำกลั บ ไปดำเนิ น โครงการ CSR ตามปณิ ธ านของ
แตละองคกร ขณะที่เงินลงทุนตั้งตนยังคงอยู กองทุน
นี้จึงไมเพียงคำนึงถึง การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
แตยังสามารถสงตอคุณคาใหกับสังคมไดอยางตอเน�อง
ทัง้ นีจ้ ากการดำเนินกิจกรรมเพ�อสงเสริมความเปนอยู
ที ่ ด ี ท างสั ง คมของกลุ  ม ทิ ส โก สามารถสรุ ป ค า ใช จ  า ย
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมไดดังนี้

คาใชจายการดำเนินกิจกรรมเพื1อสังคม (บาท)
กิจกรรม

2557

2558

1. ปรับปรุง/ซอม สรางอาคารเรียน
และอุปกรณการเรียนแกโรงเรียน

4,841,605

2,950,856

1,018,725

2. มอบทุนการศึกษาแกนักเรียน
3. ใหความรูท างการเงิน

11,180,000
9,344,411

10,130,000
9,276,390

10,477,900
7,422,809

4. สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
สิ่งแวดลอม และบรรษัทภิบาล

2,987,568

3,125,796

1,882,990

939,805
29,293,389

597,234
26,080,276

5,259,312
26,061,736

5. กิจกรรมการกุศลอ�นๆ
รวม
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ไดถูกจัดทำขึ้นตามแนวทาง GRI ฉบับ G4 กลุมธุรกิจการใหบริการทางการเงิน
(Financial Services Sector Disclosures) โดยระบุเนือ้ หาขอมูลองคกร แนวทางการบริหารจัดการ ประเด็นความยัง่ ยืน
และตัวบงชี้การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญในชวงป 2559 ครอบคลุมการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
พรอมกับนำเสนอความเช�อมโยงของการดำเนินงานขององคกรกับเปาหมายโลกดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ป 2573
(SDG2030) ตามหลักเกณฑและขอบขายการรายงานดังนี้
ระดับของขอมูลที่เปดเผย
ชวงเวลาของการรายงาน
รอบการรายงาน
รายช�อบริษัทและบริษัทในเครือ

เปนไปตามเกณฑ-หลัก (‘In accordance’ – Core)
วันที่ 1 มกราคม 2559 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายป
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จำกัด
• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด
• บริษัท ไฮเวย จำกัด
• บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จำกัด
• บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
• บริษัท ศูนยการเรียนรูทิสโก จำกัด
• บริษัท ออล-เวยส จำกัด
• บริษัท หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ ทิสโก จำกัด
• บริษัท ทิสโก โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด*
• บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด*
หมายเหตุ* ไมรวมอยูในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

รายงานฉบับกอนหนา

รายงานความยัง่ ยืน ป 2558
บริษทั ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)

ชองทางติดตอในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหาของรายงาน :
หน�วยงานการพัฒนาเพ�อความยั่งยืน
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0 2633 6000 โทรสาร 0 2633 6855
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รางวัลแหงความยั่งยืน
กลุม ทิสโกไดรบั รางวัลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงความมุง มัน่ ในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนพัฒนายกระดับมาตรฐานของการปฏิบัติดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายและนโยบายขององคกร โดยมีรางวัล
ผลการดำเนินงานที่โดดเดนในป 2559 ดังนี้

รางวัลผูบ ริหารสูงสุดดีเดน คุณอรนุช อภิศกั ดิศ์ ริ กิ ลุ
ประธานกรรมการบริหารกลุมทิสโก รับรางวัลผูบริหาร
สูงสุดดีเดน (Outstanding CEO Awards) ในพิธีมอบ
รางวัล “SET Awards 2016” ในฐานะผูบริหารสูงสุดที่มี
ความเปนผูน ำโดดเดนทีน่ ำพาองคกรสูค วามสำเร็จและเปน
ผูยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองคกร รวมถึงการ
มีวิสัยทัศนและความสามารถเชิงกลยุทธ ตลอดจนเปนผูที่
ใหความสำคัญตอสังคมและธุรกิจทีส่ นับสนุนการสรางความ
ยั่งยืนใหกับกิจการอยางมั่นคงไดเปนอยางดี
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานผลการดำเนินงาน
ดีเดน บริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)
รับรางวัลบริษัทจดทะเบียน ดานผลการดำเนินงานดีเดน
(Outstanding Company Performance Awards)
ในกลุ  ม บริ ษ ั ท จดทเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ท ี ่ ม ี ม ู ล ค า
หลักทรัพยตามราคาตลาดระหวาง 30,000 – 100,000
ลานบาท ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2016” โดย
รางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่มอบใหแกบริษัทจดทะเบียน
ที่มีผลการดำเนินงานโดดเดน โดยพิจารณาจากขอมูล
ผลประกอบการทางธุ ร กิ จ การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี
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รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ
ในประเด็นการเปดเผยขอมูล และคุณภาพของงบการเงิน
ทั้งนี้ จะตองมีผลคะแนนรวมสูงกวาระดับคะแนนขั้นต่ำ
ตามที่กำหนด
รางวัลบริษัทหลักทรัพยดีเดนดานการใหบริการ
แก น ั ก ลงทุ น บุ ค คล บริ ษ ั ท หลั ก ทรั พ ย ท ิ ส โก จำกั ด
รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพยดีเดน” ดานการใหบริการ
แกนกั ลงทุนบุคคล (Outstanding Securities Company
Awards – Retail Investors) ในพิ ธ ี ม อบรางวั ล
“SET Awards 2016” โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลทีม่ อบ
ให แ ก บ ริ ษ ั ท หลั ก ทรั พ ย ท ี ่ ม ี ค วามโดดเด น ในการเป น
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย และมีคุณภาพและการบริการ
ที ่ ด ี มี ผ ลงานการวิ เ คราะห หลั ก ทรั พ ย ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ
มี ค วามครอบคลุ ม และหลากหลาย โดยพิ จ ารณาจาก
ขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญ
ดานตางๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกคาและการ
ปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลัก เกณฑของเจาหนา ที ่
และบริษัท

เกี ย รติ บ ั ต รด า นความยั ่ ง ยื น กลุ  ม ทิ ส โก ไ ด ร ั บ
เกียรติบตั รดานความยัง่ ยืน (Certificate of Recognition
for SDG-Enhanced Sustainability Report 2016)
ประจำป พ.ศ. 2559 จากสถาบันไทยพัฒน ในฐานะที่
กลุมทิสโกเปนองคกรที่เปนผูริเริ่มจัดทำรายงานแหง
ความยั ่ ง ยื น อิ ง เป า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น หรื อ
Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ขอ
ที่องคการสหประชาชาติประกาศเปนเปาหมายโลก
ประกาศนี ย บั ต ร “Certificate of ESG100
Company 2016” กลุมทิสโก ไดรับประกาศนียบัตร
“Certificate of ESG100 Company 2016” ตอเน�อง
เปนปที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน ในฐานะไดรับคัดเลือก
เปน 1 ใน 100 บริษัทในหลักทรัพยจดทะเบียนที่มีการ
ดำเนินการดานสิง่ แวดลอม สังคม และ ธรรมาภิบาลโดดเดน
ประกาศนียบัตรผูผานกระบวนการรับรองและ
เป น สมาชิ ก แนวร ว มปฏิ บ ั ต ิ ข องภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป
จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน), บริษัท
หลักทรัพย ทิสโก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทิสโก จำกัด ไดรับประกาศนียบัตรการตออายุ
ผูผานกระบวนการรับรองและเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต (CAC)
ประจำไตรมาส 2/2559 เปนเวลาตอไปอีก 3 ป จากแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC)
โดยมุงเนนใหบริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดี ดำเนินธุรกิจดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งมีแนวปฏิบัติเพ�อตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยาง
จริงจัง เปนตนแบบใหภาคธุรกิจไทยทีเ่ กีย่ วของไดปฏิบตั ติ าม

รางวัล Best Acquisition Financing, Thailand
ธนาคารทิสโก ไดรบั รางวัล Best Acquisition Financing,
Thailand ในงาน The Asset Triple A Country Awards
2016 จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารดานการ
เงินชั้นนำของเอเชียจากการเปนผูจัดการเงินกูและผูรวม
สนับสนุนทางการเงินใหแกบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด
(มหาชน) หรือ BJC
รางวัล Top Bank in the Secondary Market,
Corporate Bonds Thailand, Ranked 1st ธนาคารทิสโก
ไดรับรางวัล Top Bank in the Secondary Market,
Corporate Bonds Thailand, Ranked 1st ในงาน The
Asset Benchmark Research Awards Dinner 2016
จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารดานการเงิน
ชัน้ นำของเอเชีย จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน
สถาบันที่ใชบริการซื้อขายตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย
รางวัลอาคารชุดที่มีการบริหารดานการประหยัด
พลังงานที่เปนเลิศ อาคารทิสโกทาวเวอร ไดรับรางวัล
อาคารชุดทีม่ กี ารบริหารดานการประหยัดพลังงานทีเ่ ปนเลิศ
(Best Practice Award : Energy Management and
Sustainability) จากสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
อาคาร (Thailand Facility Management Association)
ทีม่ อบใหแกอาคารทีม่ กี ารบริหารดานการประหยัดพลังงาน
ที่เปนเลิศ ทั้งการบริหารจัดการพลังงานน้ำและไฟฟา
ดวยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและใหความสำคัญตอการพัฒนา
ระบบประกอบอาคารให ส ามารถใช ง านได อ ย า งดี
มีประสิทธิภาพและลดการใชพลังงานไดอยางตอเน�อง

รางวัล Best IPO Awards 2016 ธนาคารทิสโก
ได ร ั บ รางวั ล Best IPO 2016 ในงาน The Asset
Country Awards 2016 จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset
นิตยสารดานการเงินชั้นนำของเอเชีย ในฐานะบริษัท
ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และผู  ร  ว มจั ด การจั ด จำหน� า ย
และรับประกันการจำหน�ายหุนของบริษัท บีซีพีจี จํากัด
(มหาชน)
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ดัชนีขอมูลตามกรอบการรายงาน GRI
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General Standard Disclosures

Page Number (or Link)

External Assurance

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1
ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9

SR p.2, 3
SR p.9
SR p.6, 7
SR p.9
SR p.9
SR p.9
SR 7
AR p.2-1 to 2-9
SR 7-8
AR p.13-3, 13-4

G4-10
SR p.8
G4-11
SR p.55
G4-12
SR p.46, 47
G4-13
SR p.8, 38, 47
G4-14
SR p.42
G4-15
SR p.9
G4-16
SR p.9
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17
SR p.69
G4-18
SR p.15
G4-19
SR p.17
G4-20
SR p.16, 17
G4-21
SR p.16, 17
G4-22
SR p.69
G4-23
SR p.16, 17
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

SR p.11 to 14
SR p.11
SR p.11 to 14
SR p.11 to 14

SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
AR - รายงานประจำป บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
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Financial data was verified
by EY office Limited
(A member firm of Ernst
& Young Global Limited)
AR p. A 10-3, A 10-9

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General Standard Disclosures

Page Number (or Link)

External Assurance

REPORT PROFILE
G4-28
G4-29

SR p.69

G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

SR p.69

SR p.69
SR p.69
SR p.69
AR p. A 10-3, A 10-9

Financial data was verified
by EY office Limited
(A member firm of Ernst
& Young Global Limited)

GOVERNANCE
G4-34

SR p.21, 23

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56

SR p.4, 20
https://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and
Indicators

Page Number (or Link)

Identified
Omission(s)

Reason(s) for Explanation
Omission(s) for Omission(s)

External
Assurance

CATEGORY: ECONOMIC
MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA

SR p.23, 24, 26, 53 to 55
A 10-33, A 10-34

G4-EC1

SR p.34

G4-EC2
G4-EC3

SR p.27
SR p.53
AR p. 8-26, 8-27, A 10-33,
A 10-34, A 10-94

MATERIAL ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA
SR p.10
G4-EC8
SR p.38, 39
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
SR p.42
G4-DMA
G4-EN1
SR p.44
SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
AR - รายงานประจำป บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and
Indicators

Identified
Omission(s)

Page Number (or Link)

Reason(s) for Explanation
Omission(s) for Omission(s)

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: ENERGY
G4-DMA
G4-EN3

SR p.42

G4-EN6
G4-EN7

SR p.43, 44

SR p.44
SR p.43

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRATICES AND DECENT WORK
MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA

SR p.50, 53 to 55
AR p.8-27 to 8-29

G4-LA1

SR p.51

G4-LA2
G4-LA3

SR p.54
SR p.55

MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA

SR p.50

G4-LA4

SR p.50

MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA

SR p.56, 57

G4-LA6

SR p.56

The information
Injury rate (IR),
is currently
Occupational
unavailable
diseases rate
(ODR), Lost day
rate (LDR),
Absentee rate(AR)

MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA

SR p.57, 58
AR p.8-28, 8-30 to 8-32

G4-LA9

SR p.59

G4-LA10
G4-LA11

SR p.58
SR p.59

MATERIAL ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

SR p.50
G4-DMA
AR p.8-27 to 8-29
G4-LA12
SR p.52
MATERIAL ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA
G4-LA16

SR p.61
SR p.61

SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
AR - รายงานประจำป บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
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The complete
set of information
will report on the
next reporting
period

External
Assurance

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and
Indicators

Identified
Omission(s)

Page Number (or Link)

Reason(s) for Explanation
Omission(s) for Omission(s)

External
Assurance

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
MATERIAL ASPECT: NON-DISCRIMINATION
G4-DMA

SR p.56

G4-HR3

SR p.56

SUB-CATEGORY: SOCIETY
MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA

SR p.10

FS13

SR p.38

MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA

SR p.28 to 30
www.tisco.co.th/th/aboutus/
anticorp.html

G4-SO3

SR p.31

G4-SO4

SR p.31

G4-SO5

SR p.31

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESONSIBILITY
MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING
G4-DMA

SR p.10, 35, 62

G4-PR5

SR p.37

FS15

SR p.9, 20, 23, 24, 26
https://www.tisco.co.th/th/
aboutus/governance.html

FS16

SR p.39, 62, 64 to 67

MATERIAL ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS
G4-DMA

SR p.35, 36

G4-PR7

SR p.36

MATERIAL ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA
G4-PR8

SR p.36
SR p.36

MATERIAL ASPECT: PRODUCT PORTFOLIO
G4-DMA
SR p.10
FS6
SR p.40
FS7
SR p.39, 40
FS8
SR p.48
SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
AR - รายงานประจำป บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
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ดัชนี้เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองคกร
Sustainable Development Goals (SDGs)

GRI Indicators

Page Number (or Link)

FS6
FS7
FS13
FS16

SR p.40
SR p.39, 40
SR p.38
SR p.39, 62, 64 to 67

Availability of products and services for those on low incomes

G4-EC8

SR p.38, 39

Economic development in areas of high poverty

G4-EC8

SR p.38, 39

SDG1 End poverty in all its forms everywhere
Access to financial services

SDG2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
Changing the productivity of organizations, sectors, or the whole economy

G4-EC8

SR p.38, 39

Infrastructure investments

G4-EC1

SR p.34

Access to medicines

G4-EC8

SR p.38, 39

Occupational health and safety

G4-LA6

SR p.56

SDG3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

SDG4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
Employee training and education

G4-LA9

SR p.59

Infrastructure investments

G4-LA1
G4-LA9
G4-LA11
G4-LA12
G4-EC1

SR p.51
SR p.59
SR p.59
SR p.52
SR p.34

Non-discrimination

G4-HR3

SR p.56

Parental leave

G4-LA3

SR p.55

Women in leadership

G4-LA2

SR p.52

SDG5 Achieve gender equality and empower all women and girls
Gender equality

SDG6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
-

SDG7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Energy efficiency
Infrastructure investments

G4-EN3
G4-EN6
G4-EN7
G4-EC1

SR p.44
SR p.43, 44
SR p.43
SR p.34

Renewable energy

G4-EN3

SR p.44

SDG8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
Access to financial services

SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
AR - รายงานประจำป บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
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FS6
FS7
FS13
FS16

SR p.40
SR p.39, 40
SR p.38
SR p.39 , 62 , 64 to 67

Sustainable Development Goals (SDGs)

GRI Indicators

Page Number (or Link)

SDG8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
Changing the productivity of organizations, sectors, or the
whole economy

G4-EC8

SR p.38, 39

Diversity and equal opportunity

G4-LA12

SR p.52

Earnings, wages and benefits

G4-LA2

SR p.54

Economic performance

G4-EC1

SR p.34

Employee training and education

G4-LA9
G4-LA10
G4-LA11
G4-10
G4-LA1

SR p.59
SR p.58
SR p.59
SR p.8
SR p.51

Energy efficiency

G4-EN3
G4-EN6
G4-EN7

SR p.44
SR p.43, 44
SR p.43

Freedom of association and collective bargaining

G4-11

SR p.55

Indirect impact on job creation

G4-EC8

SR p.38, 39

Jobs supported in the supply chain

G4-EC8

SR p.38, 39

Labor/management relations
Non-discrimination

G4-LA4
G4-HR3

SR p.50
SR p.56

Materials efficiency

G4-EN1

SR p.44

Occupational health and safety

G4-LA6

SR p.56

Parental leave
Youth employment

G4-LA3
G4-LA1

SR p.55
SR p.51

Employment

SDG9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
Access to financial services

FS6
FS7

SR p.40
SR p.39, 40

Infrastructure investments

G4-EC1

SR p.34

Research and development

G4-EC1

SR p.34

FS13
FS16

SR p.38
SR p.39, 62, 64 to 67

Economic development in areas of high poverty

G4-EC8

SR p.38, 39

Foreign direct investment
Responsible finance

G4-EC8
FS15

SR p.38, 39
SR p.9, 20, 23, 24, 26

SDG10 Reduce inequality within and among countries
Access to financial services

https://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html

SDG11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
-

SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns
Energy efficiency

G4-EN3
G4-EN6
G4-EN7

SR p.44
SR p.43, 44
SR p.43

SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
AR - รายงานประจำป บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
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Sustainable Development Goals (SDGs)

GRI Indicators

Page Number (or Link)

G4-EN1

SR p.44

Energy efficiency

G4-EN3
G4-EN6
G4-EN7

SR p.44
SR p.43, 44
SR p.43

Risks and opportunities due to climate change

G4-EC2

SR p.27

SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns
Materials efficiency/recycling

SDG13 Take urgent action to combat climate change and its impacts

SDG14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resoures for sustainable development
-

SDG15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forests, combat desertification,
and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
-

SDG16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build
effective, accountable and inclusive institutions at all levels
Anti-corruption

G4-SO3
G4-SO4
G4-SO5

SR p.31
SR p.31
SR p.31

Compliance with laws and regulations

G4-PR7
G4-PR8

Ethical and lawful behavior

G4-56

Grievance mechanisms

G4-LA16

SR p.36
SR p.36
SR p.4, 20
https://www.tisco.co.th/th
/aboutus/governance.html
SR p.61

Non-discrimination

G4-HR3

SR p.56

Protection of privacy

G4-PR8

SR p.36

SDG17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development
Foreign direct investment
SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
AR - รายงานประจำป บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
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G4-EC8

SR p.38, 39

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอานรายงานความยั่งยืน
บริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ป 2559
1. ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล
1.1 ความเกี่ยวของกับทิสโก
ลูกคา
พนักงาน
ผูถือหุน
นักลงทุน
คูคา

หน�วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน
สถาบันการศึกษา
ส�อมวลชน
ประชาชนทั่วไป
อ�นๆ (กรุณาระบุ......................................................)

1.2 วัตถุประสงคของการอานรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
เพ�อทำความรูจักกับกลุมทิสโก
เพ�อศึกษา/ติดตามการดำเนิน CSR ที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
เพ�อการศึกษาและวิจัย
เพ�อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
อ�นๆ (กรุณาระบุ..................................................................................................................................)

2. ทานมีความคิดเห็นอยางไร กับรายงานความยั่งยืนของกลุมทิสโก ฉบับนี้
2.1 เนื้อหารายงาน
เขาใจถึงการดำเนินงานโดยทั่วไปของกลุมทิสโก
ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามที่ทานใหความสนใจ
ครบถวนตอการเขาใจไดถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของกลุมทิสโก
เพียงพอตอการรับรูและการตัดสินใจ
มีความชัดเจน
2.2 การนำเสนอขอมูลรายงาน
เขาใจงาย ไมสับสน
รูปเลมสวยงาม
ความพึงพอใจตอการนำเสนอขอมูลรายงานในภาพรวม

มาก

ปานกลาง

นอย

3. ขอเสนอแนะอ�นๆ เพ�อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืน

3.1 รายงานฉบับนี้ ไดกลาวถึงเร�องหรือประเด็นที่อยูในความสนใจของทานครบถวนแลวหรือไม
ครบถวน
ไมครบถวน ตองการใหเพิ่มเติม (โปรดระบุเร�องหรือประเด็นที่ทานใหความสนใจและตองการใหเพิ่มเติมไว ในรายงาน
ความยั่งยืนฉบับถัดไป

3.2 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม

กลุมทิสโก ขอขอบคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสนี้
ขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของทานถือเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของกลุมทิสโก
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนฉบับตอรายงานความยั
ไป
่งยืน 2559
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ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(ต)/2136 ทีท่ ำการไปรษณียบ างรัก
ถาฝากสงในประเทศไมตอ งผนึกตราไปรษณียากร

หนวยงานการพัฒนาเพื1อความยั่งยืน
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

