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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ทิสโก้ เราเช่ือม่ันว่า การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว  
ธุรกิจต้องให้ความสำาคัญกับธรรมาภิบาล และคำานึงถึง 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ต่อผู้
มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร ตามแนวทาง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  กลุ่มทิสโก้จึงยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
บริหารความเส่ียง ที่รวมถึงการจัดการภาวะวิกฤตและ 
ความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk) และสร้างวัฒนธรรม
การบริหารความเส่ียงในองค์กร ให้ความสำาคัญกับ 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณ ปรับปรุงแนวปฏิบัติภายในให้ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและนำาไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

ผลของความมุ่งม่ันอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ทิสโก้ได้รับ 
การประเมินตามผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) ในระดับ  “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 10  
นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มทิสโก้อย่างยิ่ง 

ทิสโก้มุ่งพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “สร้างโอกาสให้ชีวิต” 
และพันธกิจหลักที่จะส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  
โดยวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจระยะ 3 ปี ซ่ึงได้รับ 
การทบทวนทุกปี โดยแผนกลยุทธ์ที่สำาคัญคือ 

1) ขยายสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ และสินเช่ือที่ มี  
 หลักประกัน ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้”  
 ทั่วประเทศ ผ่านสาขาของบริษัทย่อย 
2 )  ขยายฐานลูกค้ า เ งินฝากก ลุ่มระดับรายได้  
 ปานกลางขึ้นไปและกลุ่มเข้าสู่วัยเกษียณ ตาม 
 แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ
3) รักษาฐานลูกค้าและขยายธุรกิจ ด้วยการเสนอ 
 บริการการเงินที่ตอบโจทย์และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 ให้กับลูกค้า 
4) หาพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพ่ิม 
 ช่องทางให้บริการ และ 
5) สร้างความร่วมมือและแนะนำาลูกค้าระหว่าง 
 สายธุรกิจเพื่อเสนอบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ 
 และความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 
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เพื่อบูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ ในทุกธุ รกิจ  กลุ่มทิสโก้กำ าหนดกรอบความ 
ย่ังยืน (Sustainability Framework) ใน 3 แนวทาง 
คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ 
(Marketplace) การเป็นสถาบันการเงินที่มีธรรมาภิบาล 
(Workplace) และการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Community & Environment) โดยผนวกการร่วม 
ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ป้ า ห ม า ย โ ล ก ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของ 
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มทิสโก้ขับเคลื่อนธุรกิจในด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance: ESG) ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในปี 2560 ทิสโก้กำาหนดมาตรการป้องกันภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
และปอ้งกนัอาชญากรรม เพ่ือสามารถใหบ้รกิารและจดัการ
ข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ในภาวะที่ภาคการเงินเริ่มประยุกต์
ใช้ FinTech และปรับปรุงระบบการทำางานเป็นดิจิทัล 
เต็มรูปแบบ

นอกจากนี้  ทิสโก้ยังได้ปรับปรุงนโยบาย และขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ โดยคำานึงถึงผลกระทบด้าน ESG เพ่ือ 
ร่วมสร้างตลาดทุนท่ีย่ังยืน เช่น การรับหลักธรรมาภิบาล
การลงทุน การร่วมจัดต้ังกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย  
และเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุน ESG 
ได้แก่  สินเชื่อพลังงานเพ่ือสิ่ งแวดล้อม และสินเ ช่ือ
ไมโครไฟแนนซ์ที่ เข้าถึงได้ง่ายโดยชุมชนท้องถิ่นและ 
ผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีแผนขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง 
ด้วยแนวคิด Top Advisory House ผู้ให้คำาปรึกษา 
ทางการเงินโดยเสนอบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ  
ทั้งกับกลุ่มลูกค้าเดิม (Cross-Selling) และขยายฐาน 
ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีการเติบโต จึงจำาเป็นต้องเตรียม
บุคลากรที่มีคุณภาพรองรับ ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีเป้าหมาย 
ยกระดับเจ้าหน้าที่การตลาดสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน 
การเงนิ (Certified Financial Planning: CFP) และทีป่รกึษา 

การเงิน (Associate Financial Planner Thailand: AFPT)  
ให้ครบทุกสาขาภายในปี 2561 และขยายให้บริการ  
Digital Banking สำาหรับกองทุนรวมและประกันภัย 
ผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

ทิสโก้ ให้ความสำาคัญต่อบุคลากรซึ่ ง เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยเน้นสร้างและ 
สืบทอดวัฒนธรรมองค์กรด้วยการบูรณาการค่านิยม
ขององค์กรเข้าสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
มุ่ งพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และโอกาสเติบโตใน 
สายอาชีพโดยคำานึงถึงผลงาน ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยม ได้รับผลตอบแทน 
และสวัสดิการอย่างเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่ดีใน 
การทำางาน และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายการสร้าง 
“องค์กรแห่งความสุข”

ในด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและลดผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม ทิสโก้ให้ความสำาคัญต่อการถ่ายทอด 
ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม  
ด้ ว ย ห ลั ก สู ต ร ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น ที่ อ อ ก แ บ บ 
ให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป โดยมีเนื้อหาต้ังแต่การทำาบัญชีและ
วางแผนการเงินครัวเรือน รู้ทันหนี้นอกระบบ แนะนำา 
การออมและการใช้จ่ายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมในชีวิต
ประจำาวนั เพือ่ลดปญัหาทางการเงนิ   รวมถงึใหผู้เ้รยีนสามารถ
วางแผนบริหารจัดการการเงินและหนี้สินของตน จนถึง 
การเตรียมตัวสู่วัยเกษียณได้ โดยในปี 2560 กิจกรรม 
การให้ความรู้ทางการเงินได้ขยายไปสู่เยาวชนทั่วประเทศ
ครบทั้ง 77 จังหวัดตามเป้าหมาย อีกทั้งกลุ่มทิสโก้ยัง 
ส นับ ส นุน กิจ ก ร ร ม เ พ่ือ สัง ค ม อ่ืน ๆ  ด้ ว ย ก า ร ส ร้ า ง 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การบริจาคเพื่อสนับสนุนโอกาส 
ทางการศึกษา สร้างอาคารเรียน และสนับสนุนโรงพยาบาล 
เป็นต้น 

ในด้านสิ่งแวดล้อม ทิสโก้ให้ความสำาคัญกับการปลูก 
จิตสำานึกให้กับพนักงานผ่านโครงการปลูกป่าที่มีมาอย่าง 
ต่อเนื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำางานที่ เป็นมิตร 
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สุทัศน์	เรืองมานะมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำานักงาน 
โดยนำาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยร่วมพิจารณา 
ในการคัดเลือก  การจัดการการใช้พลังงานของอาคาร 
สำานักงานใหญ่ ตลอดจนการบำารุงรักษาหรือการเปลี่ยน 
อุปกรณ์เพื่อลดการบริโภคพลังงานและใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างประหยัด เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
เสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) แทนเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ PC การปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล  
การปรับปรุงการดำาเนินงานเพื่อลดการใช้กระดาษโดย 
การส่งและจัดเก็บเอกสารลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และปรบัปรงุแบบฟอรม์รายงานเพ่ือลดจำานวนหนา้กระดาษ 
เป็นต้น 

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญทั้งหมดได้ถูกสรุปรวบรวม
และเปิดเผยตามหัวข้อความยั่งยืน ในรายงานความยั่งยืน 
ปี 2560 ฉบับนี้ ซ่ึงจัดทำาตามมาตรฐานการรายงาน GRI 
Standards ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงาน
สากล (Global Reporting Initiative: GRI)  ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้
ยังคงยึดในปณิธาน “สร้างโอกาสให้ชีวิต” โดยมีเป้าหมาย
สำาคัญทีจ่ะปรบัปรงุการดำาเนนิธรุกจิเพ่ือประโยชนข์องลกูคา้
และผู้มีส่วนได้เสีย กับพัฒนาและสร้างคุณค่าต่อองค์กร
อย่างยั่งยืน และส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมส่วนรวมต่อไป

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-14]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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วิสัยทัศน์�พันธกิจ�และค่านิยม

ลูกค้าเป็นหลัก
ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

เชี่ยวชาญอย่างผู้นำา
บุคลากรของทิสโก้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น 
สะท้อนความเป็นผู้นำาในด้านคุณภาพบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต    ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณ 
วิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

ความคิดสร้างสรรค์
ความเชี ่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชำานาญเท่านั ้น แต่
ยังผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าคำาแนะนำาต่างๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้า ต้องมีทั้ง 
ความถูกต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างทางเลือกใน
การบริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินได้

สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ
สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่ส ุด เพ่ิมคุณค่าในการบริการด้วยความรู ้
ความชำานาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและ
ความสำาเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

การให้คำาแนะนำา
บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะนำา วางแผน จัดการ 
ด้านการเงิน ให้กับผู้อื่นอย่างดีที่สุดด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ทำาให้สามารถรับรู้ และ
เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง

พันธกิจ

“ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้น 
การนำาเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคุณค่าให้กับลูกค้า
ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้นำาและมืออาชีพ ทิสโก้ 
มุ่งม่ันที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้าในทุกพื้นที่ โดยให้ความสำาคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้คำาแนะนำาที่สรรค์สร้าง

วิสัยทัศน์�“สร้างโอกาสให้ชีวิต” 

ค่านิยม

โอกาสทางการเงินของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต การพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นนำา
คือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของเรา 
ทิสโก้ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และ
โปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนเพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน และสังคม”

[102-16]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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เกี่ยวกับทิสโก้

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-2]	[102-49] 

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    

ทิสโก้ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 โดยแบงก์เกอร์ทรัสต์นิวยอร์ก 
จากประเทศสหรฐัอเมรกิา มสีถานะเปน็บรษิทัเงนิทนุแหง่แรก 
ในประเทศไทย ใชต้ราสญัลกัษณ ์ “TISCO”  ซึง่พัฒนามาจาก 
คำายอ่ของช่ือเตม็ในภาษาองักฤษวา่ “Thai Investment and 
Securities  Company  Limited” เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
ของเศรษฐกิจไทยที่กำาลังเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะนั้น

ทสิโกเ้ตบิโตอยา่งมัน่คงเปน็สถาบนัการเงินชัน้นำาทีใ่หบ้รกิาร
ทางการเงนิและการลงทนุ ตลอดจนมบีทบาทโดดเด่นในการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของ 
ประเทศไทย และได้รับอนุมัติให้ยกสถานะเป็นธนาคาร 
พาณิชย์ เต็มรูปแบบและเปิดให้บริการธนาคารในปี  
พ.ศ. 2548 ภายใต้ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) 
มีโครงสร้างและการดำาเนินกลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่าง 
จากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยทิสโก้มุ่งเน้นการบริการ 
ทางการเงินอย่างผู้ เชี่ยวชาญ มีการพัฒนาออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
โดยนำาเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการ 
ของลูกค้าได้อย่างคล่องตัวเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ 
ทั่วไป ด้านการให้บริการ มีธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน อาทิ สินเชื่อ 
โครงการ  สนิเช่ือเพือ่การอปุโภคบรโิภค สนิเชือ่เชา่ซือ้ บริการ
รับฝากเงิน ธนบดีธุรกิจ ตลอดจนบริการการวิจัยเพื่อการค้า
และโครงการอุตสาหกรรมต่างๆ 

ทิสโก้ได้ดำาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบ 
บริษัทโฮลดิ้งในปี พ.ศ. 2552 โดยได้จัดต้ัง บริษัท ทิสโก้ 
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัท
มหาชนที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทแม่ แทนธนาคาร 
ทิสโก้ ตามเกณฑ์กำากับดูแลกิจการแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยโครงสรา้งการถอืหุน้ในรูปแบบ 
บริษัทโฮลดิ้งนี้ ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจ 
มีการกระจายตัวแยกจากกัน ความเสี่ยงซำ้าซ้อนระหว่าง
ธุรกิจหายไป ตลอดจนความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ
ลดลง นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการขยายธุรกิจในอนาคต 
อันเป็นการเพิ่มมูลค่ากิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
อีกทั้งยังทำาให้บริษัทย่อยต่างๆ มีความยืดหยุ่นในการสร้าง
โอกาสในการดำาเนินธุรกิจใหม่ เช่น การสร้างพันธมิตร 
ทางธุรกิจและการร่วมธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทิสโก้มีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์

สูงสุดของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ 
ใหม้คีวามทนัสมยัสอดคลอ้งกบัจดุยนื “สร้างโอกาสใหช้วีติ” 
ทีมุ่ง่สร้างโอกาสใหแ้กล่กูคา้และทกุฝา่ยทีเ่กีย่วข้อง โดยเพิม่
สัญลักษณ์รูป “วงแหวนแห่งโอกาส” ที่ส่ือถึงคำาว่า โอกาส 
(Opportunity) บนตัวอักษร TISCO ซึ่งให้ความหมาย 
เชิงบวกและเข้าใจง่าย โดยในปัจจุบัน ทิสโก้เป็นที่รู้จักกันดี 
ในฐานะผู้นำาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจธนบดี และ
ธรุกจินายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตลอดจนมบีทบาทโดดเดน่ 
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการเงิน 
โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาการที่สำาคัญอีกก้าวหนึ่งของทิสโก้ในปี  2560 
ที่ผ่านมา ได้แก่ การรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน) โดย 
ในเดือนตุลาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) และ  
บริษัท ออล-เวย์ส จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มทิสโก้ 
ประสบความสำาเร็จในการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
โดยธุรกิจที่ รับโอนมา ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อ 
การเคหะ ธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรายย่อย  
ธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต และธุรกิจเงินฝาก นอกจากนี้ 
ยังได้ขยายช่องทางการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า 
ด้วยการรับโอนสาขาธนาคารเพิ่มอีกจำานวน 5 สาขา ทั้งนี้ 
การรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มทิสโก้ 
พร้อมนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่ลูกค้า 
ทั้งเก่าและใหม่อย่างครบวงจร พร้อมทั้งต่อยอดการเติบโต 
ในการทำาธรุกจิดว้ยการนำาเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิใหม่ๆ  
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดย
ธนาคารทิสโก้พร้อมให้บริการสินเช่ือทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง
บริการธนบดีธนกิจ และบริการนายหน้าประกันภัย ในขณะ
ทีธ่รุกจิบตัรเครดติจะดำาเนนิงานโดยบรษิทั ออล-เวยส์ จำากดั
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งมีสถานะเป็นบริษัทแม่ 
ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายธุรกิจและกำากับดูแลกิจการของบริษัทในเครือ ภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วย 
 

• ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด
• บริษัท ไฮเวย์ จำากัด
• บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำากัด(1)

• บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด
• บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำากัด
• บริษัท ออล-เวย์ส จำากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำากัด
• บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำากัด(2)

• บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำากัด(2)

หมายเหตุ (1)  มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม คือ บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำากัด 
   (2)  ไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

บริษัท 

ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 

จำกัด (มหาชน)*

ธนาคารทิสโก

จำกัด (มหาชน)

ทุนชำระแลว
9,216 ลานบาท

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

ทุนชำระแลว
1,000 ลานบาท

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

ทุนชำระแลว
20 ลานบาท

ทุนชำระแลว
5 ลานบาท

ทุนชำระแลว
700 ลานบาท

ทุนชำระแลว
60 ลานบาท

ธุรกิจธนาคารพาณิชยและสินเช�อ ธุรกิจหลักทรัพย

* บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ธุรกิจอ�นๆ

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

ทุนชำระแลว
100 ลานบาท

99.99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%49%

51%51%

บริษัท

ไฮเวย จำกัด

บริษัท

ทิสโก โตเกียว

ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท

เอทีซี ลีสซิ่ง

จำกัด

บริษัท

หลักทรัพยท่ีปรึกษา

การลงทุนดอยซ 

ทิสโก จำกัด

บริษัท

ทิสโก อินชัวรันส 

โซลูชั่น จำกัด

บริษัท

ออล-เวยส

จำกัด

บริษัท

หลักทรัพย ทิสโก 

จำกัด

บริษัท

หลักทรัพยจัดการ

กองทุน ทิสโก

จำกัด

บริษัท ทิสโก

อินฟอรเมชั่น

เทคโนโลยี

จำกัด

บริษัท

ศูนยการเรียนรู

ทิสโก จำกัด

	[102-2]	[102-6]	[102-7]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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ทิสโก้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วย
การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีท่ีสุด ขยายช่องทาง 
ในการเข้าถึงบริการ รวมท้ังการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
อย่างต่อเน่ีอง เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อรูปแบบ 
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน และความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละช่วงชีวิต อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การดำาเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย์ที่ลูกค้า ทิสโก้ได้ปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจและจัดแบ่งธุรกิจเพ่ือให้บริการลูกค้า 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

• บริการสินเชื่อรายย่อย
 - สินเชื่อเช่าซื้อ
 - สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (สินเชื่อเพื่อการเคหะและ 
  สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อบุคคล)
• บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  
 (อาทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำาหน่ายรถยนต์  
 สินเชื่อโครงการ สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง ฯลฯ)
• บริการประกันชีวิตและประกันภัย
• บริการบัตรเครดิต

กลุ่มลูกค้ารายย่อย จะให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย 
มุ่งเน้นบริการสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคเป็นหลัก ดำาเนินการโดย ธนาคารทิสโก้ จำากัด 
(มหาชน) บริษัท ไฮเวย์ จำากัด และบริษัท ทิสโก้ โตเกียว  
ลีสซิ่ง จำากัด บริการสินเชื่อหลักในพอร์ตสินเชื่อของทิสโก้
ประกอบด้วย สินเช่ือเช่าซ้ือทั้งรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง 
และรถจักรยานยนต์ รวมถึงสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด  
มีผลิตภัณฑ์ เด่น คือ  สินเชื่อจำ านำาทะเบียนรถยนต์   
ในชื่อ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” ซึ่งมีจุดเด่น คือ สะดวก รวดเร็ว  
ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนโดยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันผ่านสาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง  
เงินส่ังได้” สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กนั้น ทิสโกไ้ด้ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ อาทิ  
สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง สินเชื่อโครงการ และสินเชื่อ
เพื่อผู้แทนจำาหน่ายรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ จากการ 
รับ โอนธุ รกิ จลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด (ไทย) ทิสโก้ได้ให้บริการทางด้านการเงินเพ่ิมเติม 
ได้แก่ บริการสินเช่ือบุคคลและสินเช่ือธุรกิจรายย่อยซึ่ง
ดำาเนินการโดยธนาคารทิสโก้ และบริการบัตรเครดิตซึ่ง
ดำาเนินการโดย บริษัท ออล-เวย์ส จำากัด

กลุ่มลูกค้ารายย่อย

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-2]	[102-6]	[102-7] 

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)        
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เกี่ยวกับทิสโก้

• บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ
• บริการเงินฝากรายย่อย
• บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าทั่วไป
• บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน
• บริการจัดการกองทุน
 - กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 - กองทุนส่วนบุคคล
 - กองทุนรวม
• บริการธุรกิจจัดการการเงิน

กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน ให้บริการที่ปรึกษา
ทางการเงินและการลงทุน โดยมีเป้าหมายในการเป็น 
ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนระดับแนวหน้า ที่ตอบโจทย์ 
การบริหารความมั่งคั่งทั้งในแง่การออมและการลงทุน
อย่างครบวงจร ภายใต้บริการ “ทิสโก้ เวลธ์” ซ่ึงทิสโก้ได้นำา 
เสนอบริการดังกล่าว ในรูปแบบการให้บริการที่เรียกว่า  
“Open Architecture”  ที่ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ 
กองทุน-ประกันจากหลากหลายค่ายให้แก่ลูกค้าในจุดเดียว
อย่างเต็มรูปแบบทั้งผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ 
เงินฝากและหลักทรัพย์  ด้วยคุณภาพการบริการที่ มี  
ประสิทธิภาพ และความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้  
คำาปรึกษาทางการเงินที่โดดเด่นอันเป็นจุดแข็งของทิสโก้ 
จะสามารถมอบบริการระดับดีเยี่ยมและรักษาผลตอบแทน
ที่ดีในระยะยาวให้กับลูกค้า ผ่านบุคลากรมืออาชีพที่มี
ประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเป็น 
“ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ป รึ ก ษ า ก า ร ล ง ทุ น ร ะ ดั บ แ น ว ห น้ า ”  
อย่างครบวงจร

กลุ่มลูกค้าบรรษัท

• บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
 - สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
 - สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว
 - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ
 - บริการออกหนังสือคำ้าประกันและอาวัลตั๋วเงิน
 - บริการให้คำาปรึกษาและบริการอื่นๆ ด้านเงินกู้
 - บริการคัสโตเดียน
• บริการวาณิชธนกิจ

กลุ่มลูกค้าบรรษัท ให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายรวมทั้ง
บริการให้คำาปรึกษาทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัท
หรือองค์กรตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ อาทิ สินเช่ือ
โครงการ สินเชื่อแบบมีกำาหนดระยะเวลาสำาหรับบริษัท 
ขนาดใหญ่ และบริการที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน

กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน

	[102-2]	[102-6]	[102-7]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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รายงานความยั่งยืน	2560  [102-7]	[102-10]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    

ข้อมูลสรุป	ประจำาวันที่	31	ธันวาคม	2560

อัตราผลตอบแทน

ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	(ROAE)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 

ต่อรายได้

จำานวนสาขา

ธนาคาร	 60 สาขา

สำานักอำานวยสินเชื่อ  193 สาขา

อัตราส่วนเงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ล้านบาทล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรวม

18.5%

41.9%

20.7%

จำานวนหุ้น

ล้านหุ้น

ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาด

800.7

70,857

ล้านบาทล้านบาท

303,388 34,732268,657

6,09018,503
กำาไรสุทธิรายได้สุทธิ

หนี้สินรวมสินทรัพย์รวม

ล้านบาท ล้านบาท
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[102-7]	[102-8]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    

1,267

636

1,969

388

1,231

1,907

415

1,336

725

2,099

74

79

88

261

271

323

390

649

116

230

1,459

127

1,483

จำานวนพนักงานจำาแนกตามประเภทการจ้าง

จำานวนพนักงานจำาแนกตามพื้นที่  

ข้อมูลจำานวนแรงงานฝึกงานที่เกิดขึ้นในระหว่างป ี

ที่แสดงไว้โดยไม่รวมตำาแหน่งพนักงานชั่วคราว

2558

2559

2560

4,986	คน

จำานวนพนักงาน

ไม่นับรวมจำานวนคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับทิสโก้

พนักงานประจำา หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
ต้ังแต่พนักงานระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และ
ระดับปฏิบัติการ ท่ีทำาหน้าท่ีต่างๆ เช่น กรรมการ
อำานวยการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน  
พนักงานท่ัวไป ท่ีเป็นพนักงานประจำา

พนักงานสัญญาจ้าง หรือพนักงานชั่วคราว 
หมายถึง พนักงานที่ทิสโก้จ้างทำางานในลักษณะที่
มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ซึ่ง
ต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน
หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำาหนด 
การสิ้นสุด หรือความสำาเร็จของงาน หรือในงาน 
ที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของ
ฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลา
ไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำาสัญญา
เป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

พนักงานประจำา	

พนักงานสัญญาจ้าง

พนักงานชั่วคราว

สำานักงานใหญ่

สาขากรุงเทพและปริมณฑล

สาขาต่างจังหวัด

140

2,513

1,510

2,481

2,653

108

114

179

254

239

112

150

240

จำานวนแรงงานฝึกงาน		

2558 9

2559 15

2560 37

2558

2559

2560
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รายงานความยั่งยืน	2560  [102-1]	[102-3]	[102-4]	[102-5]	[102-12]	[102-13]	[FS15]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ จำากดั (มหาชน) ดำาเนนิกจิการ 
ตามข้อกำาหนดพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันทางการเงิน 
พ.ศ. 2551 หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงกฎเกณฑ์และ 
ข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ยังได้นำากฎบัตร หลักการ ความริเริ่ม รวมถึง
การเป็นสมาชิกภาพกับสมาคมทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล เพื่อยกระดับและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่าง
มีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้กับสังคม เช่น 
การร่วมบรรลุเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (The Sustainable Development 
Goals: SDGs) การจัดทำารายงานความยั่งยืนตามแนวทาง 
ขององคก์ารแหง่ความรเิริม่ว่าด้วยการรายงานสากล (Global 
Reporting Initiative: GRI) การร่วมเป็นสมาชิก United 
Nations Environment Program Finance Initiative  
(UNEP FI)  การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ตามหลกัเกณฑ ์ASEAN 
CG Scorecard หลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ สำาหรบับรษิทั 
จดทะเบียน ปี 2560 และการประกาศรับการปฏิบัติตาม 

กฎบัตร�หลักการ�ความริเริ่มและการเป็นสมาชิกภาพขององค์กร

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance 
Code: I Code) ที่ออกโดย ก.ล.ต. การกำาหนดให้มี 
นโยบายการกำากับดูแลกิจการซึ่งจัดทำาขึ้นโดยอ้างอิง
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (The 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development: OECD)  ระบบควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) การลงนามความร่วมมือ
กำาหนดและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ 
ปี 2559 สมาคมธนาคารไทย การได้รับประกาศนียบัตร 
ผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition against 
Corruption: CAC) ของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จำากดั 
(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 
ทิสโก้ จำากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 
จำากดั  การเขา้รว่มเปน็สมาชกิชมรม CSR ของสมาคมบรษิทั 
จดทะเบียนไทย การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารทิสโก้ 
ในสมาคมธนาคารไทย และชมรม CSR ภายใตก้ารดแูลของ
สมาคมธนาคารไทย ฯลฯ

ชื่อบริษัท 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม 

การเงินและธนาคาร

ลักษณะกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

พื้นที่ดำาเนินธุรกิจ  
ประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
48/49 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 21  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

เลขทะเบียนบริษัท
0107551000223

โทรศัพท ์0 2633 6000
โทรสาร  0 2633 6800
เว็บไซต ์ www.tisco.co.th
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[102-16]	[FS15]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    

ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจการเงินและการลงทุน 
กลุ่มทิสโก้ยึดมั่นหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย
และแนวทางในการดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมกันนี้ การดำาเนินธุรกิจอย่าง 
รบัผดิชอบ โปรง่ใส และเปน็ธรรม จะชว่ยใหก้ลุม่ทสิโกเ้ตบิโต
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแล 
กิจการเพื่อดูแลและติดตามการบริหารงานของกลุ่มทิสโก้ 
ซึ่งจัดทำาขึ้นบนพื้นฐานของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ได้ 
การยอมรบัจากสากล หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบัของ 
บริษัท ตลอดจนกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  กลุ่ม
ทิสโก้ได้สื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ทั้งในระดับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและ
ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการทั้ง 5 
หมวด ได้แก่ สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ

จากพัฒนาการของหลักการกำากับดูแลกิจการและความ
มุ่งหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ออก “หลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” เพื่อให้ 
กิจการสามารถเติบโตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน ภายใต้ 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม (ข้อมูลเพิ่มเติม 
www.cgthailand.org) ซึ่งกลุ่มทิสโก้ ได้นำามาทบทวน 
ปรับปรุงแนวปฏิบัติทางธุรกิจ นโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในปัจจุบัน

นอกจากนี ้กลุม่ทสิโกไ้ดเ้หน็ชอบใหน้ำาจรรยาบรรณธนาคาร 
พาณิชย์ ปี 2559 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่มาปรับใช้ 
ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี โดยธนาคารทิสโก้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
และประกาศความร่วมมือในการกำาหนด “จรรยาบรรณ
ธนาคารพาณิชย์” ร่วมกับธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคาร
ไทยอีก 14 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ภายใต้
แนวคิด จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจ 

สู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นหลักการสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
1) การประกอบธุรกิจอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริต 2) การให้
ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย และ 3) การมีความรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหลักการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
อีกด้วย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณ

ธนาคารพาณิชย 

พัฒนาเศรษฐกิจ

สูความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ

อยางมีความซ�อสัตย

สุจริต

การให

ความยุติธรรม

ตอทุกฝาย

การมี

ความรับผิดชอบ

ตอผูมีสวนไดเสีย

ทั้งนี้ ในปี 2560 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับหลักการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
และจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์มาปรับใช้ให้สอดคล้อง 
กับบริบทธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
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กลุ่มทิสโก้ยังได้กำาหนดจรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและ 
กรรมการ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองดี 
ของสังคม โดยพัฒนาจากค่านิยมที่กลุ่มทิสโก้ยึดถือ เพื่อ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนำาค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ 
หากพนกังานละเมดินโยบาย จรรยาบรรณ และวธิปีฏบิตังิาน 
อาจถูกพิจารณาความผิดทางวินัยจากกลุ่มทิสโก้และ 
หน่วยงานกำากบัดแูลภายนอก ทัง้นี ้กลุม่ทสิโกย้งัไดร้วบรวม 
แนวปฏบัิตทิางธุรกจิ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ และจรรยาบรรณ 
ตลอดจนนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัสามารถ
ปฏิบตัติามแผนงานของกลุม่ทสิโกไ้ดอ้ยา่งเครง่ครดั ซือ่สตัย์
สุจริต และเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เพื่อสะท้อนถึงความต้ังใจและคำานึงถึงการพิทักษ์สิทธิ 
ผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือ
สถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือ
ไม่เป็นผู้บริหาร ทิสโก้จึงกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการไว้คราวละ 1 ปี และใช้วิธีการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) สำาหรับวาระการเลือกตั้ง 
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยให้ 
เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว และ
กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งน้ันสามารถกลับมารับตำาแหน่ง 
อีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบนี้ช่วยให้ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสได้เลือกตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทน
ของตนเขา้มารบัตำาแหนง่กรรมการได้ โดยมวีธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนนดังนี้
1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจำานวนหุน้ทีต่นถอื 

คูณด้วยจำานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 

(1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ 
กไ็ด ้ในกรณแีตง่ต้ังบคุคลหลายคนเปน็กรรมการจะแบง่ 
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็น 
ผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการ 
ที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับ
ถดัลงมา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนกรรมการทีจ่ะ
พงึมี  ใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลากเพ่ือใหไ้ดจ้ำานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี

ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย ก า ร กำ า กั บ ดู แ ล
กิจการ คู่มือปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณธนาคาร
พาณิชย์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์บริษัทที่  
www.tisco.co.th

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการกล่าวถึงองค์ประกอบ 
และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการกำากับ 
ดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซ่ึงวางแนวคิดการบริหาร 
กลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวและแบ่งขอบเขต
หน้าที่ระหว่างทิสโก้และบริษัทย่อยอย่างชัดเจน โดย 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ทำาหน้าที่
การบริหาร การกำากับดูแล หน่วยสนับสนุน และกำาหนด 
นโยบายกลางในการทำาธุรกิจ การปฏิบัติงาน และการควบคุม 
ในขณะที่บริษัทย่อยจะทำาหน้าที่การตลาด การดำาเนิน
ธุรกรรม ตลอดจนการประมวลผลและการควบคุมเครดิต 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่วงดุลความรับผิดชอบและขอบเขต
อำานาจ มิให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีอำานาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ 
ทำาให้ม่ันใจว่ากลุ่มทิสโก้จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์
สจุรติ โปรง่ใส เปน็ธรรม และตรวจสอบได ้ภายใตก้ารบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
จำานวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ เพ่ือ
ช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำาคัญ
ที่ต้องการการติดตามอย่างใกล้ชิด และเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทตามรอบระยะเวลาที่กำาหนด 
ตลอดจนทำาหน้าที่ในการถ่วงดุลอำานาจและคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
มโีครงสรา้งและหลกัเกณฑด์า้นองคป์ระกอบและการสรรหา 
ตลอดจนกฎบัตรซึ่งกำาหนดขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และ
แนวทางการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ทำา
หนา้ทีด่แูล ปรบัปรงุ ตลอดจนพฒันานโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในด้านการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของกลุ่มทิสโก้ ให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐาน
สากล แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-16]	[102-18]	[103-1]	[103-2]	[103-3]	[FS15]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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โครงสร้างการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มทิสโก้ได้ มีการกำาหนดโครงสร้างการดำาเนินงาน 
เพื่อความยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการดำาเนินงานด้าน 
การพัฒนาอย่าง ย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรมและมีการ 
ดำาเนินธุรกิจที่เป็นไปตามแนวนโยบายด้านการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนขององค์กร ทีไ่ด้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทั
ของ บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จำากดั (มหาชน) โดยแนว
นโยบายดังกล่าวได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มทิสโก้ทำาหน้าที่กำาหนดกลยุทธ์ และเป็นผู้นำาในการ 
ขับเคลื่อนการดำาเนินการโครงการหรือแนวทางการพัฒนา
ท่ียั่งยืนให้บรรลุผลสำาเร็จ และมีคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการ ทำาหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินงานด้านการพัฒนา
ความยั่งยืน ให้คำาปรึกษาหรือคำาแนะนำาเกี่ยวกับการดำาเนิน
งานดา้นการพฒันาความยัง่ยนืเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลักการ
กำากับดูแลกิจการและมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนที่ 
เป็นปัจจุบัน ตามหลักปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม โดยมี 
หน่วยงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน สายกำากับดูแล
กิจการทำาหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานด้าน 
การพัฒนาความยั่งยืนให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
รับทราบ ทั้งนี้กลยุทธ์การดำาเนินงานเพ่ือความยั่งยืน 
ยงัถอืเปน็สว่นหนึง่ของกลยทุธใ์นการดำาเนนิธรุกจิทีท่กุบรษิทั 
ภายในกลุม่ทสิโกต้อ้งนำาไปปฏิบัติเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่ม  

เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัหินา้ทีข่องประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร
ของกลุ่มทิสโก้ในการผลักดันเพื่อให้เกิดการดำาเนินการด้าน
การพฒันาความยัง่ยนืในทกุกระบวนการธรุกจิภายในองคก์ร
คณะทำางานดา้นการพัฒนาความยัง่ยนืของกลุม่ทสิโกไ้ดรั้บ 
การแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เมื่อ 
วนัท่ี 1  มิถนุายน  2560   โดยมผีูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญส่าย
กำากับดูแลกิจการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง เป็นประธาน 
ของคณะทำางานร่วมกัน โดยสมาชิกของคณะทำางาน 
ประกอบด้วยหัวหน้าและ/หรือตัวแทนจาก 7 หน่วยงาน
ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานวางแผน

และงบประมาณ หน่วยงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
สำานักเลขานุการบริษัท หน่วยงานนิเทศสัมพันธ์ หน่วยงาน 
ทรัพยากรบุคคล หน่วยงานธุรการสำานักงาน และอาจมี 
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับการกำาหนดเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะทำางาน
 
คณะทำางานมีหน้าที่ รับผิดชอบในการนำานโยบายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และกลยุทธ์ของการดำาเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่กำาหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มทิสโก้มา
กำาหนดกรอบการดำาเนินการเพ่ือการพัฒนาการอย่างยั่งยืน 
และนำาเสนอให้คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพิจารณา
และให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่ากรอบการดำาเนินการ 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวประกอบด้วยสารัตภาพ 
หลักขององค์กร ที่สามารถนำามาซึ่งการพัฒนาที่มีนัยสำาคัญ
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยกระบวนการ 
ในการกำาหนดกรอบการดำาเนินการ เพื่อการพัฒนาอย่าง 
ย่ังยืน เป็นการดำาเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด
การสานสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และรักษาไว้ซึ่งการ
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการ
พัฒนาตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมด้านความ
ยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ จากกรอบการดำาเนินการเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 
ระดับสูง นำามาซ่ึงการกำาหนดแผนการดำาเนินการท่ีสอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ความย่ังยืนและการกำาหนดรายละเอียดแผนงาน 
กิจกรรม เพ่ือใช้ในการติดตามผลสำาเร็จของการดำาเนินการ
ตามแผนงาน ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เพียงพอต่อ
การรายงานและเปิดเผยสู่สาธารณะ

วตัถปุระสงคข์องการกำาหนดนโยบายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของ 
กลุ่มทิสโก้นั้น นอกเหนือจากเพื่อใช้เป็นแนวทางสำาหรับ
การบริหารจัดการภายในกลุ่มทิสโก้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคล

โครงสรางการดำเนินงานเพ�อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

สายการควบคุมการเงิน 

และบริหารความเสี่ยง

สายกำกับดูแลกิจการ

บริหารความเสี่ยง

การวางแผนและ

จัดทำงบประมาณ สำนักเลขานุการบริษัท

หนวยธุรกิจ-ธุรกิจ หนวยธุรกิจ-การปฎิบัติงาน

ธุรการสำนักงาน
หนวยงานอ�นๆ 

ที่เกี่ยวของ

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัทในเครือภายใตกลุมทิสโก

คณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการ

คณะผูบริหารระดับสูง

คณะทำงาน

ดานการพัฒนาความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืน - 

การบริหารความเสี่ยง

ดานการปฎิบัติงาน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กลุมทิสโก

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการใหญ/

ประธานเจาหนาที่บริหาร/

กรรมการผูจัดการ

นิเทศสัมพันธ

อย่างยั่งยืนในระยะยาวแล้ว ยังหมายรวมถึงการดำาเนิน
การท่ีก่อให้เกิดอรรถประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรด้วย นโยบายนี้สะท้อน
ถึงค่านิยม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์องค์กร 
ในระยะยาว โดยแนวทางการพัฒนาความย่ังยืนมียุทธศาสตร์ 
อยู ่4 ประเดน็หลกั ไดแ้ก ่เศรษฐกจิ สงัคม ธรรมาภบิาล และ
สิ่งแวดล้อม และจะนำามาพิจารณาและปฏิบัติตามในการ
ดำาเนินธุรกิจทั้งหมดของทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

1) สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบในการ  
 พัฒนาที่ยั่งยืน 
2) ให้มั่นใจว่าการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของทิสโก้  
 ได้คำานึงถึงประโยชน์ของสังคมและส่ิงแวดล้อม  
 รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ 
3) เป้ าหมายทาง ธุรกิจและการ เ งินของทิสโก้  
 สอดคลอ้งกบัเปา้หมายโลกดา้นการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 ขององค์การสหประชาชาติ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



18

ก ลุ่ ม ทิ ส โ ก้ ใ ห้ ค ว า ม สำ า คั ญ อ ย่ า ง ยิ่ ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร 
ความเสี่ยงองค์กรโดยรวมในภาวะความหลากหลาย
ทางธุรกิจและการเงิน และคำานึงถึงความสมดุลระหว่าง 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ ข ย า ย ธุ ร กิ จ แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น 
ท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยมีการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ที่ เ ป็นมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงด้วยการใช้  
แบบจำาลองภายในซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กลุ่มทิสโก้มีการจัดสรรเงิน 
ก อ ง ทุ น ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ขยายธุรกิจตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ 
ธนาคารทิสโก้ยังปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง
เพื่อรองรับหลักเกณฑ์การกำากับดูแลด้านเงินกองทุน 
ตามเกณฑ์ Basel II – Internal Ratings Based Approach 
(IRB) ตั้งแต่ปี 2552 และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Basel III 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา

ท้ังนี้ กลุ่มทิสโก้ได้กำาหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และ 
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะ
สมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังหมด 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง 
ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และการรักษามาตรฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยนำามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำาหนดยุทธศาสตร์

การบริหารความเสี่ยง

และการดำาเนินธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมี 
ส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างค่านิยมอันมี 
คณุคา่ตอ่สังคมดงัเช่นในปทีีผ่่านมา บริษทัหลักทรัพยจั์ดการ
กองทุน ทิสโก้ จำากัด (บลจ.ทิสโก้) ได้เข้าร่วมในการประกาศ
รับหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำาหรับผู้ลงทุนสถาบัน หรือ 
I Code ที่ประกาศโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นมาตรฐานของ
ผู้ลงทุนสถาบันในการลงทุนด้วยความรับผิดชอบที่คำานึงถึง
ความสำาคญัในเร่ืองส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาลของ
กจิการ โดยไดส่้งตวัแทนเข้าร่วมเปน็คณะทำางานของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน เพื่อพิจารณาวางนโยบายในการขับ
เคลื่อนการปฏิบัติตาม I Code นอกจากนี้ บลจ.ทิสโก้ ยังได้
นำาประเดน็เรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติเขา้มาใชใ้นการดำาเนนิ
งานโดยใชก้ารรบัรองการเปน็สมาชกิ และ/หรอืการประกาศ
เจตนารมณ์การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต มาร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณาการลงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน 
ของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทน 
ที่ดีที่สุดได้ส่งผลต่อความสำาเร็จและความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มทิสโก้ ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ยังมี 
เป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคำานึงถึง 
ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-1]	[103-2]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



19

โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเส่ียง�

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการ
ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) รวมถึง 
คณะกรรมการของธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) ทำาหน้าที่ 
ในการดแูลความเสีย่งและระบบควบคมุภายในในภาพรวม 
ของกลุ่มทิสโก้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารเพื่อทำาหน้าที่ ดูแลทั้ งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
ความเสีย่งโดยรวมขององคก์ร และความเสีย่งระดบัรายการ
ของแต่ละประเภทความเสี่ยง ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงและ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาสำาหรับธุรกิจต่างๆ จะทำาหน้าที่ 
ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของทั้งองค์กรและ
ของแต่ละสายงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวางแผน
และงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่พิจารณากำาหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายวิเคราะห์
ความเสี่ยงและธุรกิจ และฝ่ายบริหารความเส่ียงด้าน 
ปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานสนับสนุน สำาหรับการกำากับ
ดูแลความเสี่ยงในระดับรายการนั้น มีคณะกรรมการและ 
ผู้รับมอบอำานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล เช่น คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา 
และคณะกรรมการกำากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น สำานัก 

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หน่วยงานกำากับ หน่วยงาน 
บริหารความเสี่ยงและหน่วยงานกฎหมาย เป็นต้น 

การบริหารความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มทิสโก้ช่วยให้เกิดการ
ควบคมุดแูลและบริหารความเส่ียงโดยรวมใหมี้ประสทิธภิาพ
และเพ่ือสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า 
และสังคมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรโดยรวมมีความเกี่ยวโยงกับการนำาแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยคำานึงถึงแนวทางป้องกันและควบคุม 
ความเสี่ยง 3 ระดับ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของการบริหาร
ความเสีย่ง รวมไปถงึการพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่ง
อยู่เสมอเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน

การระบุความเสี่ยง

การติดตาม/

รายงาน/

ควบคุม

การจัดการ

ความเสี่ยง

การประเมินและ

วิเคราะหผลกระทบ

ของความเสี่ยง

กระบวนการ

บริหารความเสี่ยง 

แนวการปองกัน

ระดับชั้นที่ 3

คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /

คณะกรรมการกำกับกฎเกณฑและการปฏิบัติงาน /

คณะกรรมการชุดยอยที่ ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ผูบริหารระดับสูง

แนวการปองกัน

ระดับชั้นที่ 1

คณะกรรมการของกลุมธุรกิจ

ห
น
ว
ย
ง
า
น
ก
ำ
ก
ับ
ด
ูแ
ล

ผ
ูต
ร
ว
จ
ส
อ
บ
ภ
า
ย
น
อ
ก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการดำเนินธุรกิจ

รับผิดชอบในการกำหนด
มาตรการการควบคุมของ
การปฎิบัติงานภายใตความ

รับผิดชอบ

หนวยงาน

ตรวจสอบภายใน

หนวยงานอิสระท่ีรับผิดชอบ

ในการใหความเช่ือม่ัน

เก่ียวกับระบบการควบคุม

หนวยงานงบประมาณ
และการเงิน

หนวยงานบริหารความเส่ียง

หนวยงานกำกับ

หนวยงานกำกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวการปองกัน

ระดับชั้นที่ 2
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ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ได้ระบุปัจจัย 
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ำาคญัออกเปน็ 5 ดา้น ประกอบดว้ย

1) ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 
2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 
4) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และ
5) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ใ น ภ า พ ร ว ม นั้ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ทุ ก ด้ า น ข อ ง ก ลุ่ ม ทิ ส โ ก้  
อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงิน
กองทุนที่แข็งแกร่งสำาหรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 
ซึ่งได้ถูกประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

ทั้งน้ี สายธุรกิจทุกสายจะเป็นเจ้าของความเสี่ยงและ 
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตน 
ภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำาหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ต่างๆ ซ่ึงการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้จะอยู่ภายใต้เพดาน
ความเสี่ยงสูงสุดที่ถูกกำาหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์การทำาธุรกิจใหม่ในแต่ละ 
สายงาน ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยรายการที่สำาคัญในแต่ละเดือนมีการรายงานตรง 
ไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ระบบบริหาร 
ความเสี่ยงทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

การเสริมสร้ างวัฒนธรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงในองค์กร

นอกจากโครงสร้างและระบบการบริหารความเส่ียง 
ที่มีประสิทธิภาพแล้ว กลุ่มทิสโก้ยังให้ความสำาคัญในการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ ผ่าน 
การสื่อสารการจัดอบรมให้ความรู้  และผนวกเ ร่ือง 
การบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร

การสื่อสาร

ช่องทางการสื่อสารมีหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ป้าย
ประกาศ เพื่อเผยแพร่นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหาร
ความเสี่ยงพร้อมทั้งมีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน และหน่วยงานบริหารความเส่ียง เพ่ือให้รับทราบ 
ถึงสถานการณ์และแนวทางการดำาเนินการ ในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉิน

การจัดอบรมให้ความรู้

คณะกรรมการ ได้รับการอบรมหลักสูตรภายนอก และ 
การจัดสัมมนา โดยเน้นในเร่ืองการกำากับดูแลกิจการ การ 
บริหารความเส่ียงในภาพรวมการป้องกันการทุจริต เป็นต้น

ผู้บริหารระดับสูง ได้รับความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์ใหม่หรือ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
ที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ ผ่านการเข้าร่วมประชุมใน
คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการกำากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน เป็นต้น

พนักงาน  ได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ 
การจดัการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) 
และการจัดสัมมนา เช่น กฎระเบียบและกฎหมาย
ท่ีเ ก่ียว ข้อง  การบ ริหารความเ ส่ียง ด้านปฏิบัติการ 
การป้องกันการทุจริตโดยมีพนักงานที่ได้รับการอบรม 
เป็นจำานวน 4,534 คน ในปี 2560 

การสร้างค่านิยมในองค์กรด้านบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโก้ กำาหนดให้ 
ทุกหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในหน่วยงานตนเอง เพื่อสร้างค่านิยมในการร่วม 
รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดย
มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่ในการกำากับดูแล

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูบริหารระดับสูง
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การบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อให้ม่ันใจว่า
องค์กรในภาพรวมมีการดำาเนินการด้านบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสมตามแนวนโยบายที่องค์กรกำาหนด นอกจากนี้ 
เพื่อสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความเสีย่งในระดับพนกังาน กลุม่ทสิโกไ้ด้ผนวกกระบวนการ
ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงเข้าไว้กับหลักเกณฑ์ 
ในการพจิารณาประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนกังาน (KPI) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ลูกค้าตัวอย่างเช่น กำาหนดให้มีการคำานึงถึงคุณภาพของ 
สินเชื่อและการให้บริการที่เป็นธรรม เป็นปัจจัยสำาคัญ 
ในการประเมินผลงานสำาหรับพนักงานในธุรกิจลูกค้า 
รายย่อย หรือการคำานึงถึงจำานวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
จากการปฏิบัติ ง านหรื อการให้บริ การลู กค้ า  เป็น
ส่วนหน่ึงในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานใน
ธุ รกิ จหลั กทรัพย์  เ ป็น ต้น  และ เ พ่ือ เ ป็นการสร้ า ง 
ค่านิยมของการปฏิบัติงานที่ดีและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ความเสี่ยงในหน่วยงาน กลุ่มทิสโก้มีการจัดให้มีการมอบ 
รางวัล พนักงานดีเด่น ประจำาเดือน ท่ีพิจารณาถึงความเอาใจใส่ 
ในคุณภาพ ความระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพื่อ 
สรา้งการรบัรู ้และสนบัสนนุใหพ้นกังานมคีวามกระตอืรือร้น 
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานอื่นๆ ในองค์กร

แนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่�หรือกระบวน

การปฏิบัติงานใหม่

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการกำากบัดูแลทีร่ะบุในนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง การทำาธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ รวมไปถงึกระบวนการ ชอ่งทาง และการดำาเนินงานทาง
ธุรกิจใหม่ของกลุ่มทิสโก้ ได้กำาหนดให้มีการพิจารณาและ
อนุมัติโดยสายงานที่เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้

การบริหารความเสี่ยง

เมือ่แผนการออกผลติภณัฑห์รือกระบวนการปฏบิตังิานใหม ่
ได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบและ 
ผู้มีอำานาจที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้าน 
การเงิน (CFO) หรือสายกำากับดูแลกิจการ ธุ รกิจ
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น  จึ ง ถื อ ว่ า ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ เ พื่ อ 
การดำาเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะดำาเนินการ 
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือใช้จริง ธุรกิจนั้นต้องดำาเนินการ 
ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
และขออนุมัติหากมีประเด็นทางด้านเครดิต เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางการอนุมัติสินเชื่อ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและหน่วยงานบริหาร 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะทำาหน้าที่พิจารณาแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจหรือ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ตาม 
แนวทางการดำาเนินธุรกิจ และเสนอแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยงนั้นต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ 
คณะกรรมการกำากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานเพื่อ 
ให้สัตยาบันต่อไป

ในกรณีที่ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่มีประเด็นทางด้าน 
เครดิต สายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะเสนอแนวทางไปยัง
สำานักคณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งดำาเนินการจัดประชุมเพื่อ
ให้คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือพิจารณาอนุมัติแนวทาง
การปล่อยสินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อ โดยธุรกิจใหม่ที่ได้รับ
การลงนามอนุมัติแล้ว จะได้รับการยืนยันการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงการแก้ไขหรือการ
อนุมัติแนวทางการบริหารความเส่ียงหรือประเด็นทางด้าน
เครดิตต่างๆ จะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริหาร 
เพื่อรับทราบตามความเหมาะสม

การเสนอธุรกิจ/

ผลิตภัณฑใหม

การเห็นชอบ

โดยผูบริหาร

สายธุรกิจ

การใหสัตยาบัน

โดยคณะ

กรรมการ

ที่เกี่ยวของ

หนวยธุรกิจ

นำไปดำเนินการ

การอนุมัติ

แนวทาง

การวิเคราะห

ผลิตภัณฑ

กลยุทธ ความเสี่ยง

ทรัพยากรและงบประมาณ

ใหสอดคลองกับแนวทาง

และระเบียบปฎิบัติ

[103-2]	[103-3]	[FS15]  รายงานความยั่งยืน	2560   
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การบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง

ด้วยทิสโก้เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการให้บริการทางการเงิน 
กับลูกค้า การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่ทิสโก้ให้
ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทิสโก้ได้พัฒนาแผนงานและ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
ต่อเนื่อง ในทุกระบบงานโดยเฉพาะระบบงานที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกรรมหลักหรือธุรกรรมที่มีความสำาคัญ โดยเริ่มมี 
การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินการได้อย่าง 
ต่อเนื่องไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงัก โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการความเสี่ยงแบบการบริหารจัดการในสภาวะ
การณ์ฉุกเฉินเป็นการบริหารจัดการให้สามารถดำาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง 

ทิสโก้จัดให้มีการทดสอบการปฏิบัติงานตามแผนการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาสมำ่าเสมอเพื่อให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและการดำาเนินการในกรณีที่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน นอกจากนี้ทิสโก้ยังตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจมี 
ต่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงได้มีการกำาหนดแผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรองรับการดำาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำาหนดมาตรการในการบริหารจัดการ
กรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดข้ึน
จากเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอก เช่น การเจ็บป่วย  
โรคระบาด รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น นำ้าท่วม และ
แผ่นดินไหว เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรักษา
ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการความสูญเสีย
ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการดำาเนินการตามแผนการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นั้น ทิสโก้มีการแต่งตั้งคณะทำางานที่เรียกว่า Business 
Continuity Management (BCM) Team และมอบหมาย
ให้รับผิดชอบในการประเมินสถานการณ์ กำากับดูแล และ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงการกำาหนดแผนและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในช่วงที่ เกิดสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน ตลอดจนช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
เพื่อให้สามารถรับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการ
ดำาเนินการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที 

นอกจากการเตรียมความพร้อมในการรองรับการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้ว ทิสโก้ยังคำานึงถึงผลเสียหายที่ 
อาจเกดิขึน้ตอ่เศรษฐกจิทัง้ทางตรงและทางออ้มอนัเนือ่งจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศ
ที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยได้ 
จัดทำาประกันภัยที่ครอบคลุมความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจาก 
ภัยพิบัติเพื่อรองรับผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร 
โดยมีทุนประกันซึ่งครอบคลุมความเสียหายต่างๆ มูลค่า 
ทุนประกันรวมประมาณ 450 ล้านบาท 
 
อีกทั้งในปัจจุบันเนื่องจากแนวโน้มการเกิดอาชญากรรม 
ทางคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากข้ึน ทิสโก้จึงได้ดำาเนินการศึกษา
และพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการเกิด
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่างๆ ที่อาจก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อการดำาเนินธุรกิจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงิน ผลกระทบทางด้านชื่อเสียงของ
องค์กร หรือผลกระทบอื่นๆ และมีการสร้างการตระหนักรู้ 
ใหก้บัผู้บริหาร พนกังาน และผู้ทีส่่วนไดเ้สีย ผ่านการจัดอบรม 
สมัมนา การปดิประกาศในทีต่า่งๆ รวมถงึการประกาศขอ้มลู
ข่าวสารบนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร นอกจากนี้ ทิสโก้ยังจัด
ให้มีการประเมินความเส่ียงความเป็นไปได้ของการได้รับ 
ผลกระทบจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อนำามาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป  รวมถึงการจัดเตรียมแผน
รองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ โดยเฉพาะแผนการส่ือสาร 
ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เหมาะสม โดย 
ทิสโก้มีการจัดให้มีการทดสอบความพร้อมขององค์กร 
ในการรับมือภัยจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  
ในรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยจำาลอง
โจทย์เหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นมา ซึ่งผู้เข้าร่วมทดสอบ
เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อ ดูแล หรือให้
ข้อมลูข่าวสารกบัลกูคา้ บคุคลภายนอก รวมถงึการใหข้อ้มลู
ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางในการรับมือกับ 
ภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ 
ได้อย่างเหมาะสม

รายงานความยั่งยืน	2560  [201-2]
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ผู้มีส่วนได้เสีย ขบวนการการสื่อสาร ความถี่ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการ

102-40 102-43 102-44

ผู้ถือหุ้น

• นักลงทุนสถาบัน
• นักลงทุนรายย่อย

ช่องทางและกิจกรรม

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 ประจำาปี
• การประชุมนักวิเคราะห์
• การเดินทางเพ่ือพบนักลงทุน

และการเข้าพบผู้บริหารของ
นักลงทุนสถาบัน

• การประชุมทางโทรศัพท์ 
 กับนักลงทุนสถาบัน
• ข่าวสารเผยแพร่ผ่านทาง 
 เว็บไซต์บริษัท
• การสอบถามข้อมูลผ่าน 
 ทางหน่วยงานนักลงทุน 
 สัมพันธ์ 

รายปี

รายไตรมาส
เป็นประจำา

เป็นประจำา

เป็นประจำา

เป็นประจำา

• ผลการดำาเนินงานที่มั่นคงและ
การเติบโตขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน

• ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและ
การจ่ายปันผล 
ในระดับที่เหมาะสม

• การดำาเนินงานที่โปร่งใสและ
เป็นธรรม

• การบริหารความเสี่ยง 
ที่มีประสิทธิภาพ

• ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูล
ข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้องทัน
เวลาด้วยความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ทุกกลุ่มมีส่วนร่วม 
ในการเสนอเรื่องที่เห็นว่า
สำาคัญและควรบรรจุเป็น
ระเบียบวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการ 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ 
พิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ

• ดำาเนินธุรกิจตามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการและ
นโยบายการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร

• ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึง
ผลตอบแทนเปรียบเทียบ
กับความเสี่ยงเพื่อรักษาผล
ตอบแทนของผู้ถือหุ้นให้อยู่
ในระดับที่น่าพึงพอใจ

• เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

• ดูแลการจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
ใช้สิทธิของตน

• เปิดเผยหลักเกณฑ์การ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง
เว็บไซต์บริษัท 

รายงาน

• รายงานประจำาปี
• แบบรายงาน 56-1
• คำาอธิบายและการวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงาน

• การแจ้งข่าวสารกับตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายปี
รายปี
รายไตรมาส

เป็นประจำา

ท้ังน้ี ทิสโก้แบ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน องค์กรท่ีกำากับดูแล คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า ชุมชนและ 
สังคม โดยระบุรายละเอียดของขบวนการและความถ่ีในการส่ือสาร ความคาดหวังและการดำาเนินการ สำาหรับผู้มีส่วนได้เสียไว้ดังน้ี

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความสำาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร เพ่ือให้
ทราบถึงความคาดหวัง ความสนใจ หรือข้อกังวล ตลอดจนคำาแนะนำาต่างๆ ท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่าน้ันเป็นข้อมูลสำาคัญอย่างย่ิงในการพัฒนากระบวนการ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ การปฏิบัติดำาเนินงานต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง 
ตรงจุด  รวมถึงพัฒนาแนวทางการดำาเนินธุรกิจไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนให้เกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยรวม   ภายใต้การ
บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรท่ีมีอยู่จำากัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทิสโก้จึงให้ความสำาคัญในการพัฒนาวิธีการสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สามารถสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนสำาคัญดังนี ้

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอน1 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน4

ศึกษารูปแบบธุรกิจ

กลยุทธ

และแผนธุรกิจ

ระบุผูมีสวน

ไดเสียหลัก

จากทั้งภายใน

และภายนอกองคกร

ประเมินความสัมพันธ

และจัดลำดับระดับ

ความมีนัยสำคัญ

กำหนดหนวยงาน

รับผิดชอบ พิจารณา

เลือกวิธีส�อสาร 

กระบวนการสานสัมพันธ

และชองทางการรายงาน

ที่เหมาะสมกับผูมีสวน

ไดเสียหลักในแตละกลุม

[102-40]	[102-42]	[102-43]	[102-44]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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รายงาน

• รายงานผลด้าน 

ทรัพยากรบุคคล 

ประจำาเดือน

รายเดือน

ผู้มีส่วนได้เสีย ขบวนการการสื่อสาร ความถี่ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการ

102-40 102-43 102-44

พนักงาน

• พนักงานประจำา
• พนักงานสัญญา
 จ้าง 
• พนักงานชั่วคราว

ช่องทางและกิจกรรม

• การประชุมประจำาเดือนของ
คณะผู้บริหารทุกระดับ

• การจัดอบรมพนักงาน 
ในทุกระดับชั้น

• การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผ่านจดหมายข่าวให้กับ
พนักงาน 

• การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์พนักงาน 
ในรูปแบบต่างๆ 

• การจัดทำาแบบสอบถาม
ความผูกพันของพนักงาน

• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ทิสโก้กรุ๊ป (HR Help-line)

• โปรแกรมสื่อสารความรู้ 
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรสำาหรับพนักงานใหม่ 

• การสื่อสารระดับผู้บริหาร
ระดับกลาง 

• การสื่อสารทางตรง 
จากผู้บริหารสู่ผู้บริหาร 
ระดับกลาง

รายเดือน

เป็นประจำา

เป็นประจำา

เป็นประจำา

รายปี

เป็นประจำา

เป็นประจำา

รายสัปดาห์

รายเดือน

• ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ

• ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ 
และสวัสดิการ

• โอกาสในการเรียนรู้ 
และพัฒนา

• ความสมดุลในการทำางาน
และชีวิตส่วนตัว

• การรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน

• การยอมรับหรือ 
เห็นคุณค่า

• สภาพแวดล้อมในการ
ทำางานที่ดีและปลอดภัย

• พนักงานได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม ให้เกียรติ  
และไม่เลือกปฏิบัติ

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เป็นธรรม ให้ความสำาคัญ
กับการบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้โอกาสพนักงาน
ทุกระดับเติบโตในสาย
อาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 

• ดูแลในเรื่องค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆ 
อย่างเหมาะสม และมี
การปรับปรุงโครงสร้าง
สวัสดิการเพื่อให้ให้ทันกับ
ความต้องการของพนักงาน 
โดยเฉพาะด้านสวัสดิภาพ
และชีวอนามัย

• ออกแบบการเรียนรู้ทั้งด้าน
การพัฒนาทักษะผู้นำา และ
ทักษะทางวิชาชีพ โดยเพิ่ม
ช่องทางการเรียนรู้อย่างทั่ว
ถึงผ่านระบบสารสนเทศ

• ให้ความสำาคัญกับชีวอนามัย 
และการส่งเสริมสุขภาพ 
พนักงานผ่านการจัด
โครงการกีฬา และ
สันทนาการให้กับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทำางานให้ถูกต้องตาม
หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในที่ทำางาน

• มีช่องทางในการเข้าถึง
ความคิดเห็นของพนักงานที่
หลากหลาย อาท ิ
จัดทำาแบบสำารวจความ 
พึงพอใจพนักงานประจำาปี 
ช่องทางการเสนอแนะผ่าน 
ระบบออนไลน์ และช่อง
ทางการร้องทุกข์ เป็นต้น

• จัดโครงการเพื่อตอบสนอง  
พันธกิจ องค์กรแห่งความสุข 
ด้วยการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 
มุ่งเน้นการชื่นชมและเห็น
คุณค่าของเพื่อนร่วมงาน 
ผ่านช่องทางการชื่นชม 
ที่หลากหลาย

    

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-40]	[102-43]	[102-44]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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รายงาน

• แบบรายงาน 56-1
• การแจ้งข่าวสาร 

ต่อตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

• แบบรายงานตามที่
กฎหมายกำาหนด

รายปี
เป็นประจำา

รายวัน/ราย
เดือน/รายปี

ผู้มีส่วนได้เสีย ขบวนการการสื่อสาร ความถี่ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการ

102-40 102-43 102-44

องค์กรที่กำากับดูแล

• ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

• สำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

• ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

• สำานักงานป้องกัน
และปราบปราม 
การฟอกเงิน

• สำานักงาน 
คณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย 

ช่องทางและกิจกรรม

• ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับองค์กรที่กำากับดูแล 
จะผ่านหน่วยงาน 
Compliance และส่วนงาน 
Regulatory Reporting 

• กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การตรวจสอบโดยองค์กร
ที่กำากับดูแล  การประชุม
หารือระหว่างผู้บริหารและ
หน่วยงานทางการในเรื่องที่
สำาคัญๆ เป็นต้น

เป็นประจำา

เป็นประจำา

• ความเที่ยงธรรม 
ความโปร่งใส และ ความรับ
ผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• การดำาเนินธุรกิจซึ่ง 
เป็นไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

• จัดทำานโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ในการประกอบธุรกิจให้
เป็นไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่มีประกาศใช้

• จัดตั้งหน่วยงาน 
Compliance เพื่อ 
ประสานงานกับองค์กร 
ที่กำากับดูแล และ 
หน่วยงานภายใน

• จัดตั้งส่วนงาน 
Regulatory Reporting 
เพื่อรับผิดชอบการ 
จัดทำารายงานตามที่
กฎหมายกำาหนด

• จัดเตรียมทรัพยากรและ
ข้อมูลเพื่อรองรับการ 
เข้าตรวจสอบขององค์กร 
ที่กำากับดูแล

คู่ค้าทางธุรกิจ ช่องทางและกิจกรรม

• การประชุมร่วมกับคู่ค้า
• การประเมินความ 

พึงพอใจของคู่ค้า

เป็นประจำา
เป็นประจำา

• คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม

• การปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ในสัญญา

• มีความสัมพันธ์ระยะยาว
ระหว่างคู่ค้าและบริษัท 

• ราคามีความยุติธรรม 
และไม่มีการทุจริตในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

• สื่อสารนโยบายต่อต้าน
การทุจริตให้คู่ค้า 
ได้รับทราบ และดำาเนิน
ธุรกิจกับคู่ค้าตามที่
นโยบายบริษัท 
ได้กำาหนดไว้

• จัดประชุมร่วมกับคู่ค้า 
เพื่อรับฟังข้อเสนอและ 
ข้อร้องเรียนจากคู่ค้า

• ทำาการประเมินความ 
พึงพอใจของคู่ค้า

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

	[102-40]	[102-43]	[102-44]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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รายงาน

• รายงานประจำาปี
• เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
• บทวิเคราะห์ทางด้าน

เศรษฐกิจ / 
บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

• คำาแนะนำาด้านการลงทุน

รายปี
เป็นประจำา
เป็นประจำา

เป็นประจำา

ผู้มีส่วนได้เสีย ขบวนการการสื่อสาร ความถี่ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการ

102-40 102-43 102-44

ลูกค้า

• ลูกค้าสินเชื่อ 
รายย่อย

• ลูกค้า 
สินเชื่อบรรษัท

• ลูกค้าธนบดีและ
จัดการกองทุน  

ช่องทางและกิจกรรม

• การพบปะลูกค้า 
รายบุคคล 

• ศูนย์บริการลูกค้า (Contact 
Center)

• การเยี่ยมชมกิจการ 
ของลูกค้าบรรษัท

• การจัดงานสัมมนา 
เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า

• หลักสูตรการบริหารความ
มั่งคั่งสำาหรับผู้นำายุคใหม่
(Wealth Enhancement 
Program, WEP)

• การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
ช่องทางต่างๆ อาทิ 
จดหมายข่าว เว็บไซต์
องค์กร

เป็นประจำา

เป็นประจำา

เป็นประจำา

เป็นประจำา

รายปี

เป็นประจำา

• ผลิตภัณฑ์มีราคา 
ที่เหมาะสมและได้รับการ
เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

• ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า

• คุณภาพในการให้บริการ 
ที่เป็นเลิศ

• ความสะดวกในการ 
เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน

• ได้รับความรู้ทางด้าน 
การเงิน รวมทั้งได้รับ 
คำาแนะนำาในด้าน 
การลงทุนที่เหมาะสม 
และทันเวลา

• ได้รับความรู้ในการป้องกัน
ภัยทางการเงิน

• ได้รับการจ่ายดอกเบี้ยและ
ชำาระคืนเงินกู้ตามกำาหนด

• การรักษาข้อมูลความเป็น
ส่วนตัวของลูกค้า

• การรับฟังปัญหา และช่วย
แก้ไขบรรเทา เยียวยา 
กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเกิดขึ้น

• ได้รับบริการท่ีเท่าเทียมกัน

• ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า

• เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

• พัฒนาความสามารถของ
พนักงานขายอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้านความรู้ทางด้าน
การเงินและการให้บริการ 
แก่ลูกค้า

• เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินท่ีหลากหลาย 

• จัดการฝึกอบรมและ 
งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้
ทางด้านการเงินแก่ลูกค้า

• รับฟังข้อเสนอและ 
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ 
เจ้าหน้าที่ขาย 
ศูนย์บริการลูกค้า อีเมล์

• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
ผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้นกู ้
ตามข้อสัญญาและ 
เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้มี 
การกำาหนดไว้

• ประกาศนโยบาย  โครงสร้าง
การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-40]	[102-43]	[102-44]
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ผู้มีส่วนได้เสีย ขบวนการการสื่อสาร ความถี่ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการ

102-40 102-43  102-44

ชุมชนและสังคม ช่องทางและกิจกรรม

• สำารวจความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

• มีการจัดการต่อประเด็นทาง
สังคมที่สำาคัญ

• การให้ความรู้ทางการเงิน
 - “ค่ายการเงินทิสโก้” เพื่อ 

 เยาวชนและครู
 - “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” เพื่อ  

  ชุมชนทั่วประเทศ 

เป็นประจำา

เป็นประจำา

รายปี

4 ครั้งต่อปี

อย่างน้อย 1 
กิจกรรมต่อ 1 
สาขา

• ดำาเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม ควบคู่ไปกับการ 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

• ให้การสนับสนุนและ 
แบ่งปันเพื่อความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

• ให้ความรู้ทางการเงินให้
สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน 
ในชีวิตประจำาวันได้

• ดำาเนินธุรกิจอย่าง 
รับผิดชอบด้วยมาตรฐาน
สากล

• มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม การอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม และการรณรงค์
ประหยัดพลังงาน

• จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
อย่างต่อเนื่องเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ได้แก่ 
โปรแกรมความรู้ทาง 
การเงิน  ทุนการศึกษา 
และพัฒนาโรงเรียน

• กระตุ้นให้พนักงาน 
มีจิตอาสา เข้าร่วม 
ในกิจกรรมต่างๆ

รายงาน

• แบบรายงาน 56-1

• รายงานประจำาปี

รายปี

รายปี

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

	[102-40]	[102-43]	[102-44]  รายงานความยั่งยืน	2560   
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ในการกำาหนดเนื้อหารายงานความยั่งยืน ปี 2560 ฉบับนี้ กลุ่ม 
ทสิโกไ้ดจ้ดัทำารายงานความยัง่ยนืตามมาตรฐานการรายงานของ 
GRI (Global Reporting Initiative) หรือ GRI Standards 
เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนที่มีสาระสำาคัญ 
(Material Topics) และขอบเขต (Boundary) ผลกระทบ 
อยา่งมนียัสำาคญัทีอ่งคก์รควรเข้าไปดำาเนนิงาน โดยกระบวนการ
กำาหนดหัวข้อเรื่องที่มีสาระสำาคัญและขอบเขตผลกระทบ 
จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

1.�การระบุ

เรื่องที่ เกี่ยวเนื่องกับความย่ังยืนขององค์กรและขอบเขต 
ผลกระทบโดยพิจารณาถึงขอบเขตผลกระทบทั้งเชิงบวกและ 
เชิงลบที่สามารถเกิดข้ึนได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ 
วิเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวเนื่องบนหลักการที่สำาคัญ คือ ความ 
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) และ 
บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) และยังพิจารณา 
ผ่านหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่สำาคัญ เช่น ความเก่ียวข้องต่อ 
กลยทุธร์ะยะยาวของกจิการ ความเสีย่งและโอกาส รวมถงึห่วงโซ ่
อุปทานที่สำาคัญของกิจการ กรอบความยั่งยืนทิสโก้ และการ 
ขยายผลที่ เอื้อต่อการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นต้น

2.�การจัดลำาดับ

หวัขอ้เรือ่งทีส่ำาคญั โดยพจิารณาถงึระดบัอทิธพิลตอ่การประเมนิ
และตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Influence on Stakeholder 
Assessments and Decisions) และระดับนัยสำาคัญของ 

การกำาหนดหัวข้อเรื่องที่มีสาระสำาคัญ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมขององค์กร 
(Significance of The Organization’s Economic, Environmental 
and Social Impacts) ผ่านการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
พิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญจากผู้บริหารในแต่ละส่วนงาน

3.�การตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความครอบคลุมในการเปิดเผยข้อมูล
และดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำาเนินงานท่ีต้องการ 
โดยตรวจสอบความครบถ้วนของหัวข้อเรื่องด้านความยั่งยืน 
ที่มีนัยสำาคัญซึ่งองค์กรคัดเลือกเพื่อดำาเนินการ บนหลักการ 
ความสมบรูณ ์(Completeness) จากผูบ้รหิารระดบัสงู และนำาไป 
ขับเคล่ือนตลอดจนรวบรวมข้อมลูผลการดำาเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้กำาหนดไว้ 

4.�การทบทวน

ประเด็นสาระสำาคัญรวมถึงเน้ือหาและข้อแนะนำาต่างๆ ท่ีระบุไว้ใน
รายงานฉบับก่อนหน้าเพ่ือนำาไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
และเตรียมการในรอบรายงานคร้ังถัดไป 

จากข้ันตอนท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ทิสโก้ได้กำาหนดหัวข้อเร่ือง
ท่ีมีสาระสำาคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผู้บริหาร
หลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและคณะจัดทำารายงานความย่ังยืน 
เข้าร่วม ผลลัพธ์จากการกำาหนดเน้ือหารายงานจะครอบคลุม
ขอบเขตผลกระทบภายในองค์กร ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 
รวมท้ังขอบเขตผลกระทบภายนอกซ่ึงครอบคลุมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
องค์กรท่ีกำากับดูแล คู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชนและสังคม

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-46] [102-49] [103-1]
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ท้ังน้ี  ในปี  2560  กลุ่มทิสโก้ได้มีการพิจารณาและระบุหัวข้อเร่ืองด้าน

ความย่ังยืนท่ีสำาคัญขององค์กร จำานวน  8  หัวข้อ โดยมีหัวข้อเร่ืองท่ี

ถูกให้ลำาดับความสำาคัญแตกต่างจากฉบับก่อนหน้า จำานวน  2  หัวข้อ 

คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีคำานึงถึงผลกระทบเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และการบริหารจัดการความเส่ียง

เชิงรุกด้านอาชญากรรมไซเบอร์ และกำาหนดหัวข้อเร่ืองความย่ังยืน 

ตามแนวทาง GRI เอาไว้ท้ังหมด 15 หัวข้อ มีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี

ขอบเขตดำเนินงานที่เกี่ยวของ

ขอบเขตภายในองคกร

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จำกัด

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด

บริษัท ไฮเวย จำกัด

บริษัท ทิสโก อินชัวรันส โซลูชั่น จำกัด (1)

บริษัท ทิสโกอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ศูนยการเรียนรูทิสโก จำกัด

บริษัท ออล-เวยส จำกัด

บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ ทิสโก จำกัด

บริษัท ทิสโก โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (2)

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด (2)

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)

ผูถือหุน

ลูกคา

องคกรที่กำกับดูแล

คูคาทางธุรกิจ

ชุมชนและสังคม

ขอบเขตภายนอกองคกร

ขอบเขตดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหต ุ (1) มีการเปล่ียนแปลงช่ือจากเดิม คือ บริษัท ทิสโก้ ลีสซ่ิง จำากัด
 (2) ไม่รวมอยู่ในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย

 [102-49] [103-1]  รายงานความยั่งยืน	2560   
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หัวข้อเรื่องความยั่งยืน

ที่สำาคัญ

หัวข้อเรื่องความยั่งยืนตาม

แนวทาง	GRI

ขอบเขตผลกระทบ

หน้า

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีคำานึงถึง 
ผลกระทบเร่ือง ESG

ผลเชิงเศรษฐกิจ ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ผู้ถือหุ้น  ลูกค้า  ชุมชน
และสังคม

13-14, 18-20, 22, 
31-35, 37-38,  
53-58, 64-65,  
70, 108 

พอร์ตผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารทิสโก้ จำากัด 
(มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุนทิสโก้ จำากัด

ลูกค้า  ชุมชนและสังคม 18, 31-32, 
37-38, 54-65

ความพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับ 
ของลูกค้า

การตลาดและการแสดงฉลาก ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ลูกค้า 12-14, 18-21,  
31-35, 37-44,  
46-50, 53, 61, 
96-102

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 31-32, 34, 37,  
44-46, 53

การบริหารจัดการความเส่ียง 
เชิงรุกด้านอาชญากรรมไซเบอร์

การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ (1) ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ลูกค้า 31-32, 34, 37, 53

การให้บริการสินเช่ือไมโคร
ไฟแนนซ์แก่ลูกค้ารายย่อยท่ีมี 
รายได้น้อยเพ่ือปรับปรุงสินเช่ือนอก
ระบบกลับเข้าสู่ระบบและเป็นธรรม

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ ธนาคารทิสโก้ จำากัด 
(มหาชน) 
บริษัท ไฮเวย์ จำากัด

ลูกค้า  ชุมชนและสังคม 31, 34, 53, 60-62

การป้องกันปัญหาการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ

การต่อต้านทุจริต ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ท้ังหมด

31, 33-34, 53, 
82-85

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากร

การจ้างงาน ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ - 31, 33-34, 53,  
67-68, 71-72

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31, 33-34, 53, 67, 
73-76

การฝึกอบรมและการให้ความรู้ 31, 33-34, 53, 
76-77

ความหลากหลายและโอกาสแห่ง
ความเท่าเทียม

31, 33-34, 53, 
67, 69

การไม่เลือกปฏิบัติ ลูกค้า  คู่ค้า 31, 33-34, 53, 
67, 72

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน 
การเงินให้กับชุมชนอย่างท่ัวถึง

ชุมชนท้องถ่ิน ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ชุมชนและสังคม 31, 34, 40, 53, 61,  
96-102

การบริโภคทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัสดุ ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ชุมชนและสังคม 31, 33-34, 53,  
89-90, 94-95

พลังงาน 31, 33-34, 53,  
59-60, 89-93

หมายเหตุ (1) หัวข้อเร่ืองความย่ังยืนท่ีเพ่ิมเติมข้ึน นอกเหนือจากหัวข้อความย่ังยืนใน GRI Standards และ GRI ฉบับ G4 กลุ่มธุรกิจการให้บริการ 
  ทางการเงิน
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ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำาเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตาม
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ทิสโก้มีการ
ผลักดันแนวทางและกระบวนการดำาเนินการเพื่อให้เกิด 
การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
คำานึงถึงปัจจัยหลักสำาคัญในด้านต่างๆ ได้แก่ การกำากับดูแล 
กิจการที่ดี การให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 
แนวทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดผลต่อมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 ทิสโก้ได้กำาหนด 
กรอบความยั่งยืนขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของ 
การดำาเนินการเพื่อให้เกิดการนำาหัวข้อ เรื่องความยั่งยืนที่มี 
สาระสำาคัญต่อองค์กรที่ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ผนวกเข้าสู่การดำาเนินงาน 
หลักตามภารกิจขององค์กร อันนำาไปสู่การขับเคล่ือน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการ 
จัดทำาเริ่มจากการศึกษา การทบทวนข้อมูล การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วน
ได้เสียต่อหัวข้อเรื่องความยั่งยืนในด้านต่างๆ เพื่อร่วมระบุ
บริบทหัวข้อเรื่องความยั่งยืน จัดลำาดับความสำาคัญด้าน
ความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ตรวจสอบความครบถ้วน
ของหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่องค์กร คัดเลือกเพื่อดำาเนินการ 
และนำาเสนอให้คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบและบังคับใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน 
สำาหรับทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ซ่ึงกรอบความยั่งยืนที่ได้นี้ 
ถือเป็นแนวทางสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ซึ่งรายละเอียดสาระสำาคัญ
ของกรอบความยั่งยืนขององค์กรมีดังนี้ 
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1.�การเป็นผู้นำาตลาดผลิตภัณฑ์ทาง 

� การเงินอย่างรับผิดชอบ

โดยคำานึงถึงผลกระทบ ESG และการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่คำานึงถึงการสร้าง 
ผลกระทบ ESG อย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้าง 
ความพึ งพอใจแก่ลูกค้ าและการรักษาข้อมูล 
ความลับของลูกค้ามิให้รั่วไหล รวมถึงการยกระดับ 
ความม่ันคงปลอดภัยด้านไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ปัจจุบันผู้ลงทุนไม่ได้ให้ความสำาคัญแต่เฉพาะข้อมูลทาง 
การเงินของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำาคัญ 
กับข้อมูลท่ีมิใช่ตัวเลขทางการเงินมากข้ึนท้ังในด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ดังนั้นเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มทิสโก้ จึงไม่ใช่เพ่ือผลประกอบการท่ีดีเท่าน้ัน ยังต้อง 
คำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีภายใต้
การกำากับดูแลกิจการที่ดี การคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทิสโก้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
และบริการทางการเงินอย่างสมำ่าเสมอ โดยมีการปรับปรุง 
และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คำานึงถึงผล 
กระทบ ESG อย่างเหมาะสมรวมถึงการตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเริ่มต้นตั้งแต่การ
สร้างความตระหนักรู้และถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแก่หน่วยธุรกิจต่างๆ 
และลูกค้าตลอดจนการปรับปรุงนโยบาย การประเมินผล 
กระทบด้าน ESG กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่สามารถ 
สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการ
พิจารณาถึงผลกระทบในเรื่อง ESG ได้แก่ สินเชื่อประหยัด
พลังงาน สินเชื่อโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินเชื่อ
ไมโครไฟแนนซ์ที่ขยายช่องทางการเข้าถึงบริการทางการ
เงินให้กับชุมชน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ที่คำานึงถึงเรื่อง ESG

การสร้างความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
ทิสโก้มีเจตนารมณ์และมุ ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
โปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การนำาเสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อ 
การตัดสินใจของลูกค้า ทำาให้ลูกค้าสามารถรับทราบและ 
เข้าใจเกีย่วกบัข้อมูลผลิตภณัฑ์และบริการเป็นอย่างด ีเพือ่ให้ 
สามารถเลอืกใช้ผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิทีเ่หมาะสม 
กับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ทิสโก้ยังจัดให้มี 
ช่องทางการให้บริการข้อมูลทางการเงนิแก่ลูกค้าผ่านช่องทาง 
E-Services ต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลหรือรับแจ้งข้อ 
ร้องเรยีนผ่านทางศนูย์บรกิารลกูค้า โดยกลุม่ทสิโก้มกีารกำาหนด 
มาตรฐานการให้บริการลูกค้าทางการเงินตามแนวปฏิบัติ 
ของอตุสาหกรรมธนาคาร เพือ่มุ่งเน้นการสร้างความพงึพอใจ 
ในการให้บรกิารกบัลกูค้า นอกเหนอืจากกระบวนการนำาเสนอ 
ขายผลติภณัฑ์และการดแูลลกูค้าแล้ว ทิสโก้ยังคงตระหนัก
ถงึความสำาคญัของข้อมลูลกูค้าเป็นอย่างด ี จงึมกีารกำาหนด 
มาตรการในการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารวม
ถงึการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ีภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นประเด็น 
ความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทิสโก้ตระหนักถึง
ผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว โดยมีการติดตามและ
ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโลยี
สารสนเทศและความเส่ียงทางไซเบอร์ให้เหมาะสมและ
เตรียมพร้อมสำาหรับการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดย 
การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์  
เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ การหลีกเล่ียงหรือลดโอกาสจากการ 
ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ รวมถึงการเพิ่ม 
ความแข็งแกร่งของมาตรการการควบคุมหรือป้องกัน 
ความเส่ียง และการเตรียมพร้อมสำาหรับการรับมือภัยคุกคาม 
ด้านไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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2.�การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โดยมุ่งม่ันยกระดับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียต่างๆ อย่างเป็นธรรม ภายใต้พื ้นฐานระบบ
ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการยกระดับ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรที่ดี 

การสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาล
การสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ทิสโก้ให้ความ 
สำาคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ให้สอดคล้องตามบริบทธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เอื้อต่อ 
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนทั่วทั้ง
องค์กร ตลอดจนการป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านทุจริต
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบภายในองค์กร โดยเริ่ม
จากการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การ
จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีการปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการสนับสนุนการขยายภาคีเครือข่าย 
ขององค์กรที่เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปิดเผยเจตนารมณ์ของ 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรให้กับสาธารณชน 
รวมถึงคู่ค้าหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับองค์กรรับทราบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ การขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ 
ทุกประเภทในทุกโอกาส การสนับสนุนการเข้าเป็นแนวร่วม 
ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยขององค์กรต่างๆ 
ทั้งที่เป็นลูกค้าหรือคู่ค้าขององค์กร รวมถึงบริษัทภายนอก 
อื่นๆ เป็นต้น   
 
การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างรับผิดชอบเป็นธรรม
ทิสโก้มี เป้ าหมายในการยกระดับความรับ ผิดชอบ 
ต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานและบูรณาการประเด็นความ 
รับผิดชอบต่อสังคมที่มีนัยสำาคัญ ด้วยการสร้างเสริม 
องค์ความรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คู่ค้าที่สำาคัญ 
และการพิจารณาคัดกรองคู่ค้ารายใหม่ที่มีมาตรฐานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด 
เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัทมีความเข้าใจ ตระหนัก และดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องตามนโยบาย 

และกรอบแนวทางของบริษัท นอกจากนี้ ทิสโก้มีการปฏิบัติ 
ต่อคู่ค้าบนพื้นฐานความเป็นธรรม ตั้งแต่การกำาหนด 
กระบวนการจัดจ้างที่โปร่งใส และการพิจารณากำาหนด
ราคา และเง่ือนไขของสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
การติดตามและประเมินผลการให้บริการของคู่ค้า รวมถึง
ความเหมาะสมของการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับ
ผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษย
ชน ตลอดจนการสานสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อรับรู้ถึงความ
คาดหวัง/ข้อกังวลที่สำาคัญของคู่ค้า และนำามาปรับปรุง 
กระบวนการต่างๆ อันเป็นส่วนสำาคัญต่อการรักษา
สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างคู่ค้าและบริษัท ในระยะยาว

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
องค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ทิสโก้จึงให้ความ
สำาคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ทั้งในเรื่องของการดูแล 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การไม่เลือกปฏิบัติ การ 
ยกระดับพัฒนาทักษะการทำางาน และองค์ความรู้ที่จำาเป็น 
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้สึกผูกพัน และความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในองค์กร และได้รับความคุ้มครอง 
ตามสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน โดยการให้โอกาสบุคลากร 
ทุกระดับสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม ความ
ก้าวหน้าด้านอาชีพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

กรอบความยั่งยืนทิสโก้

 [103-1] [103-2] [103-3]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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3.�การสร้างสรรค์สังคม�และสิ่งแวดล้อม

อย่างรับผิดชอบ��

ด้วยการดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสั งคม และสิ่ งแวดล้อม โดยการปรับปรุ ง
กระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือบรรเทาผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อม เช่น การบริโภคพลังงาน วัสดุอุปกรณ์ 
การบริหารจัดการของเสีย และการบรรเทาปัญหา
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการส่งเสริมสร้างสรรค์
สังคม เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเงิน 
การให้คำาแนะนำาต่อสร้างความมั่งค่ังแก่สังคม การ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะการสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อสร้างประโยชน์แก่คน 
ในสังคม

 
การปรับปรุงกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทิสโก้มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ และบรรเทาผลกระทบทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำาเนินงานให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
โดยทิสโก้ให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการบริโภค 
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือทรัพยากรทดแทนอื่นๆ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้ความสำาคัญต่อเรื่องการ 
อนุรักษ์พลังงาน และการบริโภคพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในทุกระดับ 
และการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการ 
ดำาเนินงานขององค์กร เช่น ขยะประเภทต่างๆ และก๊าซ
เรือนกระจก เป็นต้น 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม
ทิสโก้ให้ความสำาคัญทั้งในด้านการสนับสนุนในเรื่องการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเงินแก่คนในสังคมอย่างท่ัวถึง 
เพื่อให้คนในสังคมสามารถใช้องค์ความรู้ทางด้านการเงิน
อย่างถูกต้อง สามารถยกระดับความมั่งคั่งในระดับตนเอง 
ครอบครัว และสังคม ผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินที่เหมาะสมในชีวิตประจำาวันได้ อีกทั้งยัง 
พิจารณาถึงการให้ความสำาคัญต่อกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ในรูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจมหภาคผ่านการลงทุนในชุมชน 
โดยเฉพาะสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล 

เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีกลไกสำาหรับจัดการข้อร้องเรียนประเภท 
ผลกระทบทางสังคม พร้อมแนวทางการดำาเนินงานแก้ไข 
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ยกระดับมูลค่า
เศรษฐกิจองค์กรและสังคมไทยอย่างมีส่วนร่วม
 
จากแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้างต้น ทิสโก้มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อเป้าหมาย
โลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ได้การรับรองจาก
สมาชิก 193 ประเทศ โดยองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือน
กันยายน ปี 2558 จำานวน 12 ข้อ ได้แก่ 

1) ขจัดความยากจน 
3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
4) การศึกษาที่เท่าเทียม 
5) ความเท่าเทียมทางเพศ 
7) พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
10) ลดความเหลื่อมลำ้า 
11) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
12) แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
17) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผ่านการดำาเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพ่ือ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม 
นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-1] [103-2] [103-3]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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ขจัดความ

ยากจน

การมีสุขภาพ

และความเปนอยู

ที่ดี 

การศึกษา

ที่เทาเทียม

ความเทาเทียม

ทางเพศ 

พลังงานสะอาด

ที่ทุกคนเขาถึงได 

การจางงาน

ที่มีคุณคาและ

การเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

ลดความ

เหล�อมล้ำ 

เมืองและ

ถิ่นฐานมนุษย

อยางยั่งยืน

แผนการบริโภค

และการผลิต

ที่ยั่งยืน

สังคมสงบสุข

ยุติธรรม 

ไมแบงแยก

การรับมือ

การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

ความรวมมือ

เพ�อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยองคการสหประชาชาติ

กรอบความยั่งยืนทิสโก้

  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



การเป็นผู้นำาตลาด

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

อย่างรับผิดชอบ
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การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ทิสโก้มุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจบริการทางด้าน 
การเงิน โดยกำาหนดให้มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และ
แผนธุรกิจอย่างครบวงจรสำาหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า 
โดยจะมีการทบทวนทุกปี เพื่ อ ให้ทั นต่ อ เหตุการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการจัดทำาแผนธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ได้
พิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ 
และการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัย
ภายในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัย
แห่งความสำาเร็จ ตลอดจนประเด็นสำาคัญต่างๆ ที่ต้อง
เร่งปฏิบัติ โดยผู้บริหารจะนำาปัจจัยต่างๆ มาประกอบ
การพิจารณาเพ่ือกำาหนดแนวทางขององค์กร ในแต่ละปี 
และจัดทำาแผนกลยทุธอ์งคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์อง
องค์กร โดยทิสโก้มีแผนกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งเน้น คือ
1) ขยายสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง  

เงินส่ังได้” ไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
ผา่นสาขาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ และนำาเสนอผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่มีหลักประกัน

2) ขยายฐานลูกคา้เงนิฝากรายยอ่ยและธนบดธีนกจิในกลุม่ 
ทีม่รีะดบัรายไดป้านกลางขึน้ไป ซึง่มแีนวโนม้ประชากรที ่
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและกลุ่มลูกค้าที่เข้าสู่วัยเกษียณ 
อายุ 

3) รักษาและขยายธุรกิจจากฐานลูกค้าในปัจจุบันด้วยการ 
นำาเสนอบริการด้านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า

4) เสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้า 
และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการ และ

5) สร้างความร่วมมือระหว่างสายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงลูกค้า รวมถึงการแนะนำาลูกค้าระหว่าง 
สายธุรกิจเพื่อนำาเสนอบริการที่ตอบสนองรูปแบบ 
การใช้ชีวิต และความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

 
นอกจากนี ้ทสิโกยั้งได้วางรากฐานท่ีแข็งแกร่งและมีโครงสร้าง
บริษัทท่ีพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงเพือ่นำาเสนอผลติภณัฑแ์ละ
บริการที่ดีที่สุด 

จากค่านิยมขององค์กรที่ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก 
และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เพื่อ
ให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ 
อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินต่างๆ โดยคำานึงถึงจรรยาบรรณ มาตรฐาน
การบริการ การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามแนวทางการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
การลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ ตอบโจทย์
ความต้องการ ตลอดจน ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน  
ทันต่อเหตุการณ์ เพียงพอต่อการตัดสินใจ และยังใส่ใจ 
ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการเคารพสิทธิความเป็นส่วน
ตัวของลูกค้า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
การดูแลความถูกต้องของข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนตัวเ พ่ือป้องกันการนำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดย 
มิชอบ รวมถึงยังสนับสนุนการให้ความรู้ และสารสนเทศ
ที่สำาคัญแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าในทุกระดับสามารถเข้าใจ
ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ และ
สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสมโดยกลุม่ทสิโกม้แีนวทางในการบรหิารจดัการและ
การดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้
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การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้ให้  
ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่
ของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวมทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต ดงันัน้ บรษิทัซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งในฐานะผูล้งทนุ 
สถาบันก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญที่ควรบริหาร 
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ คือ นอกจากการพิจารณาลงทุน
จากปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการ 
ท่ีลงทนุแลว้ ยงัควรพจิารณาในเรือ่งความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำากับดูแลกิจการที่ดี (“ESG”) ของ
กจิการทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทนุด้วย และหากกจิการนัน้มปีระเดน็
ปญัหาในเรือ่งดงักลา่ว ผูล้งทนุสถาบนักค็วรผลกัดันใหม้กีาร
ปรับปรุงแก้ไข บริษัทจึงได้นำาหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 
(Investment Governance Code: I Code) ที่ประกาศ 
โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) (ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.tiscoasset.com) 
ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำาหรับการบริหารจัดการลงทุนของ
ผู้ลงทุนสถาบัน มาใช้ในการบริหารจัดการลงทุนเพื่อ 
ผลตอบแทนที่ดีที่ สุดของลูกค้าที่เป็นเจ้าของเงินลงทุน 
รวมถึงองค์กรในระยะยาว และยังเป็นการสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบของบริษัทและกิจการ 
ในตลาดทุนไทยด้วย 

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด (บลจ. 
ทิสโก้) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุน ได้ประกาศรับการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดย ก.ล.ต. 

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และประกาศความมุ่งม่ัน 
ที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนฉบับนี้ ตามที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และบทบาท
หน้าที่ของบริษัท ดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษร

2) มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

3) มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัท 
ที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์  โดยมี
ประเด็นเร่ืองกลยุทธ์ การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัท 
ท่ีไปลงทุนเป็นส่วนหน่ึงของการตัด สินใจและ 
ติดตามด้วย

4) มีการเพิม่ระดบัการตดิตามบริษทัทีล่งทนุ กรณเีห็นวา่ 
การติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ

5) จัดใหม้กีารเปดิเผยนโยบายการใชส้ทิธอิอกเสยีงและ 
ผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า

6) ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การ
ปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7) เปิดเผยนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุ และการปฏบิตั ิ
ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์และใน
รายงานประจำาปี (ถ้ามี) ตามแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องต่อไป

บลจ. ทิสโก้ เชื่อมั่นว่าการที่กิจการที่เข้าไปลงทุน มีกลยุทธ์
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมจะนำามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของ
เจ้าของเงินลงทุน และกิจการที่เข้าไปลงทุน
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แล้วเห็นว่าไม่สมควร ทีมงานทิสโก้จะเสนอทางเลือกอื่น 
ที่เหมาะสมกว่าให้ลูกค้าพิจารณาใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
อย่างครบวงจรและตรงจุด สามารถทำาให้ลูกค้าเช่ือมั่นและ
ไว้วางใจทิสโก้ในระยะยาวแบบ “Lifetime Partner” เช่น 
กลุ่ม ปตท. ไบเทค ทีพีไอโพลีน วีจีไอ นามยง บีซีพีจี ฯลฯ 
ที่ได้รับคำาปรึกษาและการดูแลจากทิสโก้อย่างต่อเนื่อง 
ทุกระยะ

จากการทำางานในลักษณะ Total Solution นี้เองทำาให้ทิสโก้ 
สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวอย่างครบวงจร 
สามารถทำาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกัน เกิดการทำางาน 
อย่างลงตัวบนพ้ืนฐานของความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีนั้น 
เป็นเพราะการบริหารงานในแบบ Total Solution จะช่วยให้
เกิดความยืดหยุ่นในการทำางาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

กลุ่มทิสโก้จัดโครงสร้างธุรกิจและบุคลากรแยกตามกลุ่มลูกค้า 
ได้แก่ ลูกค้าบรรษัท  ลูกค้ารายย่อย  ลูกค้าธนบดีและ
จัดการกองทุน  โดยมีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ 
ตั้งเป้าหมายเป็นผู้ให้คำาปรึกษาทางการเงินที่ดี  (Top  
Advisory House) แก่ลูกค้าทุกกลุ่มผ่านเจ้าหน้าท่ีประจำาสาขา 
เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีใบอนุญาตในการให้คำาแนะนำา 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ รวมทั้งให้ความสำาคัญกับ
การให้ความรู้และให้คำาปรึกษาทางการเงินผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย ท้ังในรูปแบบการจัดอบรมสัมมนา การ 
จัดกิจกรรมสมัมนายอ่ยทีส่าขาธนาคาร การเผยแพร่รายงาน
บทวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล์  
ตลอดจนผ่านส่ือสังคมและ เว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึง 
ข้อมูลสำาคัญและได้รับประโยชน์สูงสุด 

โดยในปัจจุบันจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับ 
ความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการบริการ 
ทางการเงินเพ่ือลงทุนขยายกิจการในรูปแบบต่างๆ กัน ทำาให้
สถาบันทางการเงินแทบทุกแห่งต่างให้ความสำาคัญกับ 
กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจ Corporate Banking 
ซึ่งมีแนวโน้มทวีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ทิสโก้ได้ตอบสนอง
เชิงรุกโดยสร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์การทำางานแบบ 
“Total Solution” บวกกบัประสบการณท์ำางานทีส่ัง่สมมานาน 
อีกทั้งทิสโก้ยังมีวัฒนธรรมการทำางานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง 
มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ มีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น ทำาให้
ส่วนงานดูแลกลุ่มลูกค้าบรรษัทของทิสโก้ สามารถส่งเสริม
การทำางานซ่ึงกันและกันได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งทีมวางกลยุทธ์ 
ทีมวิเคราะห์ ทีมสินเชื่อ และทีมวานิชธนกิจ ภายใต้ 
การบริหารงานที่มีการให้ความร่วมมือกันจากทีมงานต่างๆ 
และ ทำางานรว่มกบัลกูคา้อยา่งทุม่เท จรงิใจ ไมใ่ชแ่คท่ำางาน
ตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่จะพิจารณาผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองความคิดรว่มกนัวา่สิง่ทีล่กูคา้เลือกนัน้
เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ หรือไม่ หากศึกษาวิเคราะห์

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
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สถานการณ์และเหตุการณ์ในแต่ละช่วง ทำาให้สิ่งที่นำาเสนอ
ให้กับลูกค้านั้นถูกวิเคราะห์และออกแบบมาให้กับลูกค้า 
รายนั้นโดยเฉพาะจริงๆ ในรูปแบบที่เรียกว่า “Customize” 
ให้กับลูกค้าเฉพาะรายเท่าน้ัน ซ่ึงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่มีอยู่ทั่วไป เช่น สินเชื่อของบริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) 
ซึ่งดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีความ
ต้องการเงินกู้ระยะยาวมาก และมากกว่า Adder (ส่วนเพิ่ม 
ค่าไฟฟ้า) ที่ได้รับ ทำาให้การจัดโครงสร้างสินเชื่อจากกลุ่ม
ธนาคารเป็นไปอยา่งยากลำาบาก แตท่สิโกก้ส็ามารถจดัเงนิกู้
ใหก้บัลกูคา้ได ้ผลลพัธจ์ากการทำางานแบบ “Total Solution” 
ของกลุ่มลูกค้าบรรษัทของทิสโก้ นอกจากจะส่งผลให้บริษัท 
บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) สามารถคว้ารางวัล “Best IPO 
Award” ในงาน “The Asset Triple A Country Awards 
2016” ซึ่งจัดโดย The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำา
ของเอเชยีในการออกและเสนอขายหลกัทรพัยต์อ่ประชาชน
เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 170 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 
ในปี  2559 โดยมีธนาคารทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทาง 
การเงนิและเปน็ผูร้ว่มจดัการจดัจำาหนา่ยและรบัประกนัการ
จำาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ยังได้รางวัล “Renewable Energy 
Deal of the Year, Thailand” จากงาน “The Asset Triple 
A Asia Infrastructure Awards 2017” ด้วยข้อตกลงการให้ 
สินเชื่อของบริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) มูลค่า 273 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีธนาคารทิสโก้ทำาหน้าที่เป็น 
ที่ปรึกษาทางการเงิน โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นการเข้าร่วม
ให้สินเชื่อกับสถาบันทางการเงินอื่นๆ (Loan Syndication) 
ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการ
ให้บริการลูกค้าของทิสโก้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด

การพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆ  ของทสิโก ้ดำาเนนิการ 
โดยมีการศึกษาข้อมูลความต้องการของลูกค้า ข้อมูล
ต ล า ด  ปั จ จั ย ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ า ง ๆ  อ ย่ า ง ร อ บ ด้ า น 
ก่ อ น พิ จ า ร ณ า แ ล ะ อ นุ มั ติ โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร ส า ย ง า น 
และคณะกรรมการที่ เ กี่ ยวข้อง  ทั้ งยั งมีหน่ วยงาน 
กำากับร่วมให้คำาแนะนำา เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งมอบ 
บริการ และการส่ือสารถึงลูกค้าเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์โดยทิสโก้ยึดระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค  ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ธ น า ค า ร แ ห่ ง
ประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้านเกณฑ์การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ ์และใหข้้อมลูผลติภณัฑบ์ริการตา่งๆ 
แก่ลูกค้าโดยเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจน 
เป็นธรรม และเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมทั้งไม่สร้าง 
ความเข้าใจผิดแก่ลูกค้า อีกทั้งหน่วยงานกำากับและ 
หน่วยงานกฎหมาย ยังคอยทำาหน้าที่ ให้คำาปรึกษา 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจและการ 
ปฏิบัติการให้หน่วยธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ โดยมีการ 
จัดประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ กับ
ผู้เกี่ยวข้อง

ทิสโก้ได้พัฒนาการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ โดย 
เล็งเห็นว่าโอกาสของลูกค้าไม่ควรมีข้อจำากัดหรือรับ 
ความเสี่ยงต่อทางเลือกที่ไม่ตอบสนองเป้าหมายการลงทุน
ที่แท้จริง เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน 
แตกต่างไปจากเดิม พร้อมเปิดกว้างมากขึ้น โดยลูกค้ามี 
แนวโน้มเลือกใช้สถาบันการเงินหลายแห่งมากขึ้น เฉลี่ย 
รายละ 3 – 4 แห่ง ไม่ยึดติดว่าต้องเป็นธนาคารขนาดใหญ่ 
แต่ให้ความสนใจกับสถาบันการเงินที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด 
เช่น ด้านผลตอบแทน การให้คำาปรึกษา ความสะดวก 
เป็นต้น ทิสโก้จึงเปิดให้บริการ “ทิสโก้ เวลธ์ (TISCO 
Wealth)” ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถ

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-1] [103-2] [103-3]
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ซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุนโดยไม่จำากัดค่าย หรือที่เรียก
ว่า “Open Architecture” โดยทิสโก้เป็นธนาคารแรกและ
หนึ่งเดียวในตลาดที่เปิดให้บริการ Open Architecture ที่
ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุน-ประกัน จากหลาก
หลายค่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกองทุนคุณภาพ

ให้แก่ลูกค้าในจุดเดียวอย่างเต็มรูปแบบ ทั้ง “ผลิตภัณฑ์
กองทุนรวม” และ “ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกัน
สุขภาพ” ที่ตอบโจทย์ครบทั้งการสร้างความม่ังค่ัง และการ
ปกป้องความม่ังคั่ง ซ่ึงบริการนี้นับเป็นก้าวสำาคัญของการ
ยกระดับบริการอย่างครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ 
หลัก 3 ด้าน ของลูกค้าท่ีต้องการบริหารจัดการความมั่งคั่ง ทั้ง 
ในด้านผลตอบแทน การสร้างหลักประกันความคุ้มครอง 
และดูแลการลงทุนตลอดทุกช่วงชีวิต ซึ่งแผนการดำาเนิน
ธุรกิจบริหารจัดการความมั่งคั่งในปี 2561 ทิสโก้ ต้ัง 
เป้าหมายการเติบโตสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในส่วนของ 
บุคคลเติบโต ร้อยละ 20 จากมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Under 
Management : AUM) ส่วนบุคคลที่ธนาคารทิสโก้ จำากัด 
(มหาชน) มีอยู่ที่ 1.2-1.3 แสนล้านบาท และสินทรัพย์ลูกค้า
บรรษัทขนาดใหญ่ประมาณ 1 แสนล้านบาท และหลักทรัพย์
มูลค่า 7–8 หมื่นล้านบาท โดยหลังจากที่ธนาคารทิสโก้ 
จำากัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จำากัด บริษัทย่อย
ในกลุ่มทิสโก้ ประสบความสำาเร็จในการรับโอนธุรกิจลูกค้า
รายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด 
(มหาชน) หรือ SCBT เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งธนาคาร
ทิสโก้ จำากัด (มหาชน) ได้รับโอนธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธุรกิจ
สินเช่ือเพ่ือการเคหะ ธุรกิจสินเช่ือธุรกิจรายย่อย ธุรกิจบริหาร
ความมั่งคั่ง และธุรกิจเงินฝากบุคคล ในขณะที่ บริษัทออล-
เวย์ส จำากัด ได้รับโอนธุรกิจบัตรเครดิต การรับโอนดังกล่าว
ส่งผลให้ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) ได้รับโอนพอร์ต
สินทรัพย์ส่วนบุคคลจาก  SCBT จำานวน 2.5 หมื่นล้านบาท 
และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำานวน 40 คน ทำาให้ธนาคาร
ทิสโก้ จำากัด (มหาชน) มีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำานวน 
250 คน ส่งผลให้การเติบโตสินทรัพย์เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ข้อตกลงทางธุรกิจในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ของกลุ่มทิสโก้ ในการเสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจลูกค้า
รายย่อย โดยจะช่วยขยายฐานลูกค้า เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้
บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการให้บริการ 
อีกทั้งลูกค้าของธนาคารฯ จะได้รับประโยชน์จากเครือข่าย 
ที่กว้างขวางข้ึน การบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์
เงินฝาก ผลิตภัณฑ์ประกัน การให้คำาแนะนำาด้านการเงิน 
การลงทุน และบริการด้านหลักทรัพย์

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
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โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าธนบดีที่มีพอร์ตเงินลงทุน 5 ล้านบาท 
ขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ถูกจัดลำาดับให้ความสำาคัญ 
ในระดับต้นของทิสโก้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 
ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารทั้งหมด ที่มีมูลค่ากว่า 
3 แสนล้านบาท และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนพร้อม
โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น ทิสโก้ได้รวบรวมกองทุน
คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรและความร่วมมือจาก 10 บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำาในประเทศไทย 
ประกอบด้วย บลจ.ทิสโก้  บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)  บลจ. 
กรุงไทย  บลจ.กรุงศรี  บลจ.อเบอร์ดีน  บลจ.แมนูไลฟ์ 
(ประเทศไทย)  บลจ.ทหารไทย  บลจ.ไทยพาณิชย์  บลจ. 
กสิกรไทย และบลจ.เอ็มเอฟซี มาเสนอลูกค้าไว้ในที่
เดียวแบบ “Fund Stop Service” ณ สาขาธนาคารทิสโก้ 
ท่ัวประเทศ ถือเป็นการต่อยอดให้กับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของ 
ทิสโก้ ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก 
ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์กองทุนที่หลากหลาย
จาก 10 บลจ. ชั้นนำาที่เข้ามาเติมเต็มการให้บริการลูกค้า
อย่างครบวงจร ตรงกับความต้องการในทุกระดับความเส่ียง
ท่ีรับได้ มีประสิทธิภาพและไม่ถูกจำากัดกรอบการลงทุนใดๆ 

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังมีบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุน 
จากมุมมองของทิสโก้เอง ที่มีความแม่นยำา และน่าเช่ือถือ 

เป็นที่ยอมรับเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น 
จุดเด่นของทิสโก้ จากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้ เพื่อให้บริการงานวิจัยและที่ปรึกษาด้านการลงทุน 
ในทุกมิติแก่ลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการในการ 
บริหารผลตอบแทนการลงทุนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
นอกเหนือจากการมีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ดี ทิสโก้ยัง
เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินเพียงไม่กี่แห่งที่มีการทำาบทวิจัย 
House View ด้าน Wealth Management แยกออกมา 
โดยเฉพาะ เพ่ือแนะนำากลยุทธ์การลงทุนครอบคลุมสินทรัพย์ 

โอกาสความคุมครองที่เหนือกวาจาก TISCO Wealth

TISCO My Wish Saving

(ประกันชีวิตสะสมทรัพย)
• ออมสั้นๆ 2 ป, 5 ป, 7 ป *
• ความคุมครองยาว
• ประหยัดภาษี สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปหักลดหยอนภาษี
 ไดไมเกิน 100,000 บาท
• ผลตอบแทนเงินคืนระหวางสัญญาไมตองเสียภาษี
• บริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย และการเดินทางทุกที่ ทั่วโลก
 *ตามแผนความคุมครอง 

TISCO My Wish Retirement

(ประกันชีวิตแบบบำนาญ)
• ชวยวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ
• รับเงินบำนาญแนนอนทุกป
• รับรองการรับเงินบำนาญถึง 15 ป, 20 ป *
• ลดหยอนภาษีไดสูงสุด 300,000 บาท ตามเกณฑที่สรรพากรกำหนด
• บริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย และการเดินทางทุกที่ ทั่วโลก
 *ตามแผนความคุมครอง 

TISCO My Gift

(ประกันชีวิต)
• สรางกองมรดกงายๆ ดวยการชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ป
• คุมครองยาวนานตลอดชีพหรือจนถึงอายุ 99 ป
• สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปหักลดหยอนภาษีไดไมเกิน 100,000 บาท

TISCO My Care Plus

(ประกันสุขภาพ)
• คุมครองชีวิต
• คุมครองสุขภาพแบบเหมาจาย (ผูปวยใน)
• คุมครอง 44 โรครายแรง (จายเงินกอน 100%) หากตรวจพบโรค
 ตามรายละเอียดที่ระบุในกรมธรรม

TISCO My Care Supreme

(ประกันสุขภาพ)
• ดูแลคารักษาพยาบาลทั้งผูปวยในและผูปวยนอก (แบบเหมาจาย)
• ความคุมครองสูงสุดตอป 24 ลานบาท *
• คุมครองเกี่ยวกับการคลอดบุตร
• คุมครองอุบัติเหตุสวนบุคคล (อ.บ.2)
• รับประกันตั้งแตอายุ 15 วัน - 70 ป 
 *ตามแผนการคุมครอง

Zero Cancer Plan

(ประกันโรคมะเร็ง)
• สบายใจดวยเบ้ียประกันภัยคงท่ีตลอดไป ตออายุไดถึง 70 ป
• รับเงินทันที 100% ของทุนประกันภัย หลังตรวจพบ
• คารักษาพยาบาล สูงสุด 100,000 บาท *
• ชดเชยการตรวจวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง 10,000 บาท (จายเต็มจำนวน)
• ชดเชยคาเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็ง 500 บาท ตอครั้ง (ไมเกิน 10 ครั้ง)
 *ตามแผนการคุมครอง

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-2]	[103-3]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



43

ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหน้ี ทองคำา กองทุน ฯลฯ 
สำาหรับการวางแผนกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลาย
ประเภทให้กับลูกค้า” 

ในส่วนการให้บริการ Open Architecture ด้านผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตและสุขภาพ ทิสโก้เปิดโอกาสให้บริษัทประกัน
ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทประกัน ได้ร่วมพัฒนา
และนำาเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีวามคุม้ครองคุม้คา่ทีส่ดุสำาหรบั
ลูกค้า โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดสรรบริษัทประกันเข้าร่วม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน 
1) สถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกัน ซ่ึงมี 

 ความสำาคัญมากสำาหรับการให้ความคุ้มครองชีวิต
 และสขุภาพแกล่กูค้าในระยะยาว รวมถงึความนา่เชือ่ถอื 

 ของแบรนด์ 
2) บริษัทประกันที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทประกันที่
 จะพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและตรงความต้องการ
 ของลูกค้า
3) กระบวนการฝึกอบรมความรู้โดยเจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจ 

 ในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง 
4) ทีมงานบริการหลังการขายที่พร้อมให้บริการและดูแล 

 ความคุ้มครองให้ลูกค้า 

ดังนั้น การทำาธุรกิจด้านนายหน้าประกันภัยของทิสโก้ 
แบบเปิดกว้างให้พันธมิตรทางธุรกิจ จึงเป็นจุดแข็งที่ทำาให้ 
ทิสโก้สามารถคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัท
ประกนัทีม่คีวามชำานาญในด้านนัน้ๆ อยา่งแทจ้รงิ ตอบโจทย์
ทัง้ความคุม้ครอง ความคุ้มค่า และตรงกบัความต้องการของ
ลกูคา้ อกีทัง้ยงัมัน่ใจไดว้า่ความคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์
ที่ลูกค้าได้รับดีที่สุดในตลาดอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ทิสโก้
ยังมีทีมบริการหลังการขายมืออาชีพ ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา
แนะนำาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรม 
อันเป็นผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงได้รับ

นอกเหนอืการดำาเนนิธรุกจิ ทสิโกย้งัสง่ตอ่สิง่ดีๆ  คนืใหส้งัคม  
ด้วยโครงการ “Pay it Forward” โดยหักรายได้จากการขาย 
ผลิตภัณฑ์คุ้มครองโรคมะเร็ง (Zero Cancer Plan) กรมธรรม์ 
ละ 100 บาท ข้ันตำา่ 1 ล้านบาท มอบแด่มูลนิธิรามาธิบดี เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยการรักษาโรคมะเร็ง และทุกการส่งต่อกรมธรรม์
ผู้รับจะได้รับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก 100 บาท โครงการนี้ทิสโก้
มคีวามตัง้ใจอยา่งยิง่ทีจ่ะใหแ้ผนคุ้มครองโรคมะเรง็ทีคุ่ม้คา่นี ้
กระจายถึงลูกค้าทุกท่านให้มากที่สุด 

ทั้ งนี้  เพื่ อตอบโจทย์ความเป็นที่ปรึกษาการเงินที่ดี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทิสโก้จึงไม่หยุดนิ่งที่จะมุ่งมั่น
พัฒนาความเป็นเลิศในการให้คำาปรึกษาด้านการลงทุน 
เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆ ให้เกิดในตลาด ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการขาย 
เ พ่ื อ ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ทิ ส โ ก้ ใ ห้ เ ป็ น 
ที่ ป รึกษาการลงทุนที่พ ร้อมให้คำ าแนะนำ ากับลูกค้ า 
ในทุก ช่องทาง  ซ่ึ งปัจ จุบันธนาคารทิสโก้ มีสัดส่ วน 
เ จ้าหน้าที่ การตลาดที่ ไ ด้ รับใบอนุญาตแนะนำาการ
ลงทุนครบ 100 เปอร์เซ็นต์  และในปี  2561 ทิสโก้ 
ตั้งเป้าหมายยกระดับสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 
(Certified Financial Planning: CFP) และที่ปรึกษา 
การเงิน (Associate Financial Planner Thailand: AFPT) 
ให้ครบทุกสาขาทั่วประเทศภายในส้ินปี 2561 รวมถึงการ
ต่อยอดด้าน Digital Banking ผ่าน Mobile Application 
ที่จะขยายไปสู่บริการกองทุนรวมและประกันจากปัจจุบัน 
สามารถทำาธุรกรรมเงินฝากเฉพาะลูกค้ารายย่อยเท่านั้น 
คาดการณ์ว่าในคร่ึงหลังของปี 2561 จะพัฒนาแล้วเสร็จ 
ซึ่งจะเอื้อต่อการขยายธุรกิจและขยายสู่ลูกค้ารายย่อย 
มากขึ้น

ทิสโก้ให้ความสำาคัญกับการให้ข้อมูลและช่องทางการ
สื่อสารการตลาด โดยจัดให้มีช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อ 
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสำาคัญท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

	[103-2]	[103-3]  รายงานความยั่งยืน	2560   
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ซึ่ ง ลู ก ค้ า ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม ไ ด้ โ ด ย ต ร ง ผ่ า น 
เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ประจำาสาขา ศูนย์บริการ
ข้อมูลลูกค้า สื่อสังคม และเว็บไซต์ธนาคาร และเว็บไซต์
ธุรกิจในกลุ่มทิสโก้ โดยในปี 2560 ไม่พบการร้องเรียน 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด

การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและการ

ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

การบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้านั้นถือเป็นสิ่งสำาคัญ 
ท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจและความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อ
องค์กร ซ่ึงทิสโก้ได้ให้ความสำาคัญเก่ียวกับเร่ืองน้ีเป็นอย่างย่ิง 
ไม่เพียงข้อมูลของลูกค้าในปัจจุบัน แต่ยังรวมไปถึงกลุ่ม 
เป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของทิสโก้ พนักงานของ 
ทิสโก้จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเท่าที่จำาเป็น 
ในการดำาเนนิธรุกจิ และเทา่ทีล่กูค้าได้ใหค้วามยนิยอมเอาไว้
เท่านั้น ทิสโก้กำาหนดให้มีการจัดการอย่างรัดกุมเพื่อป้องกัน
ข้อมูลของลูกค้าจากการถูกปลอมแปลง ป้องกันไม่ให้มี 
ข้อผิดพลาดต่างๆ เกิดขึ้น และป้องกันข้อมูลลูกค้าจากการ
โจรกรรม พนักงานที่เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าจะต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดและต้องผ่านการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน 
นอกจากนี้ ทิสโก้ได้ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลลูกค้าโดยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในระบบของ 
ทิสโก้ มีการถ่ายโอนข้อมูลผ่านช่องทางที่รัดกุม มีแนวทาง
การตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทำางาน และทำาลายข้อมูล 
ที่ไม่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้ว เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูล
สูญหายออกไป มิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล 
และนำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ต่อได้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาท และถูกใช้เป็น
โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ำาคัญต่อการดำาเนนิงานขององค์กร ชว่ย
สนบัสนนุการทำางานมปีระสทิธภิาพมากขึน้และชว่ยผลกัดนั
ให้องค์กรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มา

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น แต่ปัจจุบัน
อาชญากรรมทางไซเบอร์กม็แีนวโนม้เพิม่มากข้ึนเชน่กนั โดย
ผูไ้มป่ระสงคด์จีะพยายามหาจดุออ่น หรอืชอ่งโหวข่องระบบ
สารสนเทศ เพื่อสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลหรือการ 
ให้บริการ ดังนั้น การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน 
จึงจำาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อป้องกันและรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจสร้างความเสียหายทั้งด้าน
ความรกัษาความลบั ความครบถว้นสมบรูณ ์หรอืความพร้อม
ใช้งานของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบกับ
การดำาเนินงานขององค์กร และการใช้บริการของลูกค้าได้ 

ทิสโก้จึงให้ความสำาคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยทิสโก้กำาหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ 
ทิสโก้พร้อมให้บริการ มีการบริหารจัดการข้อมูลและระบบ
สารสนเทศอย่างปลอดภัย และสามารถดำาเนินธุรกิจได้ 
อย่างต่อเนื่อง

ทิสโก้ได้จัดต้ังคณะกรรมการกำากับดูแลการดำาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นเพื่อทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย 
กำากับดูแลการดำาเนินงานด้านสารสนเทศ และการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภายใน
องค์กร อีกทั้งยังจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ 
กำากบัดแูล และตดิตามการบรหิารจดัการความเสีย่งในภาพ 
รวมขององค์กร ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทิสโก้มีการกำาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ  
มาตรฐาน หรือขัน้ตอนการปฏบิัติงานขององค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ ได้แก่ นโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ  นโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนว
ปฏิบัติการจัดระดับชั้นและควบคุมดูแลข้อมูล แนวปฏิบัติ

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-1]	[103-2]	[417-3]
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ด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือการรับมือการโจมตีทาง
ไซเบอร์ นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ซึ่งมีการสื่อสารให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้
งานขอ้มูลขององค์กรรบัทราบและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด

ทสิโกม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ
ของข้อมูลและระบบงาน เพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะ 
เกิดขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร อาทิ 

• มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูล และความ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศ

• การควบคมุสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูและระบบสารสนเทศ
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 
โดยยึดหลักให้สิทธิข้ันตำ่าสุดเท่าท่ีจำาเป็นต้องใช้ และ
เท่าที่จำาเป็นต้องรู้

• การพิสูจน์ตัวตนและสิทธิของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการท่ีเป็น 
มาตรฐานสากลก่อนเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ

• ระบบตรวจจับ เฝ้าระวัง และป้องกันการโจมตีผ่าน 
เครือข่ายภายนอก

• การกำาหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ในการจัดหา หรือพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ต้ังแต่ 
ระยะเริม่ต้นของโครงการ รวมไปถงึการใหค้วามรูเ้รือ่ง 
ความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาระบบงานกับ 
ผู้พัฒนาด้วย

• การประเมินช่องโหว่ และทดสอบความปลอดภัย 
ของระบบงานสำาคัญอย่างสมำ่าเสมอ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านความมั่นคงปลอดภัย

• การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ เช่น 
ควบคุมการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์ และติดตั้ง 
อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ต ร ว จ จั บ เ ห ตุ ผิ ด ป ก ติ ภ า ย ใ น ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

• กระบวนการบริหารจัดการเหตุผิดปกติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังจัดให้มีการซ้อมแผนรับมือการโจมตี 
ทางไซเบอร์เป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจมีความพร้อมรับมือ
สถานการณฉ์กุเฉนิทีอ่าจเกดิข้ึนจากการโจมตทีางไซเบอร ์มี
การจดัอบรมพนกังานเพือ่สรา้งความตระหนกัตอ่ภยัคกุคาม
ทางไซเบอร ์และเนน้ยำา้ความมสีว่นรว่มในการรกัษาปอ้งกนั
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ รวมถึงแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ
นโยบาย แนวทางปฏบิตั ิขัน้ตอนปฏบิตั ิและภยัคกุคามดา้น
ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบังานทีท่ำา
อย่างสมำ่าเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดอบรมโดย
วิทยากร ระบบ E-Learning อีเมล์ และโปสเตอร์ เป็นต้น

ทิสโก้ให้ความสำาคัญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีพุ่งเป้าหมาย 
ไปที่ผู้ใช้งาน จึงมีการสื่อสารแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความ 
ตระหนักต่ออันตรายจากภัยคุกคาม และสามารถใช้  
เทคโนโลยีทางการเงินได้อย่างปลอดภัย ผ่านช่องทาง 
การติดต่อลูกค้าต่างๆ เช่น หน้าเว็บไซต์ของธนาคาร หรือ 
สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์  เป็นต้น

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

	[103-1]	[103-2]  รายงานความยั่งยืน	2560   
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ผูต้รวจสอบ เปน็ผู้ทีต่รวจสอบมาตรการควบคมุความมัน่คง
ปลอดภยัและการปฏบิตังิาน เพือ่ใหค้งไวซ้ึง่ความเหมาะสม 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของบริษัท ข้อกำาหนดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของลูกค้าจะได้รับ
ความปลอดภัย ปราศจากการนำาไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์  
มีการป้องกันการสูญหายของข้อมูล การแทรกแซงข้อมูล 
แก้ไข ปลอมแปลงข้อมูล รวมไปถึงป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ จากการประเมินและ 
ตรวจสอบพบวา่ ในป ี2560 ทสิโกไ้มม่เีรือ่งรอ้งเรยีนประเดน็
ที่เกี่ยวข้อง

การให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้า

ทิสโก้มีแนวทางการสนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงินกับ
ลกูคา้ โดยใหค้วามรู้ทางการเงนิทีส่ำาคญั ตลอดจนประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้า 
ในทุกระดับซ่ึงมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ลูกค้ารับรู้ 
เข้าใจ สามารถวางแผนทางการเงิน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยในปี 2560 
ทิสโก้มีการจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินที่สำาคัญดังนี้

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด และพฤติกรรม 
ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทิสโก้ 
จึงมีการทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศอยูเ่สมอ เพ่ือประเมนิประสทิธภิาพของการบริหาร
จัดการ โดยแบ่งหน่วยงานในการบริหารจัดการงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 3 หน่วยงาน เพื่อให้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงด้านไซเบอร์เป็นไปอย่างมีระบบ และมีความ
ต่อเนื่อง กล่าวคือ:

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้จัดทำา 
พัฒนา ดูแลระบบสารสนเทศ เครือข่าย และข้อมูลของ
องค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งประเมินความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ขอบเขตของทรัพย์สิน
สารสนเทศที่ดูแล พร้อมทั้ง จัดทำาแผนจัดการความเส่ียง 
ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ด้วย

ผู้กำากับดูแลความเสี่ยง มีหน้าที่กำากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้าน
ความมั่นความปลอดภัยของการใช้งานข้อมูล และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยจะกำาหนดกรอบและกระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยง ติดตามและทบทวนการควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-2]	[103-3]	[418-1]	[FS16]
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การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

หมายเหตุ (1) เป็นโครงการความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อความรู้ทางการเงิน
จำานวน

ครั้ง
รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย

จำานวน

ผู้เข้าร่วม 

ทั้งป	ี(คน)

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด : หน่วยงานกลุ่มบริการลูกค้าบุคคล

งานเลี้ยงสัมมนาขอบคุณลูกค้าประจำาปี 
2560

3 ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ ภาพรวมตลาดหุ้น
และการลงทุนในปัจจุบัน

ลูกค้ารายย่อย 240

TISCO Monthly Guru Updates 2017 10 1,000

TISCO Wealth Investment Forum #12 (1) 1 100

TISCO Guru Updates @ Central Bangna 1 50

TISCO-SET ชี้ช่องรวยสู่ระดับภูมิภาคปี 3 5 1,080

จัดพอร์ตครบเครื่องเรื่องการลงทุน โดย 
TISCO Guru

1 50

SET in the City 2017#1 (เจาะลึกกลยุทธ์
การเทรด SET50 Futures) (1)

1 300

SET in the City 2017#1 (เทคนิคและกลยุทธ์
พิชิตหุ้น) (1)

1 300

TISCO VIP Exclusive Dinner Talk 2017 1 250

งานก้าวสู่ปีที่ 13 Money Channel “เสวนา
ทางออกนักลงทุนไทย เทรดอย่างไร หุ้นไทย 
1,600 ???”  (1)

1 200

สัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ "การลงทุนในหุ้น
สำาหรับมนุษย์เงินเดือน"

1 50

Settrade Digital Investment Day 2017 
"หาหุ้นโดนใจ ด้วยฟังก์ชั่นจากโบรกเกอร์บน 
Streaming"  (1)

1 100

สัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ "รู้ทันเศรษฐกิจโลก 
ลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนมั่งคั่ง"

1 50

TFEX Trader Day ครั้งที่ 2 (1) 1 ให้ความรู้การลงทุนทางด้านตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

100

เทรนให้เป็นโปรด้วย SET 50 INDEX 
FUTURES (1)

1 100

	[FS16]  รายงานความยั่งยืน	2560   
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หมายเหตุ  (2) เป็นโครงการซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ 37 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ  
       (ข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th)

หัวข้อความรู้ทางการเงิน
จำานวน

ครั้ง
รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย

จำานวน

ผู้เข้าร่วม 

ทั้งปี	(คน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด : ธุรกิจกองทุนรวม

สัมมนา Manager Talk 4 ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ภาพรวมตลาดหุ้นและสินทรัพย ์
เพื่อการลงทุนทั่วโลก แนะนำากองทุน 
ที่น่าสนใจ และให้คำาแนะนำา 
ในกองทุนที่ลูกค้าถืออยู่ 
เชิญวิทยากรพิเศษจาก ESU 
มาร่วมให้ความรู้และภาพรวม 
เศรษฐกิจทั่วโลก

ลูกค้าธนบดี 
กลุ่มลูกค้าที่
สนใจกองทุน 

300 

สัมมนา Special Event : เปิดตัวกองทุน
ใหม่

2 เชิญวิทยากรจากกองทุนหลัก 
ในต่างประเทศมาร่วมให้มุมมอง 
ด้านการลงทุนในภูมิภาค/Sector 
ที่น่าสนใจ และมีผู้จัดการกองทุน 
มาร่วมให้กลยุทธ์ในการลงทุน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน 
มากยิ่งขึ้น

 200

สัมมนา Manager Talk 7 ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ภาพรวมตลาดหุ้นและสินทรัพย ์
เพื่อการลงทุนทั่วโลก แนะนำากองทุน 
ที่น่าสนใจ และให้คำาแนะนำา 
ในกองทุนที่ลูกค้าถืออยู่

ลูกค้าที่ใช้
บริการสาขา 
ธนาคารทิสโก้ใน
กรุงเทพมหานคร

200

สัมมนา Manager Talk on Tour 1 ลูกค้าในจังหวัด
ที่ลูกค้ามี
ศักยภาพ

100 

สัมมนา Invest Now (2) 4 ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด 
และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ให้ความรู้ 
ด้านการลงทุนในกองทุนรวม 
เพื่อขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัด

กลุ่มลูกค้าใหม่
ในต่างจังหวัด
หัวเมืองรอง

1,200

สัมมนา Special Event : แนะนำาการ
วางแผนการลงทุน

4 แนะนำาการวางแผนการลงทุน 
เพื่อการออมและการประหยัดภาษ ี
ให้กับพนักงานบริษัท

พนักงานบริษัท 
ที่สนใจลงทุน 
ในกองทุนรวม 
ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด

130

รายงานความยั่งยืน	2560  [FS16]	
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การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

หัวข้อความรู้ทางการเงิน
จำานวน

ครั้ง
รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย

จำานวน

ผู้เข้าร่วม 

ทั้งป	ี(คน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด : ธุรกิจกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

สัมมนา “วางแผนการเงินให้สดใส 
ตามสไตล์คนรุ่นใหม่”

1 การแบ่งปันประสบการณ์ “ชีวิตจริงไม่ 
อิงนิยาย” โดยคุณปราณี มั่นคง 
เลขานุการ กองทุน GPO และให้ความรู้  
“DIY Retirement Plan” โดย 
คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ ผู้ก่อตั้ง 
A-Academy เว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้
การเงินภาคปฏิบัติ ผ่านบทเรียนฟรีบน 
YouTube เพื่อเปลี่ยนทัศนคติการออม
และการวางแผนเพื่อการเกษียณแต่เนิ่นๆ 
โดยไม่ต้องรอเมื่อใกล้เกษียณ 
และยังใช้ชีวิตให้สนุกได้ในทุกๆ วัน

คนรุ่นใหม่ 
ช่วงอายุ ≤  35

136

สัมมนา “การลงทุนเพิ่มค่าเงินออม” 1 ให้ความรู้เรื่อง “การลงทุนเพิ่มค่า 
เงินออม” โดยคุณสวภพ ยนต์ศร ี
Wealth Manager บลจ.ทิสโก้ และ“ 
ทำาไมต้องหุ้น” โดย 
คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง 
Jitta แพลตฟอร์มวิเคราะห์การลงทุน
แบบเน้นคุณค่า เพื่อแบ่งเงินออม 
ไปลงทุนให้เงินออมงอกเงย 
โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น เพื่อ 
เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนมากขึ้น 
ชนะเงินเฟ้อ และบรรลุเป้าหมายการ 
ใช้ชีวิตและการเกษียณตามที่วางแผนไว้

98

สัมมนา “วางแผนภาษีให้คุ้มค่า” 1 ให้ความรู้เรื่อง “วางแผนภาษ ี
ให้คุ้มค่า” โดย ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ 
(CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง iTAX 
แอพลดหย่อนภาษี) เพื่อให้ผู้ที่เริ่ม 
ทำางานใหม่ เข้าใจประเภทเงินได ้
ที่ต้องเสียภาษี และประเภทของ 
สิทธิลดหย่อนภาษี
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หัวข้อความรู้ทางการเงิน
จำานวน

ครั้ง
รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย

จำานวน

ผู้เข้าร่วม 

ทั้งปี	(คน)

เปิดตัวโครงการ  
“TISCO Smart Retirement”

1 เปิดตัวโครงการ “TISCO Smart 
Retirement” มีการประกวดหนังสั้น 
“แก้ ก่อน แก่” และแบ่งปันเรื่องราว 
“คนรุ่นใหม่ต้องรอเม่ือไหร่ ถึงเร่ิมใส่ใจ 
วางแผนเกษียณ” โดย โอม Cocktail 
และให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกิจกรรม 
ตามบูธ ต่างๆ (Smart Saving, Smart 
Spending, Smart Living, Smart 
Insured) เพื่อเปิดตัวโครงการ  
และเครื่องมือที่ช่วยวางแผน 
เพื่อการเกษียณ ให้แนวคิดและ 
สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจการวางแผนการเกษียณอายุ

คนรุ่นใหม่ 
ช่วงอายุ ≤ 35

90

สัมมนา “ชีวิตดี๊ดี แฮปปี้ 55+” 1 ให้ความรู้เรื่อง  
“เกษียณแล้วได้อะไรจากประกันสังคม” 
โดยอาจารย์ปรานี สุขศรี 
“สิทธิประโยชน์กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ” 
โดยคุณแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล 
“ลงทุนผ่านกองทุนรวม” 
โดยคุณสาห์รัช ชัฏสุวรรณ 
“ประกันชีวิตและสุขภาพ” 
โดยคุณกุสุมา ประถมศรีเมฆ และ 
“เคล็ดลับชะลอวัย ใครๆ ก็ทายอายุไม่ถูก” 
โดย พญ. สร้อยเพชร วีระไวทยะ 
เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับ 
ผู้ที่ใกล้เกษียณ ให้รับทราบ 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก 
ประกันสังคม ทางเลือกการลงทุน 
ของเงินที่ได้รับเมื่อเกษียณ และ 
การดูแลสุขภาพ

ผู้ที่จะเกษียณ
อายุภายใน 2 ปี

99
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สูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ยกระดับความเชื่อถือได้ 
ด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูลลูกค้า 

นอกจากน้ี ยังได้วางแผนดำาเนินโครงการ ChatBots 
ห รือ ผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถ แปลข้อมูลเ สียงและ 
ให้บริการตอบกลับข้อความแบบอัตโนมัติ (Interactive 
Text Response (ITR) : Text Channel Automated  
Self-Service) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้
กับลูกค้า เช่น สามารถทำาให้ลูกค้าเปลี่ยนเวลานัดหมายได้ 
โดยไม่ต้องติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ ชำาระค่าใช้จ่ายได้
ทันทีเมื่อมีการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ 
เปน็ตน้ จงึเปน็เครือ่งมอืและชอ่งทางเสรมิเพิม่ประสทิธภิาพ
ให้กับสื่อสังคมออนไลน์และ Application ที่มีรูปแบบการ 
ส่งข้อความสนทนาเพื่อให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดย
ทิสโก้ได้วิจัยและศึกษาระบบเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้กับ
ข้อมูลต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดย
ในช่วงแรกจะนำาเสนอช่องทางการบริการผ่าน Chatbots 
กับผลิตภัณฑ์บางรายการ โครงการได้เร่ิมต้นในช่วงต้น 
ไตรมาส 1 ของปี 2561 เมื่อพัฒนาระบบแล้วเสร็จในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จะเริ่มทดลองใช้งานเพื่อรับฟังแง่
มุมและความคิดเห็นต่างๆ จากลูกค้า เพ่ือนำาไปพัฒนาให้
ลำาดับถัดไป

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

ทิสโก้ได้พัฒนาการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า และ
ให้ความสำาคัญในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า 
ซึง่ถอืเปน็สว่นหน่ึงในนโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุม่
ทิสโก้ โดยส่วนงานศูนย์บริการลูกค้ามีการกำาหนดนโยบาย
และกลยุทธ์การดำาเนินงาน มาตรฐานและกฎระเบียบ โดย
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่างๆ เพื่อ 
นำามาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเก็บสถิติตามเรื่องที่ลูกค้าติดต่อ
เข้ามาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าแล้วนำาไป 
ออกแบบระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice 
Response: IVR) และช่องทางเพ่ิมเติมให้ลูกค้าสามารถ
ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูค้า อาท ิทางเวบ็ไซต์  อเีมล ์  Facebook 
Application (MyCar MyTISCO สำาหรับลูกค้าเช่าซื้อ
รถยนต์ )  และกำาหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายและกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยจัดประชุมหัวหน้า 
สายธุรกิจต่างๆ เป็นประจำาทุกเดือน อีกทั้งในส่วนงาน 
ศูนย์บริการลูกค้า มีการจัดประชุมทุกส่วนงานเพื่อชี้แจง  
ผลการดำาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รายงาน 
ข้อผิดพลาดต่างๆ และปรับกลยุทธ์ในการทำางานของ 
เจา้หนา้ทีร่บัสายใหบ้รกิารทกุเดือน และมกีารประเมนิความรู ้
ความสามารถของบุคลากรแยกตามทักษะการให้บริการ 
โดยมีการจัดสอบวัดผลประจำาปี

ทิสโก้กำาลังอยู่ระหว่างศึกษาเทคโนโลยี Voice Biometrics 
หรือระบบการยืนยันตัวตนด้วยเสียงพูด  ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดย
ธนาคารทิสโก้ได้เริ่มดำาเนินการวิจัยระบบเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าแล้วตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 
2560 ซ่ึงระบบน้ีจะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ 
ให้บริการกับลูกค้า ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของลูกค้า 
และช่วยตรวจจับการฉ้อโกง ป้องกันการแอบอ้าง สามารถ
เปรียบเทียบตัวอย่างเสียงใหม่กับเสียงพูดของลูกค้า 
ในฐานข้อมูล และเสียงพูดในบัญชีผู้ต้องสงสัย (Blacklist) 
ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ระบบฐานข้อมูล
สามารถเก็บข้อมูลได้จำานวนมาก สามารถปรับ (Update) 
ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และจำาลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ 
ที่มีความปลอดภัยหลายเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

Voice Biometrics ChatBots
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จากสถิติการจัดการข้อร้องเรียนในปี 2560 พบว่า มีจำานวน
ข้อร้องเรียนท้ังหมด 611 กรณี ซ่ึงมีจำานวนของการร้องเรียน
ลดลงหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการนำา 
ข้อร้องเรียนที่ ได้รับมาในช่วงปีก่อนมาวิ เคราะห์ เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการ เช่น ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอ หากตรวจสอบพบว่าเป็น 
ความผิดพลาดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่นอกเหนือ
จากการให้คำาแนะนำากับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเป็นรายกรณี
แล้ว ยังมีการนำาผลที่ได้จากการร้องเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อ
พิจารณาว่าเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดเป็นการเฉพาะ
หรือไม่ หากพบว่าเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบริการ
หนึง่เป็นการเฉพาะจะมกีารจดัหลกัสตูรอบรมเกีย่วกบัข้อมลู
ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้
จากผลการวิเคราะหท์ีพ่บความถีข่องขอ้รอ้งเรยีนในลกัษณะ
เดียวกันหรือคล้ายกันในปริมาณที่สมควร อาจนำามาซึ่งการ
ปรับเพิ่มมาตรการการควบคุม เช่น มาตรการการควบคุม
การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกโดยการสุ่มตรวจหรือ
กำากบัดแูลการใหบ้ริการอยา่งใกลช้ดิ ในกรณขีองข้อร้องเรียน
ท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จะมีการพิจารณา
ความเหมาะสมของการแก้ไขเป็นรายกรณี ซึ่งอาจนำามา
ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการทำางานให้เหมาะสมและรัดกุม
มากยิ่งขึ้น

ข้อร้องเรียนที่ได้จากการโทรศัพท์ติดต่อหรือแจ้งเข้ามา 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

1) ข้อร้องเรียน ที่ลูกค้าร้องเรียนไม่พึงพอใจในการ 
 ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี โดยขอให้ติดต่อกลับเพ่ือช้ีแจง
2) แนะนำาบรกิาร ซึง่ลกูคา้ไมไ่ดรั้บความสะดวกในการ 
 ติดต่อหรือขอข้อมูล/รับบริการ และได้มีการแนะนำา 
 ให้ปรับปรุงวิธีการให้บริการ
3) แจ้งให้ดำาเนินการ โดยลูกค้าแจ้งขอเอกสาร 
 ตรวจสอบข้อมูลหรือดำาเนินการใดๆ และ/หรือ 
 เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
4) คำาติชม (Feedback) ที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในการให้ 
 บริการของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้ต้องการให้ติดต่อกลับ

 
โดยทิสโก้ได้กำาหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service 
Level Agreement: SLA) ซึ่งมีมาตรฐานระยะเวลาการให้
บรกิารทางการเงนิสำาหรบัลกูคา้ในดา้นการรบัและดแูลเร่ือง
ร้องเรียนต่างๆ เอาไว้ดังนี้ 

บริการทางการเงิน ระยะเวลาดำาเนินการ

ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน

1) การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

 • การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 02 633 6000 หรือโทรสาร 02 633 6800 ทันที

 • การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำาการสำานักงานใหญ่ หรือสาขาธนาคาร ทันที

 • การร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ : www.tisco.co.th หรือ www.tiscosec.com 1 วันทำาการ

 • การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทาง อีเมล์ : webmaster@tisco.co.th 1 วันทำาการ

 • การร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งทางไปรษณีย์ 7 วันทำาการ

2) การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำาเนินการเพ่ือแก้ไขเร่ืองร้องเรียนสำาหรับทุกช่องทางการร้องเรียน

 • ดำาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำาหนดระยะเวลาท่ีคาดว่า 15 วันทำาการ

  จะแล้วเสร็จ ในกรณีท่ีดำาเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ

1,461

สถิติจำานวนเรื่องร้องเรียน

2560

611

2559

645

2558

1,461
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ช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

ช่องทางที่ 1 
แจ้งด้วยตนเองที่สำานักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน

ช่องทางที่ 2 
แจ้งโดยจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปรษณีย์มาที่ 
หน่วยงานกำากับ
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางที่ 3
แจ้งผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่ 
โทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 5 กด 6 โทรสาร 0 2633 6800

ช่องทางที่ 4 

แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ 
ธนาคารทิสโก้ www.tisco.co.th/ComplaintAction.do?language=th
บล.ทิสโก้ www.tiscosec.com/th/contact/postfeedback.jsp

ช่องทางที่ 5 แจ้งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทาง อีเมล์ : webmaster@tisco.co.th

จากการดำาเนนิงานเพ่ือจดัการแกไ้ขปญัหาทีไ่ด้รบัจากลกูคา้
ทัง้หมด ทสิโกไ้ดด้ำาเนนิการกบัขอ้รอ้งเรยีนภายในระยะเวลา
ตาม SLA จำานวน 590 กรณี และมีข้อร้องเรียนที่ดำาเนินการ
เลยระยะเวลาตาม SLA จำานวน 21 กรณี อย่างไรก็ตาม 
จำานวนข้อร้องเรียนทั้งหมดได้ถูกดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ภายในปี 2560 

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังจัดให้ลูกค้ามีการประเมินการให้บริการ
ของพนักงานเพื่อนำามาปรับปรุงการให้บริการ ซ่ึงมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ “5” พึงพอใจมากสุด และ “1” พึงพอใจ 
น้อยสุด โดยสายที่ลูกค้าให้คะแนนการให้บริการ “1” จะมี 
ทมีประเมนิคณุภาพ (Quality Assurance) เขา้ไปตรวจสอบ 
สายดงักลา่ว เพือ่พิจารณาขอ้ผดิพลาดต่างๆ และ Feedback 
แก่พนกังาน เพือ่ปรบัปรงุการใหบ้รกิารในครัง้ต่อไป โดยในป ี
2560 ระบบทีใ่หล้กูคา้ประเมนิความพงึพอใจมีการปรบัปรงุ
ในไตรมาส 4 จึงเก็บข้อมูลได้เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
กันยายน 2560 พบว่าลูกค้าให้คะแนนการให้บริการเฉล่ีย 
อยู่ที่ “4.73” คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 94.59 
ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนการให้บริการเชิงคุณภาพของ
พนกังานรบัสายของศูนยบ์รกิารลกูค้าซึง่มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่

ร้อยละ 92.1 และจากการตรวจสอบสายสนทนาที่ลูกค้า 
ให้คะแนนความพึงพอใจ “1” พึงพอใจน้อยสุด ยังพบว่ามี
บางส่วนที่ลูกค้าอาจกดให้ระดับคะแนนผิด โดยเข้าใจว่า 
“1” พึงพอใจสูงสุด เนื่องจากไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อควร
ปรับปรุงในสายสนทนา

ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการลูกค้ามา
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทิสโก้ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและ 
แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) “ระดับดเีดน่” 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหา 
ให้กับผู้บริโภค โดยสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(MASCI) เป็นปีที่ 3 (ในปี 2557, 2558 และ 2560 สำาหรับ 
ปี 2559 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
ไม่มีการจัดโครงการคัดเลือกศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหา
ใหก้บัผูบ้รโิภค เปน็การยนืยนัถงึความมุง่มัน่ในการใหบ้ริการ
และใส่ใจในการรักษามาตรฐานการบริการของศูนย์บริการ
ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ทิสโก้จะมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุง 
การให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

[102-43]	[102-44]	[103-2]	  รายงานความยั่งยืน	2560   
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การส่งเสริมการสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน

หากพิจารณาพฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของ 
นักลงทุนในปัจจุบัน พบว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง 
โดยปกติแล้วการที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ 
แตล่ะตวัมกัจะใหค้วามสำาคัญต่อลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึง 
แนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้
ตัวเลขทางการเงินจากงบการเงินเป็นหลัก หากวิเคราะห์ 
แล้วน่าสนใจ จึงตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ แต่ 
ในปัจจุบันการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทซ่ึงนอกจาก 
การมีผลประกอบการที่ดีแล้ว นักลงทุนยังพิจารณาเร่ืองที่ 
เก่ียวข้องกับความย่ังยืนของบริษัทท่ีจะตัดสินใจลงทุนอีกด้วย 
เช่น จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการของผู้บริหาร 
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ต่อแรงงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบ 
ต่อลูกค้า ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ การต่อต้านทุจริต 
และคอร์รัปชั่น การป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน อาทิ พลังงาน นำ้า การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และการจัดการกับของเสีย เป็นต้น 
ซึ่งจะทำาให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ถึงการดำาเนินการ
และการบริหารจัดการต่อเรื่องดังกล่าวของบริษัทนั้นๆ 
ท้ังในแง่ของความเสี่ยงและโอกาสเพ่ือพิจารณาประกอบ
การตัดสินใจลงทุน

ดว้ยเหตนุี ้แนวคดิการลงทนุอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
(Socially Responsible Investment: SRI) ที่ไม่เพียงแต่
คำานึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังครอบคลุมถึง
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
จึงเกิดข้ึนและได้รับความสนใจโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ลงทุน
สถาบันทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก นโยบาย 
การลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันที่นำาเร่ือง ESG ประกอบ
การตัดสินใจในการลงทุน และการจัดทำาดัชนี ESG โดย
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการลงทุน หรือแม้กระทั่ง
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานกำากับหลักทรัพย์ใน
หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ออกมาตรการในการ
ส่งเสริมให้บริษัทดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน
ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
มาตรการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนใช้ข้อมูล ESG ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัท 
ที่ขาดธรรมาภิบาล ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
สร้างผลกระทบเสียหายต่อ ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีผลต่อ 
ความยั่งยืนและผลประกอบการในระยะยาวของกิจการ

ปัจจุบัน บลจ. ทิสโก้ ได้นำาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการวิเคราะห์เ พ่ือประกอบการตัดสินใจ 
การลงทุน ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนด้าน ESG 
ที่กำาหนดไว้ และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 
ที่ออกโดย ก.ล.ต. โดยมีข้ันตอนรายละเอียดพอสังเขป 
ดังต่อไปนี้

กระบวนการวิเคราะหเพ�อประกอบการตัดสินใจการลงทุน 

ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนดาน ESG

ติดตาม ประเมิน 

และปรับพอรต

การลงทุน

อยางสมํ่าเสมอ

54321
กำหนดแนวทาง

การบริหาร

พอรตการลงทุน

จัดกลุมหุน

ESG

ประเมิน

และ

จัดทำรายงาน

กระบวนการ

คัดกรองหุน

ในเชิงลึก

กระบวนการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุน�

ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนด้าน�ESG
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1) จัดกลุ่มหุ้นในกลุ่ม ESG โดยระบุความเสี่ยงและโอกาส
จากปัจจัย ESG โดยจำาแนกตามอุตสาหกรรมของหลัก
ทรพัยน์ัน้ๆ ไดแ้ก ่ด้านสิง่แวดลอ้ม (อาท ิการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
การจัดการของเสีย) ด้านสังคม (อาทิ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และความปลอดภัยของสินค้า) และ
ด้านธรรมาภิบาล (อาทิ ธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
ทางธุรกิจ) นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา 
ที่จะเลือกไม่ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเฉพาะ เช่น 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ หรืออาวุธสงคราม ฯลฯ

2) ประเมินและจัดทำารายงานผลการนำาปัจจัย ESG มาใช้
ในกระบวนการตัดสนิใจลงทนุ เชน่ หากบรษิทัทีพ่จิารณา
มิได้มีปัจจัยใดๆ ที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทีมจัดการลงทุนจะจัดกลุ่มให้บริษัทดังกล่าว อยู่ใน 
กลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้  (Investment 
Universe) ต่อไป

3) เข้าสู่กระบวนการคัดกรองหุ้นในเชิงลึก จากหุ้นใน 
Universe โดยทำาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ความ
สามารถในการทำากำาไร สถานะทางการเงิน มูลค่าตลาด
และสภาพคลอ่งของหุน้นัน้ๆ รวมถงึการหาขอ้มลูโดยตรง
จากการเข้าไปเยี่ยมชมกิจการ และการพบปะผู้บริหาร

4) แนวทางการบริหารพอร์ตการลงทุนประเภท ESG 
ซึ่งจะมีกลยุทธ์เพิ่มเติม ได้แก่
• การเลอืกบริษทัทีด่ทีีส่ดุในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั 

(Best-in-Class Selection) โดยเลือกลงทุนในบริษัท
ที่มีการพัฒนาในการบริหารจัดการด้าน ESG ที่ดีขึ้น
เมือ่เทยีบกบับริษทัอืน่ๆ ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนั 
เชน่ บริษทัมกีารบริหารตน้ทนุดา้นสิง่แวดลอ้มทีด่ขีึน้ 
อันเนื่องมาจากการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
นำ้า หรือปรับไปใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ พนักงาน 
มีผลิตภาพที่ดี ข้ึนในแง่ของยอดขายบริษัทต่อ
พนักงาน 1 คน ซึ่งเป็นสาเหตุมาจาก บริษัทให้มี
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพมากข้ึน บริษัท 
มภีาพรวมของธรรมาภบิาลทีด่ข้ึีน โดยอา้งองิจากการ 
ให้คะแนนระดับการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล 
กิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

• การปฏบิตัเิชงิรกุในฐานะเจา้ของ (Active Ownership) 
ซ่ึงนอกเหนือจากมิติด้านการลงทุนแล้ว ผู้จัดการ
กองทุนยังมีหน้าที่ในการสอบถามหรือติดตามการ
ดำาเนินนโยบายด้าน ESG กับทางบริษัทอยู่เสมอ 
และใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นกรณีการออกเสียง 
ในวาระต่างๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดการ 
พัฒนาของบริษัทไปในทางที่ดี เช่น การไปใช้สิทธิ 
ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าพบผู้บริหาร 
เ พ่ือขอทราบคำาช้ีแจงรวมไปถึงแนวทางแก้ไข 
กรณีที่บริษัทประสบเหตุการณ์ที่ทำาให้มีความเสี่ยง
ด้าน ESG เป็นต้น

• การลงทุนเฉพาะเรื่อง (Thematic Investing) โดย
ผู้จัดการกองทุนอาจเลือกที่จะลงทุนในกลุ่มบริษัท 
ทีอ่งิตอ่แนวโนม้ตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัปจัจยั ESG  เชน่ 
พลังงานทดแทน เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคเพื่อความเป็นอยู่ 
ของประชาชนที่ดีขึ้น โรงพยาบาลหรือบริษัทยา 
เพื่อสุขภาพและสวัสดิการด้านการเจ็บป่วย หรือ 
การสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการดำาเนินธุรกิจ 
ที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น
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• การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact Investing) 
โดยผู้จัดการกองทุนอาจเลือกที่จะลงทุนทางตรง
หรือทางอ้อมผ่านบริษัทที่ลงทุนในโครงการต่างๆ ที่
ทำาให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
สังคม ต่อชุมชนใดๆ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจจะให้ 
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่มาก แต่เกิดประโยชน์ 
มหาศาลต่อชุมชน เช่น บริษัท A ให้การสนับสนุน 
ในด้านเครื่องมือและเงินทุนกับกลุ่มเกษตรกร 
ในชุมชนในการทำาการเพาะปลูกใบชาหรือพืชผัก 
ชนิดอื่นๆ แทนการเพาะปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นสิ่งเสพติด 
เป็นต้น

• การวิเคราะห์ข้อมูล ESG แบบบูรณาการ (ESG 
Integration)  ซึง่ผูจ้ดัการกองทนุทัว่โลก ส่วนมากมักจะ 
ใช้แนวทางนี้ในการบริหารกองทุน โดยคำานึงถึง 
ปัจจัย ESG ในทุกมิติของการวิเคราะห์บริษัทที่จะ 
เข้าลงทุน กล่าวคือความเสี่ยง ESG มีผลต่อการ
ดำาเนินธุรกิจทุกๆ ด้านของบริษัท โดยถ้าหากดูจาก
ตัวเลขผลการดำาเนินงาน ในแต่ละบริษัทก็จะมี 
ความเส่ียงหรือความผันผวนท่ีไม่เท่ากัน สะท้อนออกมา 
ในการประเมินมูลค่า (Valuation) ที่ผู้จัดการกองทุน
ให้กับแต่ละบริษัทที่ไม่เท่ากันอีกด้วย

5) ติดตาม ประเมิน และปรับพอร์ตการลงทุนอย่างสมำา่เสมอ 
รวมถึงการทบทวน Universe ของหุ้นในกลุ่ม ESG 
ซึง่ในกรณบีรษิทัทีม่คีวามเสีย่งตอ่ปจัจยัภายนอกในการ
บริหารจัดการด้าน ESG หรือเป็นบริษัทที่มี CG Scoring 
(จัดทำาโดย IOD) ตำ่ากว่า 3 ดาว จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม
ที่จับตาดูอย่างใกล้ชิด (ESG Watch list) ในกรณีนี้ 
ทีมลงทุนจะต้องรีบดำาเนินการหาข้อมูล เข้าพบผู้บริหาร
เพื่อสอบถาม และทำาการวิเคราะห์ก่อนพิจารณาลงทุน

ความทา้ทายของแนวคดิดงักลา่ว ทีเ่ลอืกลงทนุแต ่“หวักะท”ิ 
ดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภบิาล 
คือความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจจะตำ่ากว่าพอร์ตการลงทุน 
ที่หลากหลายมากกว่า เนื่องจากข้อจำากัดการลงทุน 
ที่เปิดกว้าง อย่างไรก็ตาม บลจ. ทิสโก้ มีความเชื่อมั่นว่า 
ประเด็น ESG สามารถสะท้อนไปยังผลประกอบการที่ดี 
ได้ในระยะยาว ราคาของหุ้นบริษัทก็ควรที่จะสะท้อน 
ในทิศทางที่ดีกว่า เม่ือเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้คำานึงถึงปัจจัย 
ดังกล่าวเลย

โดยในปี 2561 นี้  จะเป็นปีที่  3 ที่ทาง บลจ. ทิสโก้  
ได้นำาเม็ดเงินลงทุนจาก 6 บริษัทผู้ก่อตั้ง ได้แก่ กลุ่มทิสโก้, 
บีที เอส ก รุ๊ป โฮลดิ้ ง ส์  ไมเนอร์ ก รุ๊ป แอล.พี . เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ นำ้าตาลขอนแก่น และนำาสินประกันภัย 
มาลงทุนภายใต้แนวคิด “การลงทุนสุนสาน” โดยจัดต้ัง 
ในรูปแบบกองทุนรวมช่ือ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG  
เพื่อสังคม”(1) โดยลักษณะกองทุนนั้นมีความมุ่งหวังที่จะ
สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสมำ่าเสมอ ภายใต้กระบวนการ
วิเคราะห์ที่พิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ  
ธรรมาภิบาล ซึ่งนอกเหนือไปจากคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนแล้ว เม็ดเงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้จากการบริหาร
จัดการกองทุน รวมไปถึงผลตอบแทนจากการลงทุน  จะถูก
นำากลับไปดำาเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibility: CSR) ต่างๆ ตาม
ปณธิานของแตล่ะองคก์ร เปน็ประโยชนเ์ชงิบวกตอ่สงัคมได้
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

(1) 1. แก้ไขชื่อย่อกองทุนจาก TISESG-S เป็น TISESG
 2. แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
  2.1 ชนิดหน่วยลงทุน A (TISESG-A) เหมาะสาหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพ่ิมมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total Return)
  2.2 ชนิดหน่วยลงทุน D (TISESG-D) เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
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การส่งเสริมการสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน

โดยผลการดำาเนินงานบริหารจัดการกองทุนเปิดทิสโก้ ESG 
เพื่อสังคม ทั้งชนิดหน่วยลงทุน A (TISESG-A) และหน่วย
ลงทุน D (TISESG-D) มีผลการดำาเนินงานเทียบกับดัชนี
อ้างอิง SET TRI หรือดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ผลการดำาเนินงานบริหารจัดการกองทุนเปิดทิสโก้�ESG�เพื่อสังคม�

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

 อัตราผลตอบแทน	(%)

12	เดือน ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	

TISESG-A  n.a.(1) 11.69

TISESG-D 23.88 42.15

SET TRI(2) 17.30 32.39

หมายเหตุ  (1) TISESG–A จัดตั้งกองไม่ครบ 1 ปี (วันที่จัดตั้งกอง 1 ก.ย. 2560) ซึ่งภายใต้กรอบระยะเวลาเดียวกัน ดัชนีให้ผลตอบแทนที่ 8.77%  
    ซึ่งน้อยกว่าผลตอบแทนกองทุนที่ทำาได้

                   (2) ดัชนีอ้างอิงใช้ SET TRI หรือดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560
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นอกจากนี้ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 บลจ. ทิสโก้ ยังได้ 
เข้าร่วมจัดตั้ง “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” โดย
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ร่วมกับ 11 บริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้แก่ บลจ.ทิสโก้ บลจ.กรุงไทย 
บลจ.กรุงศรี บลจ.ทหารไทย บลจ.ทาลิส บลจ.ไทยพาณิชย์ 
บลจ.บัวหลวง บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บลจ.กสิกรไทย 
บลจ.เอ็มเอฟซี และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ซ่ึง 11 
บลจ. ทั้งหมดนี้ มีขนาดกองทุนรวมภายใต้การบริหารกว่า
ร้อยละ 90 ของทั้งอุตสาหกรรมกองทุนรวม ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นก้าวใหม่ก้าวใหญ่ของการลงทุนอย่างย่ังยืนในประเทศไทย

กองทุนธรรมภิบาลไทยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็มเอไอ หรือตลาดรองอ่ืนๆ ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ 
ใน Stock Universe ของกองทุนรวมฯ จะถูกกำาหนดโดย 
คณะกรรมการกำาหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
ซึง่คดัเลอืกสมาชิกมาจากผูแ้ทน บลจ. ละ 1 ทา่น มทีำาหนา้ที่
กำาหนดหลกัเกณฑต่์างๆ ในการพิจารณาคัดเลอืกหลกัทรัพย์
เข้าและออก Universe การลงทุนของกองทุนรวมฯ โดย 
จะเป็น Universe เดียวกันทุกบลจ. บริษัทเหล่านี้จะเป็น 
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตั้งแต่ 4 ดาว 
ขึ้นไป (4 ดาว-ระดับดีมาก และสูงสุด 5 ดาว-ระดับดีเลิศ) 
และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งการปรับปรุง   
Stock Universe  มีกำาหนดระยะเวลาภายใน  1  ปีนับจาก 
วนัที ่IOD ประกาศรายชือ่หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้เกณฑดั์งกลา่ว และ 
ทุก บลจ. สามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนจาก  Universe  ร่วม 
ได้ตามนโยบายที่แต่ละ บลจ. มีความชำานาญ นอกจากนี้
ยังกำาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงิน ซึ่ง
สมาชิกมาจากผู้แทน บลจ. ละ 1 ท่าน จะทำาหน้าที่พิจารณา 
คัดเลือกและอนุมัติการสนับสนุนโครงการที่เสนอขอรับ
การสนับสนุน ซึ่งจะคำานึงถึงความยั่งยืนของโครงการต่างๆ 
เป็นสำาคัญ รวมถึงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ 

นำาเงินบริจาคไปใช้ในโครงการที่สนับสนุนดังกล่าว โดย 
จะเชิญผู้มีประสบการณ์สูงในการทำางานด้านการส่งเสริม 
ธรรมมาภิบาลไทยและต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันมาเป็น 
ที่ปรึกษาให้คณะกรรมการฯ ทั้งนี้ บลจ. ต่างๆ จะนำารายได้ 
ร้อยละ 40  ของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่ได้รับ 
ไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมมาภิบาลไทย 
และหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทัง้หมดนี ้ ทสิโกมี้วตัถปุระสงคมุ่์งใหเ้กดิการสร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้กับผู้ลงทุน กระตุ้นให้ บลจ. คำานึงถึงผลประโยชน์ 
ระยะยาวที่ยั่งยืนของผู้ลงทุน ผลักดันให้เกิดแรงจูงใจ 
ให้บริษัทจดทะเบียนมีการบริหารจัดการ และดำาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล คำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม สร้างค่านิยมในการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
รับผิดชอบ รวมถึงยกระดับตลาดทุนให้คำานึงถึงเรื่อง ESG 
และส่งเสริมการสร้างตลาดทุนที่ยังยืนในประเทศไทย 
อีกทั้งเป็นแหล่งทุนสนับสนุนองค์กรในการขับเคลื่อน
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-2]		

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



59

การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรพลังงาน (Energy Resources) ถือเป็นทรัพยากร
ที่มีความสำาคัญที่ถูกนำามาใช้ในการบริโภคและการผลิต
สินค้าต่างๆ และเป็นปัจจัยที่จำาเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรมต่างๆ ของทุกประเทศ ซึ่งในปัจจุบันอัตรา 
ความต้องการพลังงานยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล
ทำาให้ทรัพยากรพลังงานมีแนวโน้มขาดแคลนและกำาลัง
จะหมดไป อาทิ นำ้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปี 2560 ก็มีอัตรา
การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากทิศทาง 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิมกีารขยายตัวเพ่ิมขึน้ โดยผลกระทบ 
ของการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ ยังส่งผลเสียต่อ 
สิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกอีกด้วย

ทิสโก้จึงให้ความสำาคัญในการสนับสนุนธุรกิจพลังงาน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและสำารองพลังงานให้เพียงพอ 
ต่อการบริโภคของประเทศ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน 
ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยมี 
เป้าหมายเป็นธนาคารท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้คำาปรึกษา 
กับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน/พลังงาน 
ทางเลือก รวมทั้งการให้สินเชื่อโครงการ ซึ่งในการพิจารณา
สนบัสนนุสนิเชือ่ใหก้บัผูป้ระกอบการในการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้
พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก จะคำานึงถึงปัจจัยความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ 

• ความเสี่ยงด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ทดแทน/พลังงานทางเลือก ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง 
เงินลงทุน และเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ใช้ผลิต
ไฟฟ้า

• ความเสีย่งด้านวตัถดุบิของโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิชวีมวล
• ความผนัผวนของสภาวะอากาศ/ธรรมชาติ ทีส่่งผลตอ่ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  โรงไฟฟ้าพลังนำ้า 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

• ผลกระทบต่อชุมชนที่โครงการตั้งอยู่
• การประท้วงจากชาวบ้าน/มวลชน ที่อยู่ในทำาเลที่

ตั้งโครงการ ที่อาจจะส่งผลต่อการดำาเนินงานของ 
โรงไฟฟ้า

โดยกำาหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีรายงานการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งด้านเทคนิคของโครงการ

และประมาณการทางการเงิน  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว 
จากผูช้ำานาญการอสิระดา้นธรุกจิพลงังานทีธ่นาคารเหน็ชอบ 
และสามารถทำาให้ธนาคารเห็นได้ว่ามีการจัดการด้านวัตถุดิบ 
เพียงพอในการดำาเนินงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 
รวมถึงความผันผวนของสภาวะอากาศ/ธรรมชาติ ส่งผลต่อ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังนำ้า โรงไฟฟ้า
พลังงานลม อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ
ตอ่การดำาเนนิงานของโรงไฟฟา้ มีการดำาเนนิตามข้ันตอนของ
กฎหมายครบถ้วนในการขออนุญาตประกอบธุรกิจพลังงาน  
และตดิตามใบอนญุาตประกอบธรุกจิพลงังานหลงัโครงการ
ก่อสร้างเสร็จ มีการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างว่า 
เป็นไปตามกำาหนดการโครงการที่วางแผนไว้หรือไม่  
และต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่ประมาณการหรือไม่ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการที่ได้รับสินเช่ือมีการ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนกฎหมายในการขออนุญาตก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและการประกอบธุรกิจพลังงานอย่างถูกต้อง 
ได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจพลังงานตามที่กฎหมาย
กำาหนดไว้ สามารถดำาเนินโครงการก่อสร้างเสร็จตาม
กำาหนด และมีความสามารถชำาระคืนเงินกู้ โครงการ 
ตามตารางการชำาระคืนเงินกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการปล่อย 
สนิเชือ่ใหผู้ป้ระกอบการ (ลกูหนี)้ แลว้เกดิเหตกุารณร้์องเรียน
จากผูไ้ดร้บัผลกระทบ  ลกูหนีจ้ะตอ้งมกีารชีแ้จงรายละเอยีด
และ/หรือแนวทางการบริหารข้อขัดแย้ง โดยธนาคารจะให้ 
ลูกหนี้ชะลอการเบิกใช้วงเงินช่ัวคราวจนกว่าธนาคารจะ 
เห็นชอบกับวิธีการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทิสโก้มีการสนับสนุนสินเชื่อ
โครงการสำาหรับบรรษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจพลังงาน
เพื่อประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ โครงการพลังงาน
หมุนเวียน ซ่ึงเป็นพลังงานทดแทนท่ีได้มาจากแหล่งพลังงาน 
ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หมดไป เป็นพลังงานสะอาด 
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และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะและ
ความร้อนเหลือทิ้ง โรงไฟฟ้ากังหันลม และโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงชีวมวล และโครงการพลังงานทางเลือก ซึ่ง
หมายถึงพลังงานที่สามารถนำามาทดแทนพลังงานเดิม 
ที่ใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์ โดยไม่มีผลกระทบอ่ืน 
เกิดขึ้น รวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์  
ส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานผลิตต้นกล้าไม้ยูคาลิปตัส 
เป็นต้น โดยในปี 2560 สินเชื่อในโครงการพลังงาน 
ทดแทน/พลังงานทางเลือกยังดำาเนินการไปได้ด้วยดี รวม
ทั้งโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยัง
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมถึงมีการศึกษาโอกาส

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบริการทางการเงินต่างๆ 
ในกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งของลกูคา้บรรษทัขนาดใหญอ่ยา่งตอ่เนือ่ง

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียน และสอดคล้องกับนโยบาย
ความยั่งยืนและกรอบความยั่งยืนที่ทิสโก้กำาหนดไว้ โดย 
ในปี 2560 ทิสโก้มีมูลค่าการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ 
ที่ทำาประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 3,312 ล้านบาท 
โดยให้ สัด ส่วนมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี้ สิน เชื่ อ 
ที่ทำาประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่ 
ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 7 แสดงรายละเอียดตามประเภทของ 
โครงการต่างๆ  ได้ดังนี้

ข้อมูลยอดสินเชื่อโครงการที่ทำาประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม�

สัดส่วนของสินเชื่อที่ทำาประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

เทียบกับสินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่ทั้งหมด

สินเชื่อที่ทำประโยชนตอสิ่งแวดลอม
สินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ

ประเภทของโครงการ

ยอดคงค้าง	(ล้านบาท)

2558 2559 2560

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1,519 3,721 3,312

โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะและความร้อนเหลือทิ้ง 0 984 0

โรงไฟฟ้ากังหันลม 1,498 1,318 0

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 0 0 0

โรงผลิตต้นกล้าไม้ยูคาลิปตัส 39 19 0

ยอดคงค้างทั้งหมด 3,056 6,043 3,312
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• ยกระดับองค์ความรู้ทางการเงิน และกระตุ้นวินัย 
ทางการเงนิแกผู่ค้นในชมุชนผา่นบคุลากรทีเ่ช่ียวชาญ
และมีความรู้ ผู้ที่มาสอบถามสินเช่ือกับบริษัท 
จะได้รับคำาแนะนำาในการบริหารจัดการทางการเงิน 
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ 
ลูกหนี้แต่ละประเภท

• เพ่ิมการจา้งงานและกระจายรายไดสู้ช่มุชน จากการ 
รับสมัครพนักงาน การจ้างผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา ตลอด
จนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่น

จากการดำาเนินธุรกิจสมหวังฯ บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายในการ 
เปิดสาขาเพื่อให้บริการครบ 300 สาขา ภายในปี 2562  
เพ่ือขยายโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และไม่จำาเป็นต้อง
เดินทางไกล ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สามารถนำาเงิน 
ไปใช้หมุนเวียนในธรุกิจและทำาให้ธุรกิจที่ประกอบการ 
อยู่นั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาขาที่เปิดจะมีทั้งหมด 
3 รูปแบบ คือ สาขาเต็มรูปแบบ (Full Branch) สาขาย่อย 
(Mini Branch) และสาขาขนาดเล็ก (Micro Branch) เพื่อ 
ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสะดวกต่อการเข้าถึงของคน 
ในชุมชน โดยบริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากปี 2559 
อีกจำานวน 55 สาขา ทำาให้ ณ สิ้นปี 2560 มีสำานักอำานวย 
สินเชื่อ จำานวนทั้งหมด 193 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ 
แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชนบท 

และการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง

การพัฒนาและยกระดับให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโต 
ได้นั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาให้คนในชุมชนสามารถ 
ที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะชุมชน
ในพื้นที่ห่างไกลจากเขตเมือง รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือนำาไปประกอบอาชีพหรือ 
ใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน ทิสโก้จึงเล็งเห็นความสำาคัญและ
ไดพ้ฒันาผลติภณัฑท์างการเงินเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึ 
แหล่งเงินทุนให้กับชุมชนท้องถิ่นและกระจายโอกาสเหล่านี้ 
ไปสู่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง สนับสนุนนโยบายของรัฐ
ที่ต้องการให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เพื่อปรับปรุงการผลิต สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ตลอดจน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น ซึ่งจะนำาไปสู่รากฐาน
สำาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยทิสโก้ 
ได้นำาเสนอบริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์แก่ลูกค้ารายย่อย 
ที่มีรายได้น้อยและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อไปใช้จ่าย 
ในชีวิตประจำาวัน เริ่มตั้งแต่ปี  2555 ภายใต้แบรนด์ 
“สมหวัง เงินสั่งได้” (ธุรกิจสมหวังฯ) ที่ให้บริการสินเชื่อ 
จำานำาทะเบียนรถทุกประเภท โดยรับตั้งแต่รถ 2-12 ล้อ 
ทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงสินเช่ือ 
ไฟแนนซ์ธุรกิจขนาดเล็กและสินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำาหรับ 
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินสด เงินกู้ฉุกเฉิน เงินด่วน และ 
สินเช่ือหมุนเวียนธุรกิจ ซ่ึงจะเน้นการให้บริการลูกค้ารายย่อย 
ในต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการและ 
ข้อจำากัดที่แตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ดำาเนินการโดย
บริษัท ไฮเวย์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

นอกจากจะช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นแล้ว ทิสโก้ยังเล็งเห็นอีกว่าธุรกิจ 
สมหวังฯ ยังให้ประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมไทย 
ในหลายด้าน ดังนี้

• นำาสินเชื่อนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบ ลดปริมาณ 
ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ที่คิดดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 
ที่กฎหมายกำาหนด ผู้กู้จะได้รับดอกเบี้ยและการ 
ปฏิบัติต่อลูกหนี้ที่เป็นธรรม สอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

• ช่วยให้คนมีเงินหมุนเวียนในชีวิตประจำาวันมากข้ึน 
และเป็นการกระตุน้การอปุโภคบรโิภคและการลงทนุ
ในระบบเศรษฐกิจไทย 

ภาคใต

25

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50

ภาคเหนือ

13

ภาคกลาง 40

ภาคตะวันออก

20

45
กรุงเทพฯ

และปริมณฑล

ณ�สิ้นปี�2560��

มีสำานักอำานวยสินเชื่อ

193 สาขา�

ครอบคลุมทั่วประเทศ

[102-10]	[103-1]	[103-2]	[103-3]	[203-2]	[FS13]	[FS16]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



62

โดยนโยบายการบริหารจัดการในเรื่องของการปล่อยสินเช่ือ
นัน้ จะพจิารณาความนา่เชือ่ถอืของลกูคา้ และวตัถปุระสงค์
ในการขอสินเชื่อของลูกค้าเพ่ือให้สอดคล้องไปกับการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อาทิ การกู้ไปเพื่อประกอบ
กิจการ หรือเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่นำาไปใช้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์ความรู้นำาไปสู่การพัฒนา
ชุมชน นอกจากนี้ยังมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อสำาหรับ
ลูกค้าเก่า หรือลูกค้าเก่าที่มีการผ่อนชำาระที่ดี จะได้รับวงเงิน
ที่เพิ่มสูงขึ้นหรืออัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ตามความรับผิดชอบ 
ในการผ่อนชำาระ ทำาให้ลูกค้าเก่าดังกล่าวสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่ถูกลงและได้รับวงเงินที่เพิ่มขึ้นได้ อีกทั้ง 
ยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างวินัยในการชำาระเงิน โดยบริษัทฯ 
ตั้งเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าในประเทศไทย 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และคงอยู่ในพอร์ต จำานวน 14,000 
ล้านบาทภายในปี 2561 ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มียอด 
สินเชื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยอดสินเชื่อคงค้างเติบโต 
42% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ 
เพิ่มขึ้น 46% 

ทิสโก้ยังให้ความสำาคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนในการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ผ่านธุรกิจสมหวังฯ โดยกำาหนดนโยบายให้มีการจัดหา จ้าง
งานหรือใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้มากที่สุดสูงถึงร้อยละ 95 
โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรจากส่วนกลาง
เพื่อเป็นการกระจายรายได้เข้าไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ซ่ึง

บริษัทฯ เปิดรับพนักงานจากผู้คนในชุมชนบริเวณนั้นๆ 
ผ่านกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่เป็นธรรม ประเมินจาก
ความสามารถและประสบการณ์ตามแนวทางการว่าจ้าง
บุคลากรของกลุ่มทิสโก้ พนักงานท่ีบรรจุภายใต้บริษัท ไฮเวย์
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ เท่าเทียมกัน 
ในทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตสื่อ 
หรืออุปกรณ์ต่างๆ จากคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง โดย 
คัดเลือกจากข้อกำาหนดเบ้ืองต้น เช่น เลือกผู้รับจ้างท่ีสุจริตและ 
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และทำาธุรกิจที่ไม่เป็นภัย
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้งใช้ทรัพยากร 
ของชุมชนนั้นๆ ในการทำาธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
ช่วยเพ่ิมอัตราการจ้างงานในชุมชน และกระจายรายได้ 
ให้แก่ผู้คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2560 ผลลัพธ์จาก 
การดำาเนินธุรกิจสมหวังฯ สามารถแสดงสัดส่วนการจ้างงาน
และการกระจายรายได้สู่ชุมชน ดังนี้

อัตราการว่าจ้างพนักงาน
จากคนในชุมชนท้องถิ่น

อัตราการว่าจ้างผู้รับจ้าง
ในชุมชนท้องถิ่น

อัตราการใช้ทรัพยากร
ในชุมชนท้องถิ่น

อัตราการจ้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากธุรกิจ 

“สมหวัง�เงินสั่งได้”

สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์�ภายใต้แบรนด์�“สมหวัง�เงินสั่งได้”

2558 2559 2560

90%

80%

80%

90%

80%

90%

95%

80%

95%

                         หน่วย: ล้านบาท

2558 2559 2560 %การเติบโต

ยอดคงค้างสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ 5,401 7,215 10,236 42%

ยอดปล่อยสินเช่ือใหม่ 3,979 5,093   7,446 46%

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-2]	[103-3]	[203-2]	[FS7]		
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ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) ยังร่วมมือกับบรรษัทประกัน 
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำาเสนอผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือทางการเงิน (ไมโครไฟแนนซ์) ที่สนับสนุนช่วยให้ 
ผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกันหรือหลักประกัน 
ไม่เพียงพอ โดย บสย. สนับสนุนช่วยเหลือผ่านกลไกการ 
คำา้ประกันสนิเช่ือ ผลติภัณฑน์ีถ้กูออกแบบมาเพ่ือตอบโจทย์
ความตอ้งการเงนิทนุหมนุเวียนสำาหรบัใชใ้นเชงิธรุกิจ ในอตัรา
ดอกเบีย้ทีย่ตุธิรรม ซึง่นอกจากจะสรา้งโอกาสทางรายไดแ้ละ
เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจแล้ว ยังสนับสนุนการผลักดัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้บรรลุ 
เป้าหมายสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือเพิ่มโอกาส 
ในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมและในระดับประเทศ 
อีกด้ วย  ซ่ึ ง  ณ สิ้ นปี  2560  ยอดสิน เชื่ อ มี มูลค่ า 
5,490 ล้านบาท

การให้บริการสินเชื่อของทิสโก้ยังถูกกระจายไปยังกลุ่ม 
ลกูคา้อ่ืนๆ เพือ่ใหล้กูค้าไดร้บัประโยชนเ์ปน็วงกวา้ง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย 
ซึ่งกระจายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในสิ้นปี 2560 
มีมูลค่าการให้บริการสินเชื่อกับลูกค้าทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 
รวม 251,384 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินเชื่อการเกษตรและ 
เหมืองแร่ จำานวน 1,926 ล้านบาท (ร้อยละ 0.8) สินเช่ือ 
เพ่ือการผลิตและการค้า จำานวน  22,401 ล้านบาท (ร้อยละ 8.9) 
สินเช่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จำานวน 15,433 
ล้านบาท (รอ้ยละ 6.1)   สินเช่ือสาธารณูปโภคและบรกิารต่างๆ 
จำานวน 25,851 ล้านบาท (ร้อยละ 10.3) และสินเชื่อเพื่อ 
การบรโิภคสว่นบคุคล จำานวน  185,773  ลา้นบาท  (รอ้ยละ  73.9) 
หรอืจำาแนกการใหส้นิเชือ่ตามขนาดของกจิการ  โดยแบง่ออก 
เป็นสินเช่ือรายย่อยและไมโครไฟแนนซ์ จำานวน 185,676 
ล้านบาท (ร้อยละ 73.9)  สินเช่ือบรรษัทขนาดใหญ่จำานวน 
50,608 ล้านบาท (ร้อยละ 20.1) และสินเชื่อวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำานวน 15,100  
ล้านบาท (ร้อยละ 6.0)

การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชนบท 

และการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง

สินเชื่อการเกษตร
และเหมืองแร

0.8% สินเชื่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
และกอสราง
6.1%

สินเชื่อเพื่อ
การบริโภค
สวนบุคคล
73.9%

สินเชื่อ
สาธารณูปโภค
และบริการตางๆ
10.3%

สินเชื่อเพื่อการผลิต
และการคา
8.9%

สินเชื่อ
รายยอยและ
ไมโครไฟแนนซ 
73.9%

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs)
6.0% 

สินเชื่อ
บรรษัท

ขนาดใหญ
20.1% 

สัดส่วนสินเชื่อจำาแนกตามขนาดกิจการ

สัดส่วนสินเชื่อจำาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ยอดสินเชื่อที่ได้รับการคำ้าประกันจาก

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม�(บสย.)

หน่วย: ล้านบาท
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การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงิน

ทสิโกมี้แนวทางในการสรา้งสรรค์ผลติภัณฑท์างการเงนิใหม ่
ทีมุ่ง่ใหเ้กดิการสรา้งผลกระทบเชงิบวกต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และธรรมาภบิาล (ESG) แกส่งัคมในวงกวา้ง ด้วยการพฒันา
แนวความคิด ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อ 
สรา้งคณุคา่และมูลคา่ทัง้ตอ่องคก์รและสงัคมไปพรอ้มๆ กนั 
โดยรูปแบบของการพัฒนานั้นจะไม่ได้จำากัดอยู่เพียงการใช้ 
ศักยภาพขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังให้
ความสำาคัญถึงการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
จากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
มุ่งให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งองค์กรและสังคม

ทิสโก้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความ
เชี่ยวชาญงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการและ
การดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ และ 
อีก 5 บริษัท ได้แก่ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ ไมเนอร์ กรุ๊ป
แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ นำ้าตาลขอนแก่น และ 
นำาสินประกันภัย ขับเคลื่อน “โครงการลงทุนสุนทาน” 
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558  และดำาเนินการจัดต้ัง 
“กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม”  โดยมี บริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด เป็นผู้บริหาร
จัดการกองทุน ซ่ึงจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่
ดำาเนินธุรกิจโดดเด่นด้าน ESG ใน Universe ที่เป็นกลุ่ม 
หลักทรัพย์ ESG100 คัดเลือกโดยสถาบันไทยพัฒน์ 
เพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน โดยผลตอบแทนที่เกิดขึ้น 
จากการบริหารกองทุน จะนำากลับไปดำาเนินโครงการ CSR 
ตามปณิธานของแต่ละองค์กร ขณะที่เงินลงทุนตั้งต้น 
ยังคงอยู่ ทำาให้สามารถส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมได้อย่าง 
ต่อเนื่อง

ความริเริ่มดังกล่าวถือเป็นการนำาแนวคิดการลงทุนแบบ 
“Philanthropic Investments” หรือ รูปแบบของการลงทุน
ในระยะยาว เพื่อหาดอกผล สำาหรับนำาไปใช้จ่ายในการ 
ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การ 
สาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 
โดยที่ทุนหรือเงินต้นยังคงอยู่ ซึ่งแตกต่างจากการทำาบุญ 
สุนทานหรือการบริจาคที่เป็นการมอบเงินหรือทรัพย์สินนั้น
ให้เป็นความช่วยเหลือแก่สังคมโดยตรงมาใช้เป็นคร้ังแรก
ในประเทศไทย ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ผลลัพธ์จากโครงการฯ นี้ นอกจากจะสร้างผลตอบแทน
ทางการเงินที่น่าพอใจในระยะยาวพร้อมๆ กับการสร้าง 
ผลกระทบทางสังคมในเชิงบวกจากเงินลงทุนแล้ว ยังส่งผล 
ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความตื่นตัว 
และใหค้วามสำาคญัตอ่เรือ่ง ESG รวมถงึพฒันากระบวนการ
และระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG มากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดี 
ต่อการส่งมอบคุณค่าและพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน
ในระยะยาว

ในปี 2560 ทิสโก้ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “สินเชื่อ 
บ้าน Mortgage Saver” ที่เป็นมิติใหม่ของสินเชื่อบ้าน 
ที่ให้ความคุ้มค่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวของไทยที่ลูกค้า
สามารถถอนเงนิในสว่นทีล่กูคา้ชำาระเกนิกวา่คา่งวดปกตไิด้ 
และในช่วงระยะเวลาที่มีการชำาระเกินกว่าค่างวดปกติ 
จะยิ่ งประหยัดดอกเบี้ย แถมมีสภาพคล่องให้ลูกค้า 
เบกิถอนเงนิใชไ้ด ้โดยมลีกัษณะของผลติภณัฑท์ีโ่ดดเดน่ คอื 

• สามารถเบิกถอนเงินส่วนที่ชำาระเกินได้
• สามารถชำาระเงินเกินกว่าค่างวดและเบิกถอนเงิน 

ส่วนที่ชำาระเกินออกมาใช้ได้สูงสุดถึง ร้อยละ 50 
ของเงินต้นคงเหลือ

• เบิกถอนเงินสดส่วนที่ชำาระเกินกว่าค่างวดมาใช้จ่าย 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) สูงสุดถึงวันละ 100,000 บาท โดยไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอน

• สามารถนำาเงนิมาบรหิารไวใ้นบญัชสีนิเชือ่ Mortgage 
Saver เพียงบัญชีเดียวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 
ลดภาระสินเช่ือได้เร็วข้ึนด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลด
ต้นลดดอก
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โดยลูกค้าสินเชื่อบ้าน Mortgage Saver จะได้รับประโยชน์ 
ทั้งในด้าน
1) การลดภาระดอกเบีย้ ทีท่ำาใหล้กูค้าสามารถเปน็เจ้าของที่

อยู่อาศัยได้เร็วขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
และการจ่ายเงินล่วงหน้าทำาให้ดอกเบี้ยลดลงและระยะ
เวลากู้จะลดลงเร็วกว่าเดิม

2) ความยดืหยุน่ในการบรหิารเงนิ ซึง่ลกูค้าสามารถถอนเงนิ
ที่ชำาระเกินได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเครื่อง ATM หรือเช็ค 
อีกทั้งในกรณีที่ลืมชำาระเงินค่างวด เงินที่ชำาระเกินไว้จะ
ถูกดึงมาชำาระค่างวดในวันที่ครบกำาหนดชำาระเพ่ือช่วย
รักษาเครดิตของลูกค้า และ

3) การลงทุน ซ่ึงเงินออมที่นำาไปชำาระเป็นส่วนเกินค่างวด
จะใหผ้ลตอบแทนเรือ่งดอกเบีย้สงูกวา่การเกบ็ไวท้ีบ่ญัชี
ออมทรพัยห์รอืฝากประจำา และสำาหรบัเจา้ของกจิการ เงนิ
หมุนเวียนในธุรกิจสามารถนำามาใช้ในการลดดอกเบี้ย 
ได้ โดยไม่สูญเสียสภาพคล่อง (ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
เพิ่มเติม www.tisco.co.th/th/personalbanking/
mortgagesaver.html)

ชำระเกินได มากกวาคางวด
ถอนงาย สำหรับเงินสวนที่ชำระเกินได

สูงสุดถึง 50% ของเงินตน
คงเหลือ

สามารถเบิกถอนเงิน
สวนที่ชำระเกินได

เพื่อนำมาใชจายตามใจคุณ

ผูกูบริหารเงินใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ลักษณะของผลิตภัณฑ

Mortgage

SAVER

เบิกถอนเงินสด 
สวนที่ชำระเกินเขามาผาน

การใชเช็คหรือเครื่องเอทีเอ็ม
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้สินเช่ือบ้าน Mortgage Saver จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการ 
มีบา้นสามารถมีบา้นเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติของครอบครวั 
และนำาเงินฉุกเฉินที่สำารองไว้ในอนาคต มาบริหารให้เกิด
ประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถนำาเงินมาใช้ได้ 
ในยามฉุกเฉิน  รวมทั้งสามารถปลดหนี้ได้เร็วข้ึน เนื่องจาก
เพิ่มความสามารถในการลดดอกเบี้ยจ่ายโดยการบริหาร
เงินต้น
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ทิสโก้ให้ความสำาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความสำาคัญอย่างยิ่ง
ในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ “การสร้างโอกาสให้ชีวิต” 
ตามวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ และเป็นองค์กรแห่งการเติบโต
อย่างมีคุณภาพ โดยได้กำาหนดนโยบายท่ัวไปด้านทรัพยากร 
บุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับ
เดียวกัน ซึ่งทิสโก้ให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงาน 
ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่ เหมาะสม รวมถึงให้ความสำาคัญกับการดูแลด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน และยึดหลักปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ 
ตามค่านิยมขององค์กร เพื่อบ่มเพาะบุคลากรให้มีทัศนคติ
และพฤติกรรมที่มีส่วนส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำาเร็จ 
และสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ในขณะเดียวกัน 
กลุม่ทสิโกไ้ดก้ระจายอำานาจเพ่ือเปดิโอกาสใหส้ายงานธรุกจิ
แตล่ะสายงานไดด้ำาเนนิการดา้นทรพัยากรบคุคลของตนเอง
อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหาร
จัดการ ความต่อเนื่องสมำ่าเสมอของงาน และความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ

การจ้างงาน

ทิสโก้ มีนโยบายว่ าจ้ างพนักงานเพื่ อตอบสนองต่อ 
ลักษณะธุรกิจและดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ 
โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ ในการจัดหา 
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน  
และผู้บริหารในสังกัดนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ว่าจ้าง โดยเกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงานจะพิจารณาตาม 
เกณฑ์ขีดความสามารถ 3 ประการ ได้แก่ ขีดความสามารถ 
ด้านองค์กร (Organizational Core Competencies) 
ขดีความสามารถในการทำางาน  (Functional Competencies) 
และขีดความสามารถในการเป็นผู้นำา (Leadership 
Competencies) และมีนโยบายที่จะไม่พิจารณาว่าจ้าง 
ญาติสนิท และสมาชิกในครอบครัวของคณะกรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิาร รวมถงึเจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีม่อีำานาจบรหิารของ 
กลุ่มทิสโก้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ทสิโกย้งัใหค้วามสำาคญักบัการพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
จึงมีการพิจารณาจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 แทนการจ่ายเงิน 
เข้ากองทุนตามมาตรา 34 โดยในปี 2560 ทิสโก้ได้มี 
การจ้างงานผู้พิการแล้ว รวมจำานวน 43 คน โดยดำาเนินการ
จ้างผ่านสภากาชาดไทยทั่วประเทศ จำานวน 20 คน และ 
ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล (รพสต.) 
จำานวน 23 คน ซึ่งเป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวและ 
การได้ยิน โดยรับเข้าทำางานในตำาแหน่ง เช่น พนักงาน
ทะเบียน พนักงานบริการทั่วไป เป็นต้น พร้อมมอบ
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพในการทำางานผ่าน
สภากาชาดไทยด้วย ทั้งนี้ทิสโก้ยังมีแผนสนับสนุนการ 
จ้างงานผู้พิการเพ่ิมเติมต่อไปในปี 2561 อีกด้วย

เกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงาน

เกณฑในการวาจางพนักงาน
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นอกจากนีท้สิโก้ยงัมนีโยบายการเลือ่นตำาแหนง่หรอืโยกยา้ย 
ตำาแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีที่มีตำาแหน่งว่าง เพื่อ
ความเหมาะสม ความต่อเนื่องและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และ
มีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาวซึ่งกรณีการพ้นสถานะ 
การจ้างจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีฝ่าฝืนหลักการของกลุ่ม
ทิสโก้ กระทำาความผิดทางธุรกิจ เกษียณอายุ ลาออก 
โดยสมัครใจ และพฤติกรรมที่เข้าข่ายต้องออกจากงาน 
ตามที่กำ าหนดในระเบียบและข้อบังคับที่กลุ่มทิสโก้  
จดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่
กลุ่มทิสโก้ไม่สามารถดำารงหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจใด 
ไว้ได้ กลุ่มทิสโก้จะดำาเนินการเท่าที่สมควรเพ่ือหลีกเล่ียง 
การเกดิภาวะว่างงานและเพ่ือปฏิบติัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะพยายามให้พนักงานของกลุ่มทิสโก้ 
ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

สำาหรับสถิติข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงานและ
จำานวนพนกังานทัง้หมดของทสิโกแ้ยกตามช่วงอาย ุเพศ และ
เกณฑ์ความหลากหลายอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

เกณฑ์องค์ประกอบพนักงาน

พนักงานเข้าใหม่ขององค์กร พนักงานออกจากองค์กร

2558 2559 2560 2558 2559 2560

จำานวน	

(คน)
ร้อยละ

จำานวน	

(คน)
ร้อยละ

จำานวน	

(คน)
ร้อยละ

จำานวน	

(คน)
ร้อยละ

จำานวน	

(คน)
ร้อยละ

จำานวน	

(คน)
ร้อยละ

จำานวนการเปลี่ยนแปลง 597 12.99 478 10.56 1,360 22.28 472 10.27 438 9.68 765 15.34

ชาย 221 4.81 286 6.32 508 10.19 181 3.94 186 4.11 282 5.66

หญิง 376 8.18 192 4.24 852 17.09 291 6.33 252 5.57 483 9.69

อายุ < 30 ปี 458 9.96 368 8.13 949 19.03 286 6.22 225 4.97 519 10.41

อายุ 30 – 50 ปี 133 2.89 107 2.36 390 7.82 166 3.61 196 4.33 230 4.61

อายุ > 50 ปี 6 0.13 3 0.07 21 0.42 20 0.43 17 0.38 16 0.32

สำานักงานใหญ่ 425 9.25 284 6.28 1,007 20.20 356 7.74 306 6.76 627 12.58

สาขากรุงเทพ

และปริมณฑล

48 1.04 52 1.15 122 2.45 43 0.94 38 0.84 51 1.02

สาขาต่างจังหวัด 124 2.70 142 3.14 231 4.63 73 1.59 94 2.08 87 1.74

เพ
ศ

พื้น
ที่ป

ฏิบ
ัติง

าน
ช่ว

งอ
าย

ุ

หมายเหตุ สัดส่วนร้อยละที่แสดงในตารางเป็นสัดส่วนที่คำานวณเทียบกับจำานวนของพนักงานทั้งหมดในแต่ละปี

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-2]	[103-3]	[401-1]  
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้าง
ท่ีเป็นธรรมและมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน โดยใช้ 
โครงสร้างค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะของงาน อุปสงค์และอุปทานของ
ตลาดแรงงาน โดยแบ่งเป็น 

ผลประโยชนร์ะยะส้ันของพนกังาน ได้แก ่เงินเดือน คา่จ้าง 
โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รางวัลตอบแทน 
(แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีคือ (1) ค่าตอบแทนตามบทบาทหนา้ที่
และความรบัผดิชอบ และ (2) ค่าตอบแทนตามผลงาน) และ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว 
อื่นของพนักงาน ได้แก่ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) และได้นำาเงิน
กองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 
2533 ในนาม “กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานทิสโก้ ซ่ึง 
จดทะเบยีนแลว้” โดยพนกังานทีเ่ขา้ระบบการออมในกองทนุ
สำารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน  
ซึ่งสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน 
กับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง หรือในอัตราร้อยละ 5, 10, 
หรือ 15 โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
ความสมัครใจของสมาชิก และสมาชิกสามารถแจ้งเปล่ียนแปลง 
การหกัเงนิสมทบไดป้ลีะ 1 ครัง้ กองทนุไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง โดยมีวาระ 
คราวละ 2 ปี และกรรมการที่ออกจากวาระสามารถ 
กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกหากได้รับการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งแล้วแต่กรณี ซึ่งมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกำาหนด
นโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด 

กลุ่มทสิโกไ้ดเ้พิม่ทางเลือกนโยบายการลงทนุใหก้บัพนกังาน
ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำารองเล้ียงชีพของทิสโก้ได้มีทางเลือก
ให้เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น โดยการใช้กองทุนประเภท
หลายนโยบายการลงทุน (Master Fund) ซึ่งประกอบด้วย 
4 นโยบายการลงทุน ได้แก่ นโยบายตราสารหนี้ นโยบาย
ผสม นโยบายหุ้น และนโยบายที่มีการลงทุนในต่างประเทศ 
โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วน 
การลงทุนได้มากถึง 15 ทางเลือก พนักงานสามารถ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ 
ยังหมายรวมถึงโครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำาหนด 
เวลาที่ทิสโก้จัดขึ้น และเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับพนักงาน
เมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการ 
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ

กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงตลาด 
มีโครงสร้างซ่ึงผนวกการแบ่งระดับช้ันและลักษณะของ
ประเภทงาน เพื่อให้ระบบมีความเหมาะสมและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ และมี
ความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้รางวัลตอบแทนแก่ผลงาน
และความชำานาญในวชิาชพีตลอดจนศกัยภาพของพนกังาน 
ทั้งในระดับผู้เช่ียวชาญและพนักงานทั่วไป ในการกำาหนด 
คา่ตอบแทนจะใช้ระดบัคา่ตอบแทนภายนอกและข้อกำาหนด
ด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา อีกทั้งในปี 2560 ยังได้มีการพัฒนา Application 
ที่ชื่อว่า MY HR สำาหรับอำานวยความสะดวกให้พนักงาน
ในการตรวจสอบสวัสดิการงบค่ารักษาพยาบาลคงเหลือ 
รายการเบิกค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเป็น Application 
ที่พนักงานสามารถติดตามประกาศ ข่าวสารต่างๆ จากทาง 
HR ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-2]	[103-3]	[201-3]		
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

สำาหรับการดูแลสวัสดิการพนักงาน ทิสโก้จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานประจำา พนักงานสัญญาจ้าง และ 
พนักงานชั่วคราว ดังนี้

สวัสดิการกลุ่มทิสโก้

สวัสดิการที่ได้รับตามประเภทพนักงาน

พนักงาน 

ประจำา

พนักงาน 

สัญญาจ้าง

พนักงาน

ชั่วคราว

ค่ารักษาพยาบาล √ - -

การตรวจร่างกายประจำาปี √ √ -

ห้องพยาบาล √ √ √

กองทุนเงินทดแทน √ √ √

การประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ √ (สำาหรับตำาแหน่ง
งานที่ต้องปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ีบ่อยคร้ัง)

-

การช่วยเหลืองานศพ √ √ -
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ √ - -

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำาหรับวิชาเฉพาะด้าน สำาหรับพนักงาน 

ที่ต้องใช้ใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน 

√ √ -

เงินกู้หรือจัดหาแหล่งเงินกู้สำาหรับพนักงาน √ - -
1) สวัสดิการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

2) สวัสดิการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

3) สวัสดิการเงินกู้ และ/หรือ จัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อบ้านอยู่อาศัย 

ต่อเติมบ้าน และซ่อมแซมบ้าน

4) สวัสดิการเงินกู้เพื่อกรณีฉุกเฉิน

5) เงินกู้บรรเทาภาระการครองชีพ

ทุนช่วยเหลือการศึกษา √ - -

ของที่ระลึกตามอายุงาน √ - -

เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อโปโล สูท หรือเสื้อแจ็คเก็ต) √ √ √
(อายุงาน > 1 ปี)

ทิสโ ก้กำาหนดให้พนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเ พ่ือ 
คลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุด 
ที่ มีระหว่างวันลาด้วยและได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน 
ในกรณีที่มีการคลอดปกติ และในกรณีที่เป็นการคลอด 
โดยวิธีผ่าตัด ให้สิทธิค่าจ้างปกติเป็นเวลาไม่เกิน 60 
วันติดต่อกัน และพนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้  
กลุ่มทิสโก้เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อน
หรือหลังคลอดได้  โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน 
ช้ัน 1 ท่ีรับรองว่าไม่อาจทำาหน้าท่ีเดิมต่อไปได้ ซึ่งกลุ่มทิสโก้ 

จะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานนั้น 
ซึ่ งสอดคล้องกับสิทธิ เด็กและหลักปฏิบัติทางธุ รกิจ 
(Children’s Rights and Business Principles) ที่ถูกพัฒนา
ขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ข้อตกลงโลกแห่ง 
สหประชาชาติ (The UN Global Compact) และองค์การ 
ชว่ยเหลอืเดก็ (Save the Children) ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยั
ของมารดาที่ตั้งครรภ์ และให้เด็กได้รับสิทธิในการเล้ียงดู 
จากมารดาอย่างเหมาะสม

[103-2]	[103-3]	[401-2]	[401-3]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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กรณีของการลา

จำานวนพนักงาน	(คน)

2558 2559 2560

จำานวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดได้ 2,627 2,597 3,721

จำานวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอด 102 86 106

จำานวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 101 84 106

จำานวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำางานต่อ 

หลังจากนั้นไป 12 เดือน

73 84 78

อัตราการกลับมาทำางาน (Return to Work Rate)(1) ที่กลับมาทำางานหลังจาก 

ระยะการลาคลอดสิ้นสุดลง (ร้อยละ)

99 98 100

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate)(2) ที่กลับมาทำางานหลังจาก 

ระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทำางานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน (ร้อยละ)

83 83 93

หมายเหตุ  (1) อัตรากลับมาทำางาน (Return to Work Rate) = (จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด/จำานวนพนักงาน 
 ที่ได้ใช้สิทธิลาคลอด) x100
(2) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำางานต่อ 
 หลังจากนั้นไป 12 เดือน/จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่ดูแล
ด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานในแต่ละบริษัททั้งบริษัท
แม่และบริษัทในเครือ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สวัสดิการจะมีคณะทำางานรวมจำานวน 10 คน ประกอบ
ด้วยตัวแทนนายจ้าง จำานวน 5 คน ที่นายจ้างเป็นผู้คัดเลือก 
และตวัแทนพนกังานจำานวน 5 คน ทีพ่นกังานเปน็ผูค้ดัเลอืก 
ทำาหน้าที่พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ 
ของพนักงาน โดยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการ 
สวัสดิการรวมกันทั้งกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดูแล 
พนักงานของทิสโก้เป็นไปอย่างทั่วถึง เหมาะสม และ 
เป็นธรรม ทั้งนี้ มีพนักงานที่ ได้รับสิทธิประโยชน์และ 
สวัสดิการต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 92 ของพนักงานทั้งหมด 
(สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่่างๆ จะครอบคลุมพนักงาน
ประจำาและพนักงานสัญญาจ้างทั้งหมด แต่ไม่ครอบคลุม
ถึงพนักงานชั่วคราว)

การไม่เลือกปฏิบัติ

ทิสโก้ให้โอกาสในการเติบโตของพนักงานภายในองค์กร 
โดยคำานึงถึงผลการปฏิบั ติงาน ความสามารถและ

คุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร โดยมีการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

นอกจากนั้นยังมีการคำานึงถึงความเท่าเทียมกันในการ
ดำาเนนิธรุกจิ โดยมกีารกำาหนดแนวทางเพือ่ปอ้งกนัการเลือก 
ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า เช่น การมิให้พนักงานท่ีมีอำานาจ 
ตัดสินใจดูแลลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับตน เพ่ือป้องกัน
การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง การคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจอย่าง 
โปร่งใสและเป็นธรรม ซ่ึงทิสโก้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการจัดซื้อจัดหาอย่างชัดเจน และมีการตั้งคณะกรรมการ
จัดซ้ือ เพ่ือดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ฯลฯ 
จากการดำาเนินงานในปี 2560 พบว่า ไม่มีการร้องเรียนเรื่อง
การเลือกปฏิบัติ

สถิติการกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-41]	[103-2]	[103-3]	[401-3]	[406-1]		

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลุม่ทสิโก้กำาหนดใหม้นีโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน และแนวปฏิบัติในการ
ดำาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อม เพื่อให้พนักงานและผู้ให้บริการภายนอกที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่สำานักงานของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนผู้มาติดต่อ 
มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2554 และตาม 
กฎกระทรวง กำาหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน พ.ศ. 2549 

โดยกำาหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน มหีนา้ทีพิ่จารณานโยบาย
และแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำางาน รวมทั้ง 
ความปลอดภัยนอกที่ทำางาน เพ่ือป้องกันและลดการเกิด 
อุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ 
เกดิเหตเุดอืดรอ้นรำาคาญอนัเนือ่งจากการทำางาน หรอืความ 
ไม่ปลอดภัยในการทำางาน รายงานและเสนอแนะมาตรการ

หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำางานและมาตรฐานความปลอดภัย 
ในการทำางาน พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน ตลอดจนสำารวจ
การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำางาน และ 
ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดข้ึน อย่างน้อย 
เดอืนละ 1 คร้ัง และรายงานผลการปฏบิตังิานประจำาป ีรวมทัง้ 
ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการเม่ือปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี  โดย 
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการ ซ่ึงเป็นนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร 
ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ผู้แทนลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการทำางานระดับวิชาชีพหรือผู้แทนนาย 
จ้างระดับบังคับบัญชาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดย 
พนักงานสามารถมีส่วนร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการฯ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของจำานวนแรงงานทั้งหมด 
(พนักงานที่ได้รับสิทธิในการเลือกเป็นผู้แทนได้แก่พนักงาน
ประจำาและพนักงานสัญญาจ้าง)

รายชื่อบริษัท

ประธาน

กรรมการ

ผู้แทน 

นายจ้าง

ผู้แทน 

ลูกจ้าง
เลขานุการ

รวม

(คน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 1 43 3 1 48

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) 1 47 5 1 54

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด 1 7 3 1 12

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด 1 4 3 1 9

บริษัท ไฮเวย์ จำากัด 1 5 5 1 12

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด 1 9 3 1 14

หมายเหตุ ขอ้มลูในตารางแสดงจำานวนองคป์ระกอบของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานของบรษิทั 
 ที่มีจำานวนพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

จำานวนคณะกรรมการความปลอดภัย�อาชีวอนามัย�และสภาพแวดล้อมในการทำางานตามมติบริษัท

[103-2]	[103-3]	[403-1]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน ถอืเป็นหนา้ทีร่บัผดิชอบและมสีว่นรว่มในการปฏบิตัิ
งานของพนักงานทุกคน จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคน 
ต้องเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอนการทำางานที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ทั้งกับตนเองและต่อผู้อ่ืน ทิสโก้ 
จึงกำาหนดให้พนักงานใหม่ทุกคน ต้องเข้าเรียนรู้เ ร่ือง 
การป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัยภายในสำานักงาน
ในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ TISCO LMS และกำาหนด
ให้หัวข้อการเรียนรู้นี้ เป็นเง่ือนไขในการผ่านทดลองงาน 
รวมทั้งมีการระบุแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุและให้ 
ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HR News, Safety Together, 

Health Tips, Health Alert และ Knowledge Management 
(KM) และโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสถานที่ทำางาน 
ด้วยเคร่ืองมือตามหลักการยศาสตร์ การประเมินความเส่ียง
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน เป็นต้น

จากรายงานขอ้มลูสถติกิารบาดเจบ็ โรคจากการทำางาน และ
จำานวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ในปี 2560 พบว่า ไม่มีแรงงานฝึกงานได้รับบาดเจ็บ 
เจ็บป่วยเนื่องจากโรคในการทำางาน หรือเสียชีวิต แต่มี
พนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจราจรเสียชีวิต จำานวน 1 คน 
และมจีำานวนพนกังานทีล่าหยดุเนือ่งจากโรคจากการทำางาน 
จำานวน 64 คน แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้ 

 
ประเภทของการบาดเจ็บ	โรคจากการทำางาน	จำานวนผู้ที่เสียชีวิต

เนื่องจากการปฏิบัติงาน

จำานวนครั้ง จำานวนวันสูญเสีย

ชาย หญิง ชาย หญิง

การบาดเจ็บกรณีต่างๆ

• เกิดบาดแผลเล็กน้อย สำานักงานใหญ่ - - - -

สาขากรุงเทพและปริมณฑล - - - -

สาขาต่างจังหวัด - - - -

โรคจากการทำางาน

• ด้านการได้ยิน สำานักงานใหญ่ 6 - - -

สาขากรุงเทพและปริมณฑล 9 3 - -

สาขาต่างจังหวัด - - - -

• การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

 และกระดูก

สำานักงานใหญ่ 1 - - -

สาขากรุงเทพและปริมณฑล - - - -

สาขาต่างจังหวัด - 4 - -

• ด้านการมองเห็น สำานักงานใหญ่ 34 - - -

สาขากรุงเทพและปริมณฑล - - - -

สาขาต่างจังหวัด - - - -

• ด้านสมรรถภาพปอด สำานักงานใหญ่ 7 - - -

สาขากรุงเทพและปริมณฑล - - - -

สาขาต่างจังหวัด - - - -

กรณีเสียชีวิต

• การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน สำานักงานใหญ่ 1 - - -

สาขากรุงเทพและปริมณฑล - - - -

สาขาต่างจังหวัด - - - -
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ข้อมูล หน่วย

จำาแนกตามเพศ จำาแนกตามพื้นที่

รวม

ทั้งหมด
ชาย หญิง สำานักงาน

ใหญ่

สาขา

กรุงเทพและ

ปริมณฑล

สาขา

ต่างจังหวัด

อัตราการบาดเจ็บ จำานวนคนต่อชั่วโมง

การทำางาน 200,000 

ชั่วโมง

0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02

อัตราการเกิดโรคจาก

การทำางาน

จำานวนคนต่อชั่วโมง

การทำางาน 200,000 

ชั่วโมง

2.95 0.23 1.42 2.70 0.34 1.28

อัตราวันสูญเสีย จำานวนวันสูญเสีย

ต่อชั่วโมงการทำางาน 

200,000 ชั่วโมง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการขาดงาน ร้อยละ 0.94 1.24 1.32 0.62 0.63 1.03

จำานวนวันลาป่วย วัน 4,459 9,775 11,631 840 1,762 14,234

จำานวนชั่วโมงที่หยุดงาน

เนื่องจากการเจ็บป่วย

ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน

วัน X 7.30 ชั่วโมง 32,547 71,357 84,909 6,133 12,862 103,905

หมายเหตุ - ค่าตัวเลขที่ได้จากการคำานวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) :  
  ILO-OSH 2001
 - การคำานวณชัว่โมงการทำางาน เปน็ขอ้มูลท่ีมาจากระบบการบันทกึเวลางาน (Employee Self Service) ของพนกังานประจำา พนกังาน 
  สัญญาจ้าง และพนักงานชั่วคราว ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ข้อมูลเวลาการทำางาน รวมถึงข้อมูลการทำางาน 
  ลว่งเวลา ขอ้มลูรวมพนกังานลาออกระหวา่งป ีโดยจะนำาเฉพาะเวลาการทำางานจริงในชว่งระยะเวลาทีย่งัคงเป็นพนกังานอยูม่าคำานวณ

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ทิสโก้ยังให้ความสำาคัญต่อภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การทำาร้ายและรุกรานโดยลูกค้าหรือบุคคลไม่หวังดี รวมถึง 
สถานการณ์การปล้นธนาคาร การประท้วง และการก่อการร้าย 
อ่ืนๆ จึงกำาหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย 
ทั้งในด้านการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ (Space Access 
Control) โดยการกำาหนดชั้นความปลอดภัยหรือประเภท
ของพื้นที่ (Space Classification) การกำาหนดให้มีการ
ลงทะเบียนผู้มาติดต่อพ้ืนที่ควบคุม การกำาหนดสิทธิและ

ควบคุมการเข้า-ออกด้วยระบบ Access Control เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ฯลฯ และการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สญัญาณเตอืนการบกุรุกและกลอ้งวงจรปดิ ตลอดจนมแีผน
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับ 
BCM Team พนกังาน และผูม้าตดิตอ่ภายในพืน้ทีส่ำานกังาน 
ทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปกป้องชีวิตของพนักงาน
และลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
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นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญในการป้องกันการกระทำาผิด 
ด้านการฟอกเงิน โดยกำาหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer and 
Customer Due Diligence, KYC/CDD) ของแต่ละ 
หน่วยธรุกจิ รวมถงึการทำาธรุกรรมใดๆ ของลกูค้า ทีม่ลีกัษณะ
ซับซ้อน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่มีความสมเหตุสมผล หรือ 
ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ
ธรุกรรมทีมี่เหตอุนัควรสงสยั หนว่ยงานธรุกจิทีร่บัทำาธรุกรรม
ให้แก่ลูกค้าจะดำาเนินการรายงานการทำาธุรกรรมดังกล่าว 
ให้สำานกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ทัง้นีเ้ปน็ไป 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เพื่อมิให้กลุ่มบุคคลใดอาศัยการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
เปน็ชอ่งทางในการกระทำาความผดิทางด้านการฟอกเงนิและ
การให้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทิสโก้มุ้งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) โดยกำาหนดใหม้นีโยบายสนบัสนนุการพฒันา
ทั้งในส่วนของความต้องการขององค์กรและการพัฒนา 
สว่นบุคคลของพนกังานเอง เพ่ือใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
อย่างต่อเนื่องนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 
โดยการวางแผนพัฒนาบุคลากร จะคำานึงถึงสมรรถนะ 
3 ด้านคือ
 1) ด้านสมรรถนะทั่วไป
 2) ด้านธุรกิจและความรู้เฉพาะทาง และ
 3) ด้านการบริหารจัดการ

ซ่ึงจะคำานึงถึงสมรรถนะที่จำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่  
ในตำาแหน่งนั้นๆ เป็นสำาคัญ โดยในระดับองค์กร หน่วยงาน 
ทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่วางแผนการพัฒนาพนักงาน 
เพ่ือสร้างสมรรถนะที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม 
วฒันธรรมองคก์ร ใหค้วามรูแ้ละพฒันาทกัษะความสามารถ 
เปน็ประโยชนใ์นการแขง่ขนัของบรษิทั สว่นในระดบัสายธรุกจิ 
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ให้คำาแนะนำาในด้าน 
เทคนิคและวิธีการพัฒนา เพ่ือให้การเรียนรู้และการพัฒนา 
ต้นทุนด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการ 
เพิ่มค่าให้ธุรกิจโดยรวม รวมถึงเก็บบันทึกความรู้และทักษะ
ความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้ 

นอกจากนี้ทิสโก้ยังจัดตั้ง บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำากัด 
ขึ้นเพื่อวางแผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้ 
เพือ่เสริมสร้างความรู้ความสามารถใหก้บัองคก์ร โดยพฒันา
องค์กรและบุคลากรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
สร้างให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำา ทำาให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นำามาซ่ึงการเพิ่ม 
ผลิตภาพ และพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ได้ตามเป้าหมาย 
ทีก่ำาหนดไว ้ซึง่นอกจากการฝกึอบรมใหค้วามรูพ้นกังานแลว้ 
ทสิโกย้งัมกีารประเมนิผลพนกังานในดา้นตา่งๆ  เชน่ ประเมนิ
ความรู้และสมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็นผู้นำา 
รวมถึงความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ซ่ึงมีจำานวนพนักงาน 
ทีไ่ดรั้บการประเมนิคดิเปน็ร้อยละ 100 ของพนกังานทัง้หมด 
เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงศักยภาพตลอดจนนำาไปปรับปรุง
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของตนเอง 
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หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของทิสโก้

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน 2558 2559 2560

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี) 20.83 20.61 19.86

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

ชาย 17.69 17.22 19.13

หญิง 22.72 22.65 20.29

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามระดับตำาแหน่งงาน (ชม./คน/ปี)

ระดับผู้บริหาร (1) 18.09 27.77 30.84

ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร (2) 21.07 19.96 19.60

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ปี)

ลูกค้ารายย่อย 21.98 14.58 15.43

ลูกค้าบรรษัท 9.35 13.63 13.22

     ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน 26.09 38.47 30.68

     สนับสนุนองค์กร 11.33 19.71 23.35

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

หมายเหตุ   (1) ระดับผู้บริหาร หมายถึง ระดับหัวหน้างานจนถึงระดับผู้บริหาร  
 (2) ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร หมายถึง พนักงานตำ่ากว่าระดับหัวหน้างาน

โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

• โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้า
สัมพันธ์ 

• โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ธนกิจสาขา 

• โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

• โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซื้อ
• โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 

การตลาดสินเชื่อรายย่อย
• โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง
• โครงการยกระดับวิชาชีพ
 ด้านการแนะนำา และวางแผนการ

ลงทุน และคุ้มครองความเสี่ยง

โครงการพัฒนาผู้บริหาร

•โครงการสำาหรับ 
ผู้บริหารระดับกลาง

• โครงการสำาหรับ 
ผู้บริหารระดับต้น

โครงการปลูกฝังค่านิยม

และวัฒนธรรมองค์กร

ระบบจัดการการเรียนรู้ 

และ�e-Learning�

การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถ

เฉพาะด้าน

มีแผนพัฒนาตามแผนการเรียนรู้  
(Learning Roadmap) ที่เหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
ของแต่ละหน่วยงาน

โครงการจัดการองค์ความรู้

รวบรวมและถอดองค์ความรู้จาก 
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ 
ตลอดจนผู้เกษียณอายุ อย่างเป็น
ระบบ เพื่อนำามาถ่ายทอดและ 
เผยแพร่ให้กับพนักงาน
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การสร้างองค์กรแห่งความสุข

ทิสโก้มีเป้าหมายในการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” มุ่งเน้น 
การสื่ อสารค่านิยมองค์กร  โดยให้ความสำา คัญต่อ
ความสัมพันธ์ของพนักงาน การพัฒนาความรู้ให้กับ
พนักงาน การสร้างโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน  
ทิสโก้มองว่าทรัพยากรมนุษย์คือ ทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด 
เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำางานย่อมจะสามารถ 
ส่งผ่านความสุขนั้นไปสู่สังคมภายนอกได้ และยิ่งกว่านั้น 
ส่ิงสำาคัญที่สุดคือ การสร้างคนเก่งและคนดีให้อยู่เคียงคู่ 
ในธุรกิจการเงินและการธนาคารของทิสโก้ โดยแนวทาง 
การดำาเนินไปสู่องค์กรแห่งความสุขของทิสโก้ประกอบ 
ไปด้วย

1) การมีความสุขจากสุขภาวะอนามัยที่ดี โดยให้ความ
สำาคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน การบริหาร
จัดการสมดุลชีวิตและการทำางาน 

ทิสโก้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานให้ความสำาคัญ 
ในการดูแลสุขภาพ และการบริหารจัดการสมดุลชีวิต 
และการทำางาน ดว้ยการสนบัสนนุใหพ้นกังานมกีจิกรรม 
เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำางาน อาทิเช่น 
โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ โครงการการแข่งขันฟุตบอล 
ซ่ึงจัดขึ้นทั่วประเทศเป็นประจำาทุกปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่
พนักงานให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 
โดยในปี 2560 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุข
ภาพรวมกันทั้งสิ้น 2,344 คน 

2) การมีความสุขกับบรรยากาศการทำางาน และความ
สัมพันธ์ที่ดี โดยสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีในการ
ทำางาน คำานึงถึงความสุข ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
กับพนักงาน การทำางานเป็นทีม และการเข้าถึงคุณค่า 
ของตนเองและผู้อื่น

เนือ่งจากพนกังานจะใชเ้วลาในทีท่ำางานรว่มกนัประมาณ 
7.5 ชั่วโมงต่อวัน จึงเปรียบเสมือนที่ทำางานเป็นบ้าน 
หลังที่สองของพนักงาน ทิสโก้จึงได้ส่งเสริมให้เกิด 
บรรยากาศการทำางานที่ดีมุ่งเน้นในการสร้างบรรยากาศ 
ความเป็นกันเอง มีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
ของความใกล้ชิด ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การอยู่กัน 
แบบครอบครัว การเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือดูแลซึ่งกัน 
และกัน โดยพนักงานทุกระดับสามารถเรียกผู้บริหาร
ระดับสูง และหัวหน้างานด้วยคำาว่า “พี่” สะท้อนให้เห็น
บรรยากาศการทำางานที่เป็นกันเอง ซึ่งเป็นวัฒนธรรม 
ที่ส่ังสมกันมาต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังบริษัท อีกทั้งสนับสนุน 
ความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีในทีมงาน 
ผ่านโครงการต่างๆ ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมใน 
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ มี กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ พ นั ก ง า น ไ ด้ แ ส ด ง 
ความขอบคุณซึ่งกันและกัน เพื่อเข้าใจและเข้าถึง 
คุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน 

รายงานความยั่งยืน	2560  
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  ความสำ า เร็จของแผนกเก็บเงิน	 มีหัวใจสำ าคัญมาจาก 

การทำางานเป็นทีม	 เรามีการพูดคุยและแชร์ปัญหากันเสมอ 

ทำาให ้ ได ้ เ รียนรู ้ป ัญหาของคนอื่นนำ ามาต ่อยอดวิธีการแก ้ 

ปัญหาของตัวเองและทีมงานได้	 เช่น	 เร่ืองการเจรจาต่อรอง 

แต ่ละคนจ ะมี เ ทคนิ ค แตกต ่ า งกั น 	 อี กทั้ งวิ ธี ก ารทำ า ง าน	 

การจัดสรรเวลาต่างๆ...	 เทคนิคสำาคัญคือ	 ให้คอยสังเกต 

ว่าใครทำาอะไรได้ดี	 เค้าทำายังไง	 แล้วมาลองปรับใช้ต่อยอด 

กับตัวเอง	 ด้วยประสบการณ์ที่ส่งต่อกันจากรุ่นพี่สู ่รุ ่นน้อง	

ทำ า ใ ห ้ ที มง าน เป ็ นที มที่ แ ข็ ง แกร ่ ง 	 แล ะผลั กดั น ให ้ ง าน 

ประสบความสำาเร็จตลอดมา

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

	 มีความสุขท่ีได้ทำางานท่ีน้ี	 เพราะทิสโก้เป็นองค์กรที่ดี	 แม้ 

เริ่มต้นจะเลือกมาทำางานนี่	 เพราะเรื่องโบนัส	 แต่เมื่ออยู่แล้ว 

สัมผัสได้ว่า	 ทิสโก้ให้ความสำาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลมาตั้งแต่ 

ก่อตั้ง	อีกทั้งมีทีมงานที่ด	ีมีความผูกพัน	และได้รับการสอนงาน 

จากผู้บริหารที่ดี	 ทำาให้อยากช่วยสานต่องาน	 ให้ดีขึ้นกว่าเดิม	

เป็นการตอบแทนให้กับองค์กร...ทั้งยังเชื่อว่า	 ถ้าเรามีพลังบวก 

ที่ดี	มันก็จะส่งผลกับคนรอบข้างเราด้วย

กลุ่มทิสโก้มีการสำารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจำา ทั้งการสำารวจโดย
หน่วยงานภายนอก และการจัดสำารวจโดยหน่วยงาน
ภายใน โดยในปี 2560 มีการประเมินบุคลากรโดย 
หน่วยงานภายใน เพื่อนำาผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงให้เป็น 
องค์กรแห่งความสุข จากการสำารวจพนักงานที่ร่วมทำา 
แบบทดสอบจำานวน 3,415 คน พบว่า ผลการสำารวจ
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่มีคะแนนเต็ม 10 
ในด้านความพึงพอใจโดยรวมมีคะแนนถึง 7.9 และ 
ความพึงพอใจด้านการทำางานเป็นทีมและบรรยากาศ 
การทำางาน สูงถึง 8.1 คะแนน และยังพบว่าร้อยละ 87.8 
ของพนักงานที่เข้ามาตอบแบบสอบถาม ตอบว่าตนเอง 
มีความไว้วางใจเพ่ือนรว่มงานจนสามารถเปน็เพือ่นสนทิ 
ได้ และพนักงานร้อยละ 77.9 ได้รับการชมเชยและ
พนักงานร้อยละ 92 พร้อมที่จะแนะนำาให้เพื่อนมา 
ร่วมงานที่ทิสโก้ 

นอกจากนี้ ยังมีการสำารวจความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กร โดยบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) คู่ขนานกัน
ไปดว้ย ซ่ึงจะมกีารเทยีบเคยีงกบับรษิทัอืน่ๆ ทีม่โีครงการ
สำารวจในประเทศไทยด้วย โดยจัดทำาทุกปี เว้นปี  

คุณดนัย กุศลประเสริฐศรี 
พนักงาน บริษัท ไฮเวย์  จำากัด  

อายุงาน 38 ปี

คุณอารยา ธีระโกเมน
พนักงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด  

อายุงาน 29 ปี
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3)  การมีความสขุจากการไดอ้ยูใ่นองคก์รทีม่วีฒันธรรม
องค์กรที่ดี โดยส่งเสริมและสืบสานการมีวัฒนธรรม
องคก์รทีแ่ขง็แกร่ง ดว้ยการบรูณาการค่านยิมขององคก์ร
เข้าสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทิสโก้มุ่งเน้นการส่งเสริมและสืบสานการมีวัฒนธรรม
องค์กรที่แข็งแกร่ง และมีความเป็นกันเอง และทำางาน
แบบมืออาชีพ ซึ่งส่งผลให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ดังกล่าวจากพ่ีถึงน้องพนักงานรุ่นใหม่ๆ เพ่ือสร้าง 
พันธสัญญาทางใจของพนักงานต่อวัฒนธรรมและ 
คุณค่าองค์กรให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยพนักงานใหม่ 
จะไดร้บัการถา่ยทอดวฒันธรรมโดยตรงจากหวัหนา้งาน 
ตั้งแต่วันแรกของการทำางาน ผ่านการสร้างวัฒนธรรม 
และคุณค่าองค์กร เป็นไปในลักษณะของการบูรณาการ 
ค่านิยมทั้ง 6 เข้าไว้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ ซึ่งค่านิยมทั้ง 6 ได้มีการสื่อสารกับพนักงาน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งยังมีการออกแบบกิจกรรม
พนักงาน ที่สอดแทรกค่านิยมองค์กร รวมทั้งการบรรจุ 
ค่านิยมเข้าไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม นับตั้งแต่การ 
ปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมทักษะในด้านต่างๆ เพื่อ 
กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้  และความเข้าใจใน 
ค่านิยมองค์กรทั้ ง  6 ประการ ผ่านกิจกรรมและ
โครงการทั้ งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการ
ให้รางวัลกับพนักงานที่ปฏิบัติได้ตรงตามค่านิยม 
ของทิสโก้และเป็นพนักงานตัวอย่าง

	 ท่ีทิสโก้ เรามี โอกาสเสมอ	 ตลอดระยะ เวลาการทำ างาน	 

ท่ีทิสโก้	 ได้โอนย้ายถึง	 7	 สายงาน	 ตั้งแต่สายงานระดมทุน	 

สำานักคณะกรรมการสินเชื่อ	 บริหารสินเชื่อ	 ตลาดสินเช่ือ	 

สินเชื่อ เคหะ	 โครงการบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	 และมา

ดู แลสายบรรษัทธนกิจ	 ในปัจจุบั น . . . 	 ในมุมมองของ 

ผู้ที่ต้องโอนย้ายนั้นมันเป็นโอกาสที่ดี...	 ที่ทิสโก้	 มีลำาดับช้ัน 

ที่แคบมาก	 ผู้บริหารมองเห็นว่าเราทำาอะไร	 และอยากทำาอะไร	 

เราจึงได้รับโอกาสนั้น

	 ที่ทิสโก้อยู่แล้วสบายใจ	 เป็นเพราะวัฒนธรรมของทิสโก้	 

เราอยู่แบบพี่ๆ	น้องๆ	มีหัวหน้างานที่ดีเข้าใจในงาน	รับฟัง	ช่วย

แก้ไขปัญหา	 มีอะไรก็ปรึกษาได้	 การมีหัวหน้างานที่ดีไม่ได้แปลว่า 

ขอแล้วจะได้ทุกอย่าง	 แต่ เราจะคุยกัน	 และยังมีน้องในทีม 

ช่วยสนับสนุน	 ขยัน	 รู้หน้าท่ี	 มีความสามารถ	 รับผิดชอบ	 

แม้บางครั้งมีความเห็นไม่ตรงกันบ้ าง	 แต่คุยกันจนเข้ า ใจ	 

ทุกคนมี เป้ าหมายที่ จ ะช่วยให้ง านสำ า เร็จ	 ถือ เป็นจุดแข็ง 

ของทิสโก้

คุณนิภา เมฆรา
พนักงาน ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)  

อายุงาน 30 ปี

คุณกรัณฑรัตน์ วงษา
พนักงาน ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)  

อายุงาน 30 ปี   
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ทิ ส โ ก้ ใ ห้ ค ว า ม สำ า คั ญ กั บ ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ของพนักงาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มี ส่วนร่วม 
โดยสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม เช่น การประชุมกับผู้บริหาร อีเมล ป้ายประกาศ 
เว็บไซต์ และสื่อสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความสำาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงาน 
สมำ่าเสมอ ทั้ งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้  
และทีมผู้บริหาร จะหมุนเวียนไปเยี่ยมเยียนแผนกต่างๆ 
รวมถึงสาขาต่างจังหวัดอย่างทั่วถึง มีการจัดงานเล้ียง 
ให้กับพนักงานทุกปี เพ่ือตอบแทนสำาหรับความทุ่มเท
ของพนักงานที่มีให้กับบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความ 
เชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

นอกจากนี้ยังกำาหนดให้มีช่องทางสำาหรับการส่ือสาร
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดต้ังศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน “HR Help Line” ประกอบด้วยสมาชิกจำานวน 
5 ท่าน จากหัวหน้าหรือตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ สำานักกำากับดูแลกิจการ หน่วยงานกำากับ หน่วยงาน 
ทรัพยากรบุคคล-บริการงานทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งใช้เป็น
ช่องทางสำาหรับให้พนักงานสามารถเข้ามาเสนอแนะ 
ร้องทุกข์หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำาที่ขัดต่อความ

โปร่งใสที่พบเห็น แจ้งเบาะแสกรณีพบความผิดปกติหรือ
การกระทำาที่อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง
การปฏิบัติด้านแรงงานที่ไม่เป็นธรรม โดยรายชื่อผู้ร้องทุกข์ 
หรือมีการแจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับเป็นไป 
ตามขั้นตอนการปฏิบัติที่รัดกุม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้รับการปฏิบัติด้วยความ
โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้ พนักงานสามารถแจ้งข้อร้อง
เรียนผ่าน HR Help Line ได้โดยยื่นหนังสือ หรืออีเมลมาที่ 
hr_helpline@tisco.co.th หรือโทรศัพท์ตามหมายเลข 
ที่มีการแจ้งประกาศไว้บน อินทราเน็ตขององค์กร โดย 
ในรอบปี 2560 พบว่า ไม่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ 
จากพนักงาน

จากการปฏิบัติและดูแลพนักงานอย่างต่อเ น่ืองตาม 
แนวทางการดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มี
พนักงานที่ทรงคุณค่าและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่ง 
ในรอบปี  2560 กลุ่มทิสโก้มีพนักงานอายุงานครบ 
5-10 ปี จำานวน 457 คน 15-20 ปี จำานวน 77 คน 
25-30 ปี จำานวน 63 คน 35-40 ปี จำานวน 13 คน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการดำาเนินงานอย่างมุ่งมั่น 
ในการสร้างให้ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งความสุขได้เป็นอย่างดี
       

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ปญัหาการทจุรติคอรร์ปัชัน่เปน็ภัยรา้ยแรงทีส่ง่ผลกระทบตอ่ 
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึง
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ และการก่อให้เกิดความ
เหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้ ซึ่งภาครัฐตระหนักถึง 
ภัยร้ายแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและได้มีการ 
ออกมาตรการในการควบคุมและกำากับดูแลทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการแก้ไขในเชิง
บูรณาการในรูปแบบต่างๆ 

กลุม่ทสิโกใ้นฐานะท่ีเปน็บรษิทัในภาคธรุกจิการเงินตระหนกั
เป็นอย่างดีถึงปัญหา ความร้ายแรง และผลกระทบของการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้ให้ความสำาคัญและมุ่งมั่นในการ
ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียมาตลอดระยะเวลากว่า 49 ปี และให้การสนับสนุน
ในทุกรูปแบบกับภาครัฐในการส่งเสริมและผลักดันให้
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในเชิงบูรณาการ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขจัดการทุจริต
คอรร์ปัช่ันทกุรปูแบบในสงัคมไทย โดยในป ี2553 กลุม่ทสิโก ้
ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้าน 
การทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดย
บริษัทได้รับการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เม่ือ 
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 และได้รับรองการต่ออายุการรับรอง
ฐานะต่อไปอีก 3 ปี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

ซึ่งกลุ่มทิสโก้จะรักษามาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจที่
โปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเข้าร่วมแสดง
พลังและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ต่อเนื่องเป็นปีที่  7  ในกิจกรรม 
“วันต่อต้านคอร์รัปชั่น  2560”  จัดโดยองค์การต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)  ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ภายใต้ 
แนวคิด  “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี  เมื่อวันที่ 
9 ธันวาคม 2560 อนึ่ง กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นจะ 
จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการ 
ปราบโกง และกระตุ้นจิตสำานึกของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชน ใหเ้กดิความร่วมมอืในการทีไ่มย่อมรับและไมท่น
ต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งตระหนักถึงภัยร้ายแรง
และความสำาคัญในการปราบปรามและต่อต้านคอร์รัปชั่น

ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้น้ัน ทิสโก้มีความมุ่งม่ัน 
ในการผลักดันให้เ กิดแนวปฏิบัติท่ีต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ันอย่างจริงจังภายในองค์กร เนื่องจากปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนงานภายใน
องค์กร ทิสโก้จึงให้ความสำาคัญกับการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่การกำาหนดให้
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานเป็นหน่ึงใน 
คณุคา่หลักขององคก์รเพือ่ปลูกฝังใหพ้นกังานปฏบิตังิานดว้ย
ความซ่ือสัตย์สุจริต การจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน 

รายงานความยั่งยืน	2560  [103-1]	[103-2]		

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



83

ที่มีความถ่วงดุลและการกำาหนดอำานาจในการสั่งการรวม 
ถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้ 
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  การกำาหนดแนวนโยบาย 
และแนวปฏิบัติเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสภาพ
แวดล้อมการควบคุมที่ดีภายในองค์กร นอกเหนือจาก 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ภายในองค์กรแล้ว  ทิสโก้ยังขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการ 
ต่อยอดแนวปฏิบัติที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อไป
ยังลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดขององค์กร  
นอกจากนี้ ทิสโก้ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยฯ ในการสื่อสารแนวปฏิบัติ 
ที่พึงมีเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับกลุ่มบริษัท 
จดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและ
ขอการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยฯ เพื่อสร้างเสริมการเกิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตชั่นคอร์รัปชั่นที่ดีในภาคเอกชน

แนวทางปฏิบัติของทิสโก้ในการป้องกันการมีส่วน

เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชั่น 

นอกเหนือจากการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี
และการกำาหนดให้บุคลากรของทิสโก้ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ซึ่งเป็นค่านิยมหลักขององค์กร
แล้ว กลุ่มทิสโก้ยังจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การต่อต้านการทุจริต โดยได้ทบทวนความมีประสิทธิภาพ
ของนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำาหนดเป็นประจำา โดย
สาระสำาคัญของแนวปฏิบัติที่กำาหนดนั้น ได้สื่อสารไปยัง
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น การประกาศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน 
องค์กร สื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุม 
ชี้แจงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มทิสโก้ 
มีการบรรจุสาระสำาคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเร่ืองของการ
ต่อต้านทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจำาปีของ
พนักงาน โดยมีสถิติของคณะกรรมการ พนักงานและคู่ค้า
ทางธุรกิจที่ได้รับการสื่อสารและฝึกอบรม ดังนี้

ประเภท จำานวนผู้เข้าอบรม สัดส่วนร้อยละ

คณะกรรมการ 9 75

พนักงานจำาแนกตามตำาแหน่งงาน

ผู้บริหาร 113 96

ไม่ใช่ผู้บริหาร 4,421 91

พนักงานจำาแนกตามสายธุรกิจ

ลูกค้ารายย่อย 2,789 89

ลูกค้าบรรษัท 55 100

ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน 1,048 95

สนับสนุนองค์กร 642 95

คู่ค้าทางธุรกิจ

ผู้ค้า 279 100

หมายเหต ุ : รูปแบบของการสื่อสารหรืออบรมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนั้น มีทั้งการจัด
สื่อสารหรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในรูปแบบของการจัดสัมมนา ในส่วนของการสื่อสารกับคู่ค้าจะเป็นการสื่อสารโดยการนำาส่ง
หนังสือแจ้งคู่ค้าเป็นรายบริษัท
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นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้มีการกำาหนดกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามรายละเอียดที่มีการอธิบายไว้ตามภาพด้านล่าง ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปช่ัน
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. ความมุ่งม่ันและเจตนารมณ์ของการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่นของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้และ 
การเปิดเผยเจตนารมณ์ดังกล่าวขององค์กรให้กับ
สาธารณชนรวมถึงคู่ค้าหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับ
องค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปลูกฝังให้พนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงจัดให้มี 
นโยบายการรับข้อร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่อง 
รอ้งเรยีน และแจง้เบาะแสทีช่ดัเจนเปน็ลายลกัษณอ์กัษร
ที่ปลอดภัย โดยข้อร้องเรียนที่ได้รับจะถูกนำาไปสืบหา 
ข้อเท็จจริง และข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับ

หลักการและแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององคกร/

เจตนารมยและความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูง

วัฒนธรรมองคกร/การรับรู/การรับขอรองเรียนและแจงเบาะแส

การประเมิน

ความเสี่ยง

ดานการทุจริต

คอรรัปชั่น

ติดตามและ

ทบทวน

พัฒนาและ

ปรับปรุง

นโยบายและ

แนวทาง

ปฏิบัติ

การส�อสาร

กระบวนการ

ตอตาน

การทุจริต

คอรรัปชั่น

หลักการและแนวทางในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร/

เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง

3. กำาหนดใหก้ระบวนการประเมนิความเส่ียงดา้นการทจุรติ
คอร์รัปช่ันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเส่ียงด้าน
ปฏบิตักิาร เพือ่ประเมนิความเสีย่งในจดุหรือหนว่ยธรุกจิ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น 
และกำาหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน 
หรือลดความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าว โดยกระบวนการนี้ 
มีการจัดทำาเป็นประจำาและสมำ่าเสมอ

4. มกีารกำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีต่อ่ตา้นการทจุริต
คอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำากับ
ดูแลการปฏิบัติตาม โดยมีการพิจารณาทบทวนเพื่อ 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

5. สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การตอ่ตา้นทจุริตคอร์รัปช่ันขององคก์ร  รวมถงึแนวปฏบิตั ิ
ในกรณีที่พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นและช่องทาง 
ในการรับแจ้งเบาะแสหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งความผิดปกติของการปฎิบัติ 
สามารถแจ้งโดยส่งหนังสือมายังเลขาของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ หรือส่งมาที่หน่วยงานกำากับตามที่อยู่เลขที่  
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

กรณีมีข้อสงสัย เกี่ ยวกับคอร์ รัปชั่นหรือมาตรการ 
การดำาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถ 
นำาส่งข้อสงสัยมายังสำานักกำากับดูแลกิจการผ่านทาง 
อีเมล : TISCO_CS @ tisco.co.th

ช่องทาง HR Help Line สำาหรับพนักงาน

ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น

โดยในปี 2560 กลุ่มทิสโก้ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งพิจารณาจากฟังก์ชัน 
ของงานทีอ่าจมีความเสีย่งเกดิขึน้ อาท ิกลุม่งานทีต่อ้งตดิตอ่
กับลูกค้า กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
โดยได้มีการประเมินฟังก์ชันของงานที่มีความเสี่ยง จำานวน 
40 ฟังก์ชัน คิดเป็นร้อยละ 41 ของฟังก์ชันงานทั้งหมด 
และพบเหตุการณ์การทุจริตของพนักงานจำานวนทั้งสิ้น 
1 เหตุการณ์ โดยเรื่องที่พนักงานกระทำาความผิดคือมีการ
เรยีกเกบ็คา่ดำาเนนิการจากลกูค้านอกเหนอืจากนโยบายการ
เรียกเก็บที่กำาหนด ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการลงโทษพนักงาน
ตามระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่กำาหนด

แจ้งเบาะแส

HR

Help�Line

สอบถาม

ข้อสงสัย

เกี่ยวกับ

คอร์รัปชั่น
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ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทิสโก้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ขององค์กร โดยมีกระบวนการคัดเลือกที่ให้ความสำาคัญ 
ทัง้เรือ่งตน้ทนุในการดำาเนนิงาน การใชท้รพัยากรอยา่งฉลาด 
และคุ้มค่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างของทิสโก้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำาคัญ ได้แก่ 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำานักงาน คือ ระบบ 
การควบคุมการจัดซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายและ 
ผู้ให้บริการ ครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์สำานักงานและสินค้า
ในการทำาธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อ รับของ ตรวจสอบ 
และอนุมัติ ซ่ึงการควบคุมคำานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ 
ความถกูตอ้งแมน่ยำา ความรวดเรว็ และต้นทนุการดำาเนนิงาน 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง ระบบ/กระบวนการในการจัดหาและจัดซ้ือจัดจ้าง 
วัสดุ สินค้า สินทรัพย์อุปกรณ์ บริการหรืออ่ืนๆ รวมถึงการ
จัดหาและจัดจ้างให้บุคคลภายนอกมาดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้มีการ 
ดำาเนินการที่เหมาะสม โปร่งใส ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติและมีระบบการควบคุมที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การ 
ดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด มีประสิทธิผล และ 
บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงมีการดูแลป้องกัน
ทรัพยากรจากการทุจริต ความเสียหาย การสูญเปล่าหรือ
การบริหารจัดการที่ผิดพลาด

โดยในการจัดซ้ือจัดจ้าง หนว่ยงานภายในของทสิโก ้มีข้ันตอน 
ในการคัดเลือกดังนี้
1. จัดหารายช่ือผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้สั่งซื้อสินค้าและบริการ
2. คัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ โดยยึดตามแนวปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้างของทิสโก้ ซึ่งรวมถึงการจัดหาสินค้าที่มี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และเป็นผู้ขายที่ไม่มีประวัติ
ทุจริตหรือทำาธุรกิจผิดกฎหมาย ไม่มีนโยบายใช้แรงงาน 
ที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
มีการดูแลความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ รักษาส่ิงแวดล้อม และสนับสนุน/เคารพ
นโยบายสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 
และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่  
ต้องปฏิบัติ

3. เม่ือได้รายช่ือผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ที่ผ่านการคัดเลือก  
จะเข้าสู่การประเมินหาผู้ขายที่ให้สินค้าที่คุณภาพดี  
มตีน้ทนุและราคาทีเ่หมาะสม จากนัน้จงึอนมุตักิารสัง่ซือ้

 

อุปกรณ

สำนักงาน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระบบการจัดซื้อ

จัดจาง

• รายช�อผูขาย/ผูใหบริการ 

• ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

• คณะทำงานประเมินและคัดเลือก

• คุณภาพดีที่สุด

• ประสิทธิภาพของตนทุน

สั่งสินคาและบริการ อนุมัติการสั่งซื้อ

คัดเลือก

• ผูใช

• ลูกคา

ขั้นตอนการคัดเลือก

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-9]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



87

จากการทีท่สิโกม้กีารใหค้วามสำาคัญต่อเรือ่งการใช้ทรัพยากร
ที่คุ้มค่า และใช้สินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทำาให้แนวทางการปฏิบัติของทิสโก้ 
มกีารดแูลควบคมุระบบการจดัซือ้จดัจา้งอปุกรณส์ำานกังาน
โดยพจิารณาใหค้วามสำาคัญถงึความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
ตั้งแต่การเสริมสร้างพฤติกรรมของพนักงานในการใช้ 
พลังงานและนำ้าอย่างคุ้มค่า การเปลี่ยนแปลงระบบภายใน
อาคารสำานกังานไปจนถงึการเปลีย่นมาใชอุ้ปกรณส์ำานกังาน
สเีขยีว “Green Product” เชน่ การใชก้ระดาษจากเยือ่ไมข้อง
ต้นยูคาลิปตัส หรือต้นไม้ปลูก และการใช้นำ้าหมึกถั่วเหลือง 
ในการจัดพิมพ์เอกสารสำานักงาน ฯลฯ 

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทิสโก้ 
คำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยวางระบบการ
ทำางานเพื่อลดการใช้กระดาษ และปรับเปลี่ยนข้ันตอน 
การทำางานภายในองค์กรและการให้บริการกับลูกค้า เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น ระบบการจัดซื้อ ระบบ
การแจ้งปัญหาและคำาร้องขอบริการต่างๆ ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร รวมถึงระบบบริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น ทั้งนี้ทิสโก้ทำาการจัดซื้อจัดจ้างระบบ/บริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้จำาหน่าย/ผู้ให้บริการระบบไอที 
ซึ่งยึดตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการ
คัดเลือกผู้จำาหน่าย เมื่อหน่วยงานต้องการโปรแกรมหรือ
แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ต้องทำาการกรอกเอกสารคำาขอเสนอซื้อ 
ระบุประเภทของงานท่ีต้องการ พร้อมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อยื่นเสนอแก่ผู้จำาหน่ายที่มีแนวโน้มสามารถให้บริการได้ 
ขั้นตอนการประเมินเลือกผู้จำาหน่าย จะดำาเนินการผ่านการ
ใช้ระบบให้คะแนน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำาหนด 
ให้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ นอกเหนือ 
จากเรื่องราคา การให้บริการ คุณภาพ ของสินค้าหรือบริการ 
ทีไ่ดร้บัแลว้ ควรพิจารณาคัดเลอืกผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิารทีด่ำาเนนิ 
ธุ รกิ จภายใต้หลักบรรษัทภิบาล  เพื่ อ ร่ วมกันสร้ าง 
หว่งโซอ่ปุทานให้เกิดการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน   อันจะเป็นประโยชน์
ต่อพนักงาน ชุมชม สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตลอดจน 
กรณีสินค้าหรือบริการมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทต้องผ่าน 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับความเหมาะสมของ 

การจัดซ้ือจัดจ้างจากคณะทำางานดูแลการจัดซื้อและ 
เจรจาต่อรองก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำานาจตาม 
ที่กำาหนด ข้ันตอนการตรวจรับสินค้า การติดตามผลใน 
การจัดซื้อและจัดจ้าง ในกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ /  
การลงทุนใหม่ที่ยังไม่เคยมีการใช้งานหรือว่าจ้างมาก่อน 
และมีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท กำาหนดให้ต้องวิเคราะห์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ และจัดทำารายงานนำาเสนอไปยัง
ผู้บริหารสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีการซ้ือสินค้า 
หรือใช้บริการไปแล้ว 6 เดือน หรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
แต่ไม่ควรเกิน 1 ปี

ท้ัง น้ีทิสโก้มีจำานวนผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ และ 
ผู้จำาหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจสอบแล้วทั้งสิ้นดังนี้ 

การปฏิบัติงานเพื่อให้ม่ันใจว่าการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไป
ตามแนวทางท่ีกำาหนดไว้ ทิสโก้กำาหนดให้คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องมีการทบทวนและตรวจสอบแนวปฏิบัติการจัดซื้อ
จดัจา้ง สำาหรับการจดัซือ้สนิคา้และบริการ และการคดัเลอืก
ผูจ้ำาหนา่ยบรกิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสมำา่เสมอ 
เพือ่ดำารงกระบวนการการทำาธรุกจิทีเ่กดิคณุคา่ทัง้ตอ่องคก์ร
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จำานวนผู้ขายสินค้าและบริการ

จำานวนผู้จำาหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

113 �ราย

95 �ราย

2558

2558

110 �ราย

2559

141�ราย

2559

124 �ราย

2560

133 �ราย

2560
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การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ทิ ส โ ก้ ต ร ะ ห นั ก ดี ว่ า ก า ร อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน 
อันสำาคัญยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจ และมีความเชื่อมโยงกับ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความสมบูรณ์ 
ของสิ่งแวดล้อมโดยไม่อาจแยกจากกันได้ ซึ่งปัจจุบัน
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้ม 
ความต้องการเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามจำานวนประชากร
ที่ เพิ่ มขึ้ น  ในขณะที่ การฟื้ นฟูสิ่ งแวดล้อมไม่ทันต่อ 
ความต้องการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังส่งผล 
ต่อการเกิดมลพิษและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 
ท้ังยังเป็นสาเหตุสำาคัญของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเกิดสภาวะโลกร้อน และปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกประเทศในโลกรวมถึง
ประเทศไทยด้วย โดยปัญหาดังกล่าวยังเป็นเร่ืองสำาคัญ 
ระดับโลก

ด้วยเหตุนี้ ทิสโก้จึงพยายามทำาให้มั่นใจได้ว่าการดำาเนิน
ธุรกิจของทิสโก้มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อบรรลุถึงความจำาเป็นในปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อส่ิงแวดล้อมในอนาคต โดยระบุไว้เป็นถ้อยแถลง 
ของทิสโก้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2535 และมีการปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมา โดยระบุ 
การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

1) บริษัทเห็นด้วยกับการใช้มาตรการป้องกันสำาหรับ 
การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยพยายามคาดเดา 
และป้องกันการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอันอาจ 
จะเกิดขึ้น

2) ตามแนวปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัทน้ัน บริษัทคาดหวังว่า
ลกูคา้ของบรษัิทจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นระดบัทอ้งถิน่ 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ อันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
นอกเหนอืจากการปฏิบัติตามดังกลา่วแลว้ บรษิทัยงัถอืวา่
การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่แสดงถึงการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

3) บ ริ ษั ท ถื อ เ อ า ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ส ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
เป็นส่วนหนึ่งของรายการประเมินความเส่ียงและการ 
บริหารงาน เมื่อเห็นสมควรบริษัทถือการประเมิน 
ผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของ 
การประเมินในการให้สินเชื่อ

4) ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและต่างประเทศนั้น บริษัท 
จะพยายามใช้มาตรฐานเดียวกันสำาหรับการประเมิน
ความเสี่ยงต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

5) ในการดำาเนินธุรกิจกับองค์กรสาธารณะ บริษัทเชื่อว่า
องค์กรสาธารณะกระทำาการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม
โดยเหมาะสม ทันสมัย และง่ายต่อการทำาความเข้าใจ 
และมกีารกระจายผลของการประเมนิดงักล่าวกบัสถาบนั 
การเงินที่เข้าร่วมในถ้อยแถลงนี้

6) บริษัทมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้าน
การบริหารให้สอดคล้องและส่งเสริมต่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติด้านการบริหาร 

[103-1]	[103-2]	[102-11]  รายงานความยั่งยืน	2560   
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ดงักลา่วรวมถงึการบญัช ีการตลาด การประเมนิความเส่ียง 
งานสาธารณะ การสือ่สารระหวา่งพนกังานและการอบรม
พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการวิจัยค้นคว้า 
ในเรื่องดังกล่าวและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7) บริษัทพยายามที่จะทำาให้เชื่อได้ว่าการปฏิบั ติงาน
ภายในนั้น บริษัทจะมุ่งปฏิบัติการอย่างดีที่สุดในการ
จัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อันรวมถึงการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนนำาของเก่ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ และการลดจำานวนขยะ รวมทั้งบริษัท
พยายามทีจ่ะทำาธรุกจิกบัผูจ้ดัหาสนิคา้และผูร้บัเหมาชว่ง
ซึ่งมีมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงในระดับเดียวกัน

8) บริษัทจะสนับสนุนและจะพัฒนาการให้สินเชื่อและ
บรกิารทางการเงนิทีเ่หมาะสมและมุง่สง่เสรมิการอนรุกัษ ์
สิ่งแวดล้อมถ้ามีเหตุผลทางธุรกิจอันสมควร

9) บริ ษัทตระหนักถึ งความจำ า เป็นที่ จะต้องจัดให้ มี
การประเมินการบริหารงานภายในของบริษัทด้าน 
สิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อวัดการปฏิบัติงาน 
เทียบกับจุดมุ่งหมายของบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ 
วางแนวไว้ 

การอนุรักษ์พลังงาน

จากลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งเป็น 
การให้บริการทางการเงิน  ส่ งผลให้พลังงานไฟฟ้า 
เป็นพลังงานที่มีปริมาณการใช้อย่างมีนัยสำาคัญ โดยทิสโก้ 
มีการบริโภคพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ในระบบแสงสว่าง 
ระบบปรับอากาศ และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปี 2560 
ทิสโก้ให้ความสำาคัญต่อเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และ 
การบริโภคพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำาเนินการ 

บริหารจัดการและติดตามผลการใช้พลังงานของบริษัท 
ที่ดำาเนินการอยู่ในอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ซึ่งถือเป็นแหล่ง
ดำาเนินการที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำาคัญ เพื่อ
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการ 
ดำาเนินงานตามกรอบความยั่งยืนที่ได้กำาหนดไว้

ทิสโก้ได้ดำาเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล โดย 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้องศูนย์ข้อมูลบริเวณชั้น 6 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ให้สามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่หยุดชะงัก ทั้งกรณีที่สามารถหยุดทำางานได้ตามแผนงาน 
เพ่ือทำาการซ่อมบำารุง และหยุดทำางานจากเหตุการณ์ที่ 
ไม่ได้ถูกวางแผนไว้ รวมทั้งติดต้ังระบบจัดการห้องศูนย์ 
ข้อมูล ด้วยระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำางานของระบบให้มีความน่าเชื่อถือ 
มากขึ้น โดยติดตั้งอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
สำาหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องศูนย์ข้อมูล
ซ่ึงใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ มีประสิทธิภาพมากข้ึนทดแทน 
อุปกรณ์ เก่ า  และติดตั้ ง ระบบจัดการที่ จะสามารถ
ปรับปรุงระบบการทำาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
มีการปรับตั้งค่าเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ภายในห้อง ซึ่งสามารถลดการบริโภคพลังงานไฟฟ้า
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 สามารถลดการใช้ 
พลังงานลง 128,000 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (ลดลงร้อยละ  
4.78) คิดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดได้ จำานวน 572,428 
บาทต่อปี  (ลดลงร้อยละ 6 .04)  เมื่ อ เทียบกับปีที่  
ผ่านมา

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าห้อง�Data�Center

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

2560

2,549,000

2559

2,677,000

2558

2,777,000
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นอกจากนี้ยังดำาเนินโครงการ VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure) หรือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
เ ส มื อ น ที่ ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ทำ า ง า น 
และการบริ โภคพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
สามารถแสดงประโยชน์ที่สำาคัญได้ 3 ประการ คือ
1) การบรหิารจัดการคอมพิวเตอรแ์บบต้ังโต๊ะและโปรแกรม 

อำานวยความสะดวก เ พ่ือดูแลการจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
การติดตั้งหรือแก้ไขระบบความปลอดภัยของระบบ
ปฏิบัติการวินโดวส์ ให้กับเครื่อง VDI ทั้งหมด จะใช้
ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยผู้ดูแลระบบเพียง 
คนเดียว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการติดต้ังซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จำานวนมาก 
ก็สามารถทำาได้ โดยผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียว ซ่ึงหาก 
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดิมจะต้องใช้เวลาและ 
แรงงานคนจำานวนมาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 
ที่สูงกว่า หรือในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา 
ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้งานก็สามารถแก้ไขปัญหา 
ด้วยตัวเองได้ภายใน 5 นาที  อีกทั้ งยังประหยัด 
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้
ในองค์กร และสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้  
เมื่อเปรียบเทียบการใช้คอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล 
(Personal Computer : PC) ชนิดเดิมกับรูปแบบการ 
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าเป็นระบบเครือข่ายที่เรียกว่า 

“Zero Cl ient” พบว่าอัตรากำาลังไฟฟ้าที่ ใช้ เป็น  
PC จะใ ช้ ไฟฟ้า  220  วัตต์ต่ อ เค ร่ืองในขณะที่   
Zero Client จะใช้เพียง 9 วัตต์ต่อเคร่ือง ซึ่งนอก 
จากจะลดการใช้พลังงานแล้วยังมีความร้อนสะสมใน 
ตัวอุปกรณ์น้อยมาก ทำาให้ใช้งานต่อเน่ืองได้อย่าง 
ยาวนานและช่วยลดภาระความร้อนให้กับเครื่อง 
ปรับอากาศได้อีกด้วย โครงการฯ นี้เริ่มดำาเนินการ
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มเปลี่ยนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จำานวน 250 เครื่อง ในปี 2558 และ
เปล่ียนเพ่ิมเติมอีก จำานวน 103 และ 371 เคร่ือง ในปี 
2559  และ 2560 ตามลำ าดับ  ทำ าให้ มีจำ านวน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดำาเนินการเปลี่ยนไปแล้วทั้งหมด 
รวม 724 เคร่ือง คิดเป็นต้นทุนค่าเคร่ืองที่ประหยัดได้ 
จำานวน 8,615,600 บาท (ลดลงร้อยละ 58) เมื่อเทียบกับ
การซ้ือเคร่ืองแบบ PC และสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลงได้ประมาณ 322,638 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 
หรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 967,913 บาทต่อปี

2) การเพ่ิมขีดความสามารถของการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
และการกู้คืนระบบ กรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉิน โดย 
สามารถลดระยะเวลาท่ีใช้ในการเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จากใช้เวลา 2 สัปดาห์ เหลือเพียง 1 ชั่วโมง ลดขั้นตอน 
และแรงงานคนในการเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ 
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีความพร้อมใช้ข้อมูลได้ 
อย่างต่อเนื่องสำาหรับพนักงาน

การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
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3) การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ด้วยตัวเองผ่านอุปกรณ์ที่อยู่ 
ภายในองคก์ร (Mobility Workplace) ซึง่ชว่ยใหพ้นกังาน 
สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเน่ืองไม่สะดุด 
แม้ต้องมีการเคลื่อนย้ายที่ทำางาน ประชุมต่างสำานักงาน 
ต่างสถานที่ รวมถึงในกรณีฉุกเฉินที่จำาเป็นต้องทำางาน
นอกสถานที่ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางมาใช้ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทำางาน โดยในการใช้งานผู้ใช้สามารถ 
เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้จากทุกสถานที่
เช่ือมตอ่อินเทอรเ์นต็ตามสทิธทิีไ่ดร้บั ใชไ้ดก้บัหลากหลาย 
อุปกรณ์ อาทิ Tablet, Mobile, Notebook และ PC 
ซ่ึงยังคงแสดงหน้าจอท่ีเหมือนกันทุกอุปกรณ์ ทำาให้สะดวก 
ต่อการใช้งาน ข้อมูลในคอมพิวเตอร์และสิทธิการใช้งาน 
ซอฟต์แวร์ สามารถใช้งานได้ทุกที่ กรณีที่ส่วนอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์เสียหาย ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ว่างอยู่ทำางานต่อได้ทันที ไม่จำาเป็นต้อง
กู้ข้อมูล หมดปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลงานเม่ือเกิด
เหตุไฟฟ้าดับ

จากการบริหารจัดการเพื่อให้ เกิดการใช้พลังงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพข้างต้น ส่งผลให้อัตราการใช้ 
พลังงานไฟฟ้าของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้ งหมดที่  

ดำาเนินการอยู่ในอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ในปี 2560 มี 
การใช้พลังงานไฟฟ้ารวมเป็นจำานวนท้ังส้ิน 7,090,067  
กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงาน 
ต่อพ้ืนที่  270.52 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อตารางเมตร 
ต่อปี ซึ่งสัดส่วนการใช้พลังงานต่อพื้นที่ลดลง 1.31 
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี เมื่อเทียบกับปี 
2559

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสะสม

เปรียบเทียบระหว่าง�PC�และ�Zero�Client

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

หมายเหตุ อัตราการใช้พลังงานคำานวณจากจำานวนชั่วโมงการใช้งาน 
8 ชั่วโมงต่อวัน จำานวนวันใช้งาน 22 วันต่อเดือน และราคา
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทในกลุ่มทิสโก้

ทั้งหมด�ที่ดำาเนินการอยู่ในอาคารทิสโก้ทาวเวอร์

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที ่

(Energy Intensity Ratio)

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

2559 25602558

283.34 271.83 270.52

หมายเหตุ - ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและสัดส่วนการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ ไม่นับรวม บริษัท ทิสโก้ 
โตเกียว ลีสซิ่ง จำากัด บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำากัด 
สาขาต่างจังหวัดและปริมณฑลของธนาคาร  
ทิสโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัท ไฮเวย์ จำากัด

- สัดส่วนการใช้พลังงานคำานวณเปรียบเทียบ 
กับพื้นที่ใช้งาน 24,754.40 ตรม. 25,620.11 ตรม.  
26,209.31 ตรม. ในปี  2558 2559 และ 
2560 ตามลำาดบั เนือ่งจากมกีารขยายพืน้ทีใ่ชง้าน

25592558 2560

2560

7,090,067

2559

6,964,268

2558

7,013,894

2560

336,399

2559

PC       Zero Client

164,018

2558

116,160

4,752 6,710 13,762
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การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทิสโก้ยังมีส่วนร่วมสำาคัญในการบริหารจัดการ 
อาคารทสิโก ้ทาวเวอร ์ ซึง่เปน็อาคารสำานกังาน ทีจ่ดทะเบยีน 
ในรูปแบบนิติบุคคลอาคารชุด บริหารงานอาคารภายใต้ 
นโยบายคณะกรรมการบริหารควบคุมบริหารจัดการอาคารชุดฯ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนเจ้าของร่วม ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากทิสโก้ จำานวน 4 ท่าน ตัวแทนจากบริษัทอื่น 
1 ท่าน และบุคคลธรรมดา 2 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหาร 
ควบคุมบริหารจัดการอาคารชุดฯ มีแนวทางในการบริหาร
อาคาร การบำารุงรักษาตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของ
อาคาร โดยคำานึงถึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้พร้อมรองรับการใช้งานแก่เจ้าของร่วมและผู้เช่า
ภายในอาคาร 

การปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีการใช้พลังงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพได้ถูกดำาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2556 จนกระทั่งในปีที่ผ่านมาส่งผลให้อาคาร 
ทิสโก้ทาวเวอร์ได้รับรางวัลอาคารชุดที่มีการบริหารด้าน 
การประหยัดพลังงานที่ เป็นเลิศจากสมาคมวิชาชีพ
การบริหารทรัพยากรอาคารที่มอบให้แก่อาคารที่มีการ 
บริหารด้านการประหยัดพลังงานที่เป็นเลิศ ทั้งการบริหาร 
จัดการพลังงานนำ้าและไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาระบบประกอบอาคาร
ให้สามารถใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและลด 
การใ ช้พลั งงานได้อย่ างต่อ เนื่ อ ง  และในปี  2560 
คณะกรรมการบริหารควบคุมบริหารจัดการอาคารชุดฯ 
ได้ให้ดำาเนินการเปลี่ยนชุดใบพัดหอทำานำ้าเย็น (Cooling 
Tower) เป็นแบบประสิทธิภาพสูง เนื่องจากปัจจุบันชุด
ใบพัดและมอเตอร์ของ Cooling Tower หมายเลข 1 
ถึง 5 เริ่มเสื่อมสภาพจากการใช้งานและข้อมูลจาก 
การตรวจวัดทางด้านพลังงานพบว่า มีการใช้พลังงาน 
ในส่วนระบบดังกล่าวสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะส่งผล 
ทั้งต่อระบบเครื่องจักรและค่าพลังงานสูญเสีย จึงทำาการ 
เปล่ียนชุดมอเตอร์และใบพัดเป็นแบบประสิทธิภาพสูง 
เพื่อให้ระบบทำางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้พลังงาน
ลดลงร้อยละ 60 คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ลดลงได้ถึง 
168,168 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (คำานวณอ้างอิงจาก
ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน) อีกทั้งยังตรวจพบปัญหา
ชุดโคมไฟบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร ชั้น 1 ทั้ง 3 ด้าน 

ที่มีค่าความเข้มของแสงสว่างตำ่ากว่า 200 ลักซ์ (Lux) 
ซึ่ งให้ความสว่างไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหาร 
ควบคุมบริหาร จัดการอาคารชุดฯ จึงให้ดำาเนินการ 
เปลี่ยนชุดโคมไฟจากเดิมขนาด 70 วัตต์  เป็นแบบ 
LED ขนาด 35 วัตต์ เพื่อปรับปรุงให้ค่าความเข้มของ 
แสงสว่างให้ไม่น้อยกว่า 400 ลักซ์ (Lux) ทั้งยังช่วย 
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 50 หรือลดลงเป็น
ปริมาณ 34,776 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (คำานวณอ้างอิง 
จากลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน) 

จากการดำาเนินมาตรการดังกล่าวช่วยให้ปริมาณการ 
ใ ช้พลังงานของอาคารทิสโก้ทาวเวอ ร์สำ าหรับพื้นที่  
ส่วนกลางมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2560 ลดลง 
119,067 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 
545,696 บาทต่อปี

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารทิสโก้ทาวเวอร์

สำาหรับพื้นที่ส่วนกลาง

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

119,067กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี�

545,696 �บาทต่อปี�

2560�ลดลง

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง

2560

2,120,208

2559

2,239,275

2558

2,658,911
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รายงานแสดงบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า เป็นการแสดง 
หลักทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน รายงานบัญชีเงินสด 
ของลูกค้า  เป็นการแสดงรายการฝาก-ถอนเงินสด 
รายงานการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ เป็นการแสดง
รายการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ระหว่างเดือน ผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำาให้ลูกค้าสามารถใช้บริการ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว คือสามารถตรวจสอบข้อมูล 
ในบัญชีได้ตลอดเวลา สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ เก็บ
ข้อมูลเป็น Electronic File ได้ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสาร
หรือเดินทางมายังบริษัท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
ซึ่งจากการสำารวจในปี 2560 พบว่า สัดส่วนของจำานวน
ลูกค้าที่ เปิดบัญชีซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีประมาณ 
ร้อยละ 80 และลูกค้าที่เปิดบัญชีส่งคำาสั่งผ่านเจ้าหน้าที่
แนะนำาการลงทุนมีประมาณร้อยละ 20 ของลูกค้าที่มี 
การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 56,246 
บัญชี ซึ่งคิดเป็นปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลงได้ประมาณ 
10.07 ตันต่อปี ซ่ึงเทียบเท่ากับการลดการตัดต้นไม้ได้ 
172 ต้น

(1) 
นอกจากนี้ทางด้านธุรกิจธนาคาร ยังเปิดโอกาส 

ให้ลูกค้าที่ใช้บริการเครื่อง ATM สามารถเลือกได้ว่า 
จะรับสลิปหรือไม่

จากการดำาเนินงานดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและ 
ปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษแล้ว ยังช่วยลดการใช้ 
หมึกพิมพ์ ลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากกระดาษใช้แล้ว  

การลดการใช้กระดาษ

แนวทางการบริหารจัดการการใช้กระดาษ กลุ่มทิสโก้
ตระหนักดีว่า “กระดาษ” เป็นวัสดุสำานักงานสิ้นเปลือง และ 
เป็นวัสดุสำานักงานหลักที่สำาคัญและมีความจำาเป็นที่
จะต้องใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ สำาหรับธุรกิจ 
การให้บริการทางการเงิน ซ่ึงการใช้กระดาษมีท้ังภายในองค์กร 
และท่ีให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การจัดพิมพ์รายงานภายในบริษัท 
เอกสารที่จัดส่งให้ลูกค้า ใบเสร็จ เช็ค สมุดบัญชีธนาคาร 
เอกสารสัญญาต่างๆ ซึ่งการผลิตกระดาษจะต้องใช้
ทรพัยากรธรรมชาตคิอืต้นไม ้ นอกจากนีย้งักอ่ใหเ้กดิปริมาณ
ขยะที่เกิดจากกระดาษที่ใช้แล้วเหล่านั้นด้วย  จึงมีการ
รณรงค์และสร้างจิตสำานึกให้กับพนักงานในการใช้กระดาษ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงมีการพิจารณาปรับปรุง 
รูปแบบการดำาเนินงานเพ่ือลดการใช้กระดาษอย่าง 
ต่อเนื่องด้วย

แนวทางการลดการใช้กระดาษที่สำาคัญ คือ
• จัดทำาระบบให้ลูกค้าดูข้อมูล เอกสารผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยยกเลิกการจัดส่งเอกสารที่ เป็น 
กระดาษให้ลูกค้า

• จัดเก็บชุดสำาเนาเอกสารที่จัดส่งให้ลูกค้าในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ บนระบบการจัดการข้อมูลในองค์กร 
(Enterprise Content Management “ECM”)

• ปรับรูปแบบฟอร์มเอกสาร โดยปรับเนื้อหาที่แสดงใน 
แบบฟอร์มให้กระชับ และมีเนื้อหาครบถ้วน เพื่อ 
ลดจำานวนแบบฟอร์มที่ใช้จัดส่งให้ลูกค้าเฉพาะรายที่ 
ไม่ได้สมัครใช้บริการดูข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวอย่างการดำาเนินการลดปริมาณกระดาษที่สำาคัญของ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด จัดให้มีบริการ TISCO 
Securities e-Statement and e-Portfolio (“ESP”) ซึ่งเป็น
บริการในการรับข่าวสาร ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน รายการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวัน ดูเอกสารรายวัน เช่น ใบยืนยัน 
คำาสั่งซื้อขาย//ใบเสร็จรับเงิน ดูเอกสารรายเดือน เช่น 

หมายเหตุ  
(1) กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้ประมาณ

1.2-2.2 ตัน  (นำ้ าหนักอบแห้ ง )  หรือ เทียบเท่ า 
ต้นยูคาลิปตัส อายุ 5 ปี จำานวน17 ต้น ข้อมูลโดย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม
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จะเห็นได้ว่ากลุ่มทิสโก้ได้มีการดำาเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแล
รักษาพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2560 คณะ
ทำ า งาน ด้ าน การ พัฒนาความยั่ ง ยื น  ไ ด้ เ ริ่ มศึ กษา 
มาตรฐานวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก วิธีการ

ปริมาณกระดาษที่ใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ

หน่วย : ตัน

หมายเหตุ - ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษไม่นับรวม บริษัท ทิสโก้
โตเกียว ลีสซิ่ง จำากัด บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำากัด และ
บริษัท ไฮเวย์ จำากัด

- ตัวเลขที่แสดงในปี 2558 และ 2559 เป็นข้อมูลการใช้
กระดาษ ขนาด A4 เทา่นัน้ สำาหรบัป ี2560 มกีารปรับปรุง
การเก็บข้อมูลโดย ตัวเลขที่แสดงไว้เป็นปริมาณการใช้
กระดาษทุกประเภท (กระดาษเอกสาร ขนาด A4, A3, 
F14, กระดาษสี ขนาด A4 และกระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น)

รวบรวมข้อมูล การชดเชยคาร์บอน การเปิดเผยและการ
รายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มทยอย 
เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในชว่งปลายป ี
เพื่อจัดทำาแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดข้ึนอย่างเป็น 
รูปธรรมในปี 2561 นอกจากนี้ยังคำานึงถึงการลดปริมาณ 
คาร์บอนท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตและดำาเนินการชดเชย 
คาร์บอนเครดิตเท่ากับศูนย์ของผู้ค้าด้วย เช่น การจัดพิมพ์เล่ม
รายงานประจำาปี รายงานความย่ังยืน ได้คัดเลือกผู้จัดพิมพ์ 
ที่มีนวัตกรรม การพิมพ์สีเขียว (Green Print) เป็นต้น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทิ ส โ ก้ ใ ห้ ค ว า ม สำ า คั ญ กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
โดยจัดให้มีโครงการปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 
ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นการสร้างจิตสำานึกให้กับพนักงาน 
ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการฟื้นฟูสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ยังมีส่วนช่วยบรรเทา
ผลกระทบอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำาคัญ 
ในปัจจุบัน 

ในปี 2560 ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา รวม 150 คน 
ได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นจำานวน 1,700 ต้น ในพื้นที่สวน 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่  9 ภายในโครงการลูกพระดาบส 
จ.สมุทรปราการ ตามพระราชดำาริ  ซ่ึงปลูกต่อเนื่อง 
เป็นครั้งที่ 7 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ในเขตนำ้ากร่อย 
หรือพืชที่สามารถทนต่อสภาพดินเค็มในลักษณะสวน
พฤกษศาสตร์ และสนบัสนนุกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
ของโครงการฯ ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชน  ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2534 
จนถึง 2560 ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว จำานวน 358,400 ต้น 
ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กาญจนบุรี 
นครนายก เพชรบุรี นครสวรรค์  นครราชสีมา และสมุทรปราการ 
และในปนีีส้มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บ ริหารทิส โก้  
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 
จำานวน 1 ล้านบาท เพื่อโครงการลูกพระดาบสด้วย

การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

128
127

122

256025592558

อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน  เน่ืองจาก
ประหยัดเวลาท้ังในเร่ืองการเตรียมเอกสาร เตรียมซอง 
บรรจุซอง และจัดส่ง เอกสารทางไปรษณียทั้ งนี้ ในปี  
2560 กลุ่มทิสโก้มีปริมาณกระดาษที่ ใช้ ในขั้นตอน 
การปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เป็นจำานวน 
1 ตัน มีสาเหตุจากการขยายธุรกิจลูกค้ารายย่อย 
ของธนาคาร ทิสโก้ จำากัด (มหาชน) และ บริษัท ออล-เวย์ส 
จำากัด ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 สรุปได้ดังนี้
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บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



96

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม

ทิสโก้ ให้ความสำาคัญในการสนับสนุนการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อยกระดับองค์ความรู้ 
ทางด้านการเงินแก่คนในสังคมอย่างท่ัวถึง ซ่ึงถือเป็นสิ่งสำาคัญ
อย่างยิ่งที่ทำาให้คนในชุมชนสามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้ 
ไปใช้ในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทาง 
การเงินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำาวัน 
สามารถวางแผนทางการเงิน สร้างความมั่นคง ยกระดับ
ความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวได้ด้วยตนเอง 
โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ต้ังแต่ระดับเด็กและเยาวชน ซ่ึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงในการ 
สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการบริหารจัดการเงินในการดำาเนินชีวิต 
ตลอดจนครู และประชาชนทั่วไป เพื่อลดปัญหาทางการเงิน 
ต่างๆ รวมถึงสามารถวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน 
บริหารจัดการหน้ี ไปจนถึงวางแผนเตรียมตัวสู่วัยเกษียณได้ 
ซึ่งทิสโก้มีเป้าหมายในการขยายองค์ความรู้ทางด้าน 
การเงินไปสู่สังคมในวงกว้างผ่านพนักงานจิตอาสาทิสโก้ 
รวมถึงสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ และมุ่งหวังให้เกิดการนำา 
องค์ความรู้ทางการเงินที่ได้ขยายผลต่อยอดจากโรงเรียน 
สู่ชุมชน

นอกจากนี้  ยังให้ความสำาคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม 
ในรูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจมหภาคผ่านการลงทุน 
ในชมุชนโดยเฉพาะสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน เชน่ การใหโ้อกาส
ทางการศึกษา และการสนับสนุนโรงพยาบาล ฯลฯ โดยมี 
รายละเอียดการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

การให้ความรู้ทางการเงิน

ทิสโก้มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการให้ 
ความรูท้างดา้นการเงินเพ่ือสรา้งพ้ืนฐานทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็ 
และมีส่วนสำาคัญต่อการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ของสังคมไทย โดยโครงการนี้ถูกขับเคลื่อนอย่างมี  
ส่วนร่วมจากคณะทำางาน ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาที่มี 
ความรู้ความเชี่ยวชาญ นับตั้งแต่การวางแผนจัดทำา 
หลักสูตรการร่วมเป็นวิทยากรอาสา และดำาเนินกิจกรรม 
ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งโปรแกรมหลักสูตรต่างๆ จะถูกออกแบบ 
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็น 
โปรแกรมต่างๆ ดังนี้

โปรแกรมให้ความรู้ทางการเงินกับเด็กและเยาวชน
เยาวชนถือเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ ทิสโก้จึงมีแนวคิด
ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำาเนินชีวิตแก่เยาวชน 
ครอบครัว และวางแนวทางเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชน โดย
ริเร่ิมจดักจิกรรมใหค้วามรู้ทางการเงนิแกเ่ยาวชนและนำารอ่ง
ทดสอบหลักสูตรมาตั้งแต่ปี 2555 มีการพัฒนาหลักสูตร 
และรูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจำาแนกกิจกรรม 
ออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
• ค่ายการเงินเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

โดยใช้แนวคิด “ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” 
เป็นการผสมผสานวิชาการและความสนุกสนาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ให้เยาวชนตระหนักในความ
สำาคัญของการจัดการทางการเงิน เสริมทักษะที่จำาเป็น
ให้สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  อีกทั้งเป็นการเปิด
โอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยหลักสูตรพัฒนา 
มาจากหลักสูตรเงินทองของมีค่า ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยร่วมกับสำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษาจดัทำาไว ้ นำามาผสมผสานเร่ืองราวทางการเงนิ 
ในแบบร่วมสมัย เน้นการเก็บออม การใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า 
และรับผิดชอบ อาทิ การจัดทำางบประมาณส่วนบุคคล 
บนัทกึบญัชรัีบจา่ย เทคนคิการออมในรูปแบบตา่งๆ การ
คำานวณดอกเบีย้ทบตน้ การไมต่กเปน็เหยือ่โฆษณา และ
รู้ทันหนี้นอกระบบ เป็นต้น พร้อมจัดกิจกรรมอบรมครู
ที่ปรึกษาแบบคู่ขนาน โดยมุ่งถ่ายทอดแนวคิดเดียวกัน
กับค่ายการเงินเยาวชน ออกแบบเนื้อหาในเชิงลึก 
อย่างเหมาะสม อาทิ การวางแผนการเงินอย่างถูกวิธี 
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การบริหารจัดการหนี้  การเตรียมตัวสู่วัยเกษียณ  
การคำานวณดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือร่วมเสริมสร้าง
ความเข้าใจด้านการเงินที่ถูกต้อง อีกทั้งกระตุ้นและ 
ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนภาย
หลังผ่านกิจกรรมโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นต้นแบบและ 
ร่วมเป็นแกนนำา

• กิจกรรมต่อยอดความรู้ทางการเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ต่อยอดหลังจากผ่านกิจกรรมค่ายการเงินแล้ว โดย 
ทิสโก้สนับสนุนให้แต่ละโรงเรียน/สถาบันนำาความรู้ 
ความเข้าใจท่ีได้รับไปสร้างสรรค์กิจกรรมต่อยอด  เพื่อ
เผยแพร่ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินภายใต้แนวคิด
ดังกล่าวไปสู่ผู้อื่นในวงกว้าง โดยให้ระยะเวลา 4 เดือน  
จากนั้นจัดทำารายงานผลลัพธ์ของกิจกรรมต่อยอด
ส่งเข้าประกวด โดยแสดงให้ เห็นถึงผลลัพธ์ด้าน 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการออม 
การใช้จ่าย ตลอดจนความต่อเนื่องและยั่งยืนของ
กิจกรรม เพื่อชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมและโล่เกียรติยศ 
แก่โรงเรียน พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเป็นรายบุคคล 
ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจที่ได้ร่วมกันส่งต่อโอกาส
ในการเข้าถึงความรู้ทางการเงินแก่สังคมร่วมกัน

กิจกรรมค่ายการเงินนี้จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชน 
เข้าร่วมตามจุดมุ่งหมาย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 
ในช่วงปิดภาคเรียน รวมระยะเวลาจัดกิจกรรม 4 วัน 3 คืน 
ณ ธนาคารทิสโก้ สำานักงานใหญ่ โดยจัดสรรโควต้า 

ในการเข้าร่วมกระจายออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล   2) ภาคเหนอื   3) ภาคกลาง   4) ภาคตะวนัออก 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5) ภาคตะวันตกและ 
ภาคใต้ รวมถึงให้โอกาสแก่โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ด้วย โดยมีเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกจากการ 
ตอบคำาถามในใบสมัครเกี่ยวกับความสนใจด้านการเงิน 
การออมและแนวคิดในการเผยแพร่ไปยัง ผู้อื่น เพื่อ 
ให้มั่นใจว่าเยาวชนผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงิน 
จะกลับไปเป็นผู้นำาในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่ชุมชนได้อย่างจริงจัง 

โดยในปี 2560 ทิสโก้ตั้งเป้าหมายจัดกิจกรรม 4 รุ่นต่อปี 
(ค่ายการเงิน 4 รุ่น และประกวดกิจกรรมต่อยอด 4 รุ่น) และ
ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เริ่มจัดกิจกรรม ขยายความรู้ 
ไปยังเยาวชนทั่วประเทศให้ครบทั้ง 77 จังหวัด โดยจะขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชนสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งในปีนี้ 
ได้จัดกิจกรรมค่ายการเงินทั้งหมด 3 รุ่น คือ รุ่น 11, 12 และ 
13 (รุ่น 14 เลื่อนจากเดือนตุลาคม 2560 ไปจัดในเดือน
มีนาคม 2561) มีสถาบันเข้าร่วมรวม 80 แห่ง มีครูและ
นักเรียนเข้าร่วมจำานวน 115 คนและ 230 คน ตามลำาดับ 
สามารถขยายความรู้ไปสู่เยาวชนทั่วประเทศได้ครบทั้ง 
77 จังหวัด และเชิญชวนสถาบันอาชีวศึกษาสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมรวม 12 แห่ง ทั้งนี้มีจำานวนพนักงานจิตอาสาทิสโก้
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จำานวน 40 คน ในจำานวนนี้ 
มีพนักงานที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมมาก่อนให้ความสนใจ 
เข้าร่วมเป็นวิทยากรรวม 15 คน  
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ด้านการต่อยอดกิจกรรม ในปี 2560 มีการจัดประกวด 
รวม 4 รุ่น ได้แก่ รุ่น 9, 10, 11 และ 12  มีโรงเรียนและ
สถาบันจัดกจิกรรมและสง่รายงานผลลพัธเ์ขา้ประกวดทัง้สิน้ 
85 โครงการ  คิดเป็น 54% ของจำานวนโรงเรียนและสถาบัน 
ที่เข้าร่วมกิจรรม สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการเงินต่อไป 
สู่คนในชุมชนโดยรอบ ได้เป็นจำานวนทั้งสิ้น 106,673 คน 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา ค่ายการเงินทิสโก้มีการพัฒนา 
และขยายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จากความมุ่งมั่นของ 

คณะทำางาน พนักงานจิตอาสา ทำาให้ผลลัพธ์การต่อยอด
ความรู้ทางการเงินนับตั้งแต่เร่ิมโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 1-12 
สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการเงินขยายเป็นวงกว้างไปสู่
คนในชุมชนโดยรอบไดก้วา่ 223,282 คน  สร้างการตระหนกัรู ้
ในการออมก่อนใช้ มีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
ทางการเงินที่เหมาะสม รู้จักวางแผนการเงินของตนเอง 
สามารถนำาความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปปฏิบัติในชีวิต
ประจำาวันได้

115 คน

ครู

230 คน

นักเรียน 40 คน

วิทยากรอาสา

223,282 คน

ต่อยอดความรู้�สู่คนในชุมชน�

77จังหวัด

อบรมครบ

2556-2560

2560

ค่ายการเงิน�(รุ่น�11-13) 3 รุ่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม

กิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้

เยาวชน	(คน) ครูที่ปรึกษา		(คน) โรงเรียน	(แห่ง)

จังหวัด

มัธยมปลาย อาชีวะ มัธยมปลาย อาชีวะ มัธยมปลาย อาชีวะ

2556 - 2559 รุ่น 1 - 10 774 - 231 - 311 (1) -     74

2560 รุ่น 11 (7 - 12 มี.ค.) 76 2 38 1 38 1 25

รุ่น 12 (25 - 30 เม.ย.) 70 2 35 1 35 1 27

รุ่น 13 (8 - 12 ต.ค.) 58 22 29 11 29 11 29

รวม ปี 2560 204 26 102 13 68 (1) 12 (1) 38

รวมทั้งสิ้น
978 26 333 13 369 (1) 12 (1)

77
1,004 346 381 (1)

หมายเหตุ (1) จำานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กรณีเป็นโรงเรียนเดิมที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรุ่นจะนับเป็น 1 โรงเรียนเท่านั้น

การประกวดกิจกรรมต่อยอด

ค่ายการเงินทิสโก้
จำานวนโครงการ

สัดส่วนของโรงเรียนที่เข้า

ประกวดกิจกรรมต่อยอดฯ	(%)
กลุ่มเป้าหมาย	(คน)

2556 - 2559 รุ่น 1 - 8 160 55 116,609

2560 รุ่น 9 23 60 24,777

รุ่น 10 23 54 22,032

รุ่น 11 20 51 22,881

รุ่น 12 19 53 36,983

รวม ปี 2560 85 54 106,673

รวมทั้งสิ้น 245 55 223,282

ผลการดำาเนินกิจกรรมค่ายการเงิน
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ตัวอย่างผลลัพธ์จากกิจกรรมต่อยอดความรู้ทางการเงินที่น่าสนใจ ปี 2560  มีดังนี้

โครงการ “เด็กหาดใหญ่ทุกคนอยู่อย่างพอเพียง” และ “ออมอย่างมีคุณภาพ” 
กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 4,596 คน เห็นพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของตนเองได้อย่าง
ชัดเจน ด้วยการวางแผนงบประมาณส่วนตัวและทำาบัญชีครัวเรือนในรูปแบบสมุดบันทึกและแบบออนไลน์ สามารถทบทวนและ
วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างถูกวิธี ในขณะเดียวกันได้บรรจุกิจกรรมการเงินการออมไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย  
อีกทั้งสานต่อกิจกรรมของแกนนำาค่ายการเงินทิสโก้ในรุ่นที่ผ่านมา พร้อมขยายผลไปสู่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน  
กลุ่มผู้ปกครอง พ่อค้าแม่ค้า และชุมชนใกล้เคียง • สร้างเครือข่ายการออมทั้งในโรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายในเขตเทศบาล 
และพ่อค้าแม่ค้าในตลาด เป็นจำานวนรวมกว่า 7,000 คน ด้วยรูปแบบการออมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต ไม่ให้ตึงเกินไปจนลำาบาก

สานต่อโครงการ “ลดค่าใช้จ่ายแบบเครือข่าย 3 in 1” จากรุ่นท่ีผ่านมา - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา (รางวัลชนะเลิศ รุ่น 4, 8, 10, 
12, รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 5, รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 2)

โครงการ “บอกต่อเงิน”
นอกจากการใหค้วามรูก้ารเงนิดว้ยหลกัออมกอ่นใช้    10%     แลว้ ยงัสามารถสรา้งการตระหนกัรูใ้นเรือ่งการออม     เพ่ือนำาไปสู่พฤติกรรมได้ 
ด้วยการสร้างเครือข่ายการออมในโรงเรียนและชุมชน โดยทำาสัญญาใจร่วมกัน และมีการทำาบันทึกข้อตกลง (MOU) การออม 
ร่วมกับหน่วยงานหลักของชุมชน ได้แก่ อบต.แวง  เทศบาล ต.ดอนเขือง และ ธกส. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและต่อเนื่อง

สานต่อจากโครงการ “ออมก่อนติด (ติดขัด)” จากรุ่นท่ีผ่านมา - โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร (รางวัลชนะเลิศ รุ่น 7, 9,11)

โครงการ “ไปรษณีย์การออม” และ “หมอลำาการออม”
ทำาให้คนในชุมชนได้รับความรู้เร่ืองการออม โดยสอดแทรกผ่านไปรษณีย์หมู่บ้าน ซ่ึงเยาวชนแกนนำาทำาหน้าท่ีน้ีอยู่แล้วสามารถ
เข้าถึงทุกครัวเรือนได้ดี มีการคัดเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับจดหมายแต่ละประเภทด้วย และยังรณรงค์การออมผ่านการแสดง
หมอลำา การแสดงพื้นบ้านที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน สามารถเข้าถึงคนในชุมชนอย่างแท้จริง

โครงการใหม่ต่อจากโครงการ “สมุดบันทึกความเช่ือใจ” จากรุ่นท่ีผ่านมา - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น  (รางวัลชนะเลิศ
รุ่น 5 และรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น 10)
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โครงการ “4 Gens กล้าปรับกล้าเปลี่ยน” 
ช่วยให้คนในชุมชนมีเงินออมมากขึ้น จากกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย 4 ช่วงวัย ได้แก่ 1) ให้ความรู้ 
เรื่องการออมแก่นักเรียนระดับประถม 2) สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมหารายได้เสริม โดยนำาของที่ไม่ใช้แล้วมาขายใน
ตลาดนัดโรงเรียน 3) รณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นลดการดื่มสุราและเที่ยวกลางคืน และ 4) ลดความเสี่ยง 
ด้านการเงินของครูในโรงเรียน โดยรณรงค์ให้เลิกซ้ือหวย – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น (รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 รุ่น 9)

โครงการ “คน 3 วัย ใส่ใจการออม”
สามารถทำาให้ครอบครัวของตนและคนในชุมชนรวม 1,145 ครัวเรือน เริ่มต้นลดค่าใช้จ่าย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 
3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเด็ก/วัยรุ่น  กลุ่มวัยทำางาน และกลุ่มผู้สูงวัย 

สานต่อโครงการ “ครอบครัวนักออม” จากรุ่นที่ผ่านมา – โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น  (รางวัลชนะเลิศรุ่น 7, รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 รุ่น 12  และรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 4, 9)

โครงการ “ออมก่อนรวยกว่า”
กิจกรรม “ไดอารี่นักออม” ส่งเสริมการบันทึกรับ-จ่ายแก่ชุมชนครอบคลุม 12 หมู่บ้าน 912 ครอบครัว โดยมีจำานวนครอบครัวเร่ิม
ออมและหันมาทำาบัญชีครัวเรือน รวม 479 ครอบครัว คิดเป็น 53% – โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น (รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 รุ่น 10) 

โครงการ วพธ. น่าออม
ส่งเสริมการลดค่าใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อนำาเงินส่วนที่ลดได้ไปออมเพิ่ม สามารถกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัย
เห็นความสำาคัญของการออมได้โดยเริ่มต้นจากพฤติกรรมใช้จ่ายที่อาจมองข้าม • มีการส่งเสริมการทำางานระหว่างเรียน โดย
ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำา รายได้หักเป็นเงินออม 10-15% • และร่วมกันพัฒนา Application “Liluna” เพื่อประหยัดค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง  โดยผู้ใช้เส้นทางเดียวกันสามารถแชร์ค่าเดินทางกันได้โดยเรียกผ่าน Application - วิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี กรุงเทพฯ  (รางวัลชมเชย รุ่น 10 - 11) 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่อยอดดังกล่าวมีแนวโน้มขยายผลต่อเน่ืองท่ีชัดเจน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
จ.สงขลา โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร   โรงเรียนมัญจาศึกษาและโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น  วิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี กรุงเทพฯ โรงเรียนห้วยนำ้าหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์ เป็นต้น เชื่อว่าการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะ
เป็นแรงเสริมผลักดันช่วยสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนคนในสังคมและเกิดเป็นผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมได้ อีกท้ังมีการสร้าง 
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำาและทำางานเป็นทีม การมีจิตอาสาในการสร้างสรรค์สังคมใหม่ท่ีมีวินัยและความ
พอเพียง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะนำาพาให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมต่อไปในระยะยาว

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
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กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน
ทิสโก้ เปิดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางการเงินแก่
ประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรม “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” 
ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือขยายขอบเขตความรู้ทางการเงิน 
ให้กับชุมชนอย่างท่ัวถึง ซ่ึงทิสโก้วางแนวทางดำาเนินกิจกรรม 
โดยให้ความรู้ผ่านทางสาขาของทิสโก้ ต้ังแต่เร่ิมโครงการ 
จนถึงปัจจุบันสามารถเผยแพร่ความรู้ทางการเงินให้แก่ 
ประชาชนทั่วประเทศรวม 94,862 คน และสำาหรับปี 2560 
ได้มีการทบทวนและพัฒนาเน้ือหาให้มีความร่วมสมัย 
นอกจากเรื่องการออมก่อนใช้และการจัดการหนี้แล้ว 
ยังได้เพ่ิมเร่ืองภัยทางการเงิน เพ่ือให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหย่ือ 
ของผู้ไม่หวังดี พร้อมกันน้ียังได้มอบส่ือการออมและสมุดบันทึก 
บัญชีครัวเรือนแก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย และประชาชนทั่วไป 
สามารถรับได้ฟรีท่ีสาขาท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ความรู้ 
แก่ประชาชน 35,000 คน

จากผลการดำาเนินงานปี 2560 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
มากถึง 39,918 คน จากการจัดกิจกรรม 146 คร้ัง ใน 68 
จังหวัดท่ัวประเทศ พร้อมกันน้ีได้เร่ิมวัดผลด้วแบบสอบถาม 
ความรู้ความเข้าใจแบบง่าย เพ่ือให้ตระหนักเก่ียวกับแนวคิด
ในการออมก่อนใช้ เข้าใจการเป็นหน้ี และการคิดดอกเบ้ีย 
จาก แบบสอบถามท่ีเก็บได้ 29,655 ชุด คิดเป็น 74% ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด ผลปรากฏว่า 65% ตอบถูกทุกข้อ
อีก 35% ตอบผิดในเร่ืองการคำานวณดอกเบ้ียเงินกู้ ซ่ึงผลลัพธ์
จากแบบสอบถามท่ีได้น้ีจะนำาไปพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังได้ดำาเนินโครงการให้ความรู้ทางเงิน 
ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและภาคีเครือข่าย เป็นคณะทำางาน 
โครงการ “เทรนหนี้” เสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน 
สร้างความตระหนักในการบริหารจัดการหนี้และมีวินัย 
ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน และโครงการ “รู้เก็บรู้ใช ้
สบายใจ” สร้างแกนนำานักศึกษาให้มีความรู้ข้ันพ้ืนฐานในการ 
วางแผนการเงินส่วนบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีล้วนสะท้อนความมุ่งม่ัน 
และทุ่มเทในการดำาเนินกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงิน 
ต่างๆ ของทิสโก้ อย่างไรก็ตามทิสโก้จะมุ่งม่ันดำาเนินกิจกรรม 
เผยแพร่ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ 
องค์ความรู้ทางด้านการเงินแก่คนในชุมชนและขยายผล 
ไปสู่สังคมโดยรวมต่อไป

ปี จังหวัด สาขา
จำานวนครั้งของการ 

จัดกิจกรรม

จำานวนผู้เข้าร่วม	 

(คน)

2557-2559 60 98 317 54,944

2560 68 133 146 39,918

                                             รวม 463 94,862

ผลการดำาเนินกิจกรรม�“ฉลาดเก็บ�ฉลาดใช้”

68 จังหวัด

พื้นที่จัดกิจกรรม�

39,918 คน

ผู้เข้าร่วม�

94,862�คน

ผู้เข้าร่วม�

146 ครั้ง

จำานวนกิจกรรม

2560 2557-2560
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การให้โอกาสทางการศึกษา

ทิสโก้มอบโอกาสทางการศึกษาโดยมุ่งหวังสนับสนุน
ให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนถึง 
ระดับอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถ
ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ รวมถึง 
ปลูกฝังจิตสำานึกการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนโดยเปลี่ยนจาก 
การเป็นผู้ได้รับในวันนี้ เพ่ือเป็นผู้ให้ในวันข้างหน้าแก่ 
เด็กนักเรียน และช่วยลดจำานวนการลาออกจากโรงเรียน
กลางคัน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังตระหนักถึง
ความสำาคัญของสถานศึกษาที่จำาเป็นจะต้องมีความพร้อม
ของอาคาร และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นปัจจัย 
พ้ืนฐานสำาคัญทางการศึกษา จึงได้กำาหนดให้มีการสนับสนุน 
เงินทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ทุนการศึกษา และทุนพัฒนาโรงเรียน 

ทุนการศึกษา 
ทิสโก้มอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล 
เป็นประจำาทุกปี โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด มีทั้ง 
ทุนใหม่ และทุนต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งในการ 
สมัครขอรับทุน     คุณครูของโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแล     และได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้อำานวยการโรงเรียน โดยเปิดรับสมัคร
ท้ังแบบย่ืนเอกสารด้วยตัวเองและแบบออนไลน์ มีหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณา ดังนี้ 

1) ทุนใหม่ จะพิจารณาถึงสภาพครอบครัว อาศัยอยู่กับ 
บิดามารดาหรือไม่ สภาพที่อยู่อาศัย อาชีพและภาระ 
ของผู้ปกครอง รวมถึงจำานวนญาติที่อาศัยอยู่ สุขภาพ
ของคนในครอบครัว รายได้ผู้ปกครอง ภาระหนี้สิน 
จำานวนบุตรที่บิดามารดาต้องดูแล ยานพาหนะ และ 
มีความประพฤติดี 

2) ทุนต่อเนื่อง จะพิจารณาถึงความประพฤติที่ดี มีการ 
ใช้จ่ายเงินทุนเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม

 
ทุนการศึกษาทั้ง 2 ประเภทพิจารณาการได้รับเงินกู้จาก 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือทุนต่อเน่ือง 
จากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย และมีเกรดเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 1.5 
ซ่ึงจะมีการติดตามผลเป็นประจำาทุกปี ด้วยการสุ่มเย่ียม 
ตามบ้านเพื่อศึกษาผลการดำาเนินงาน และนำาข้อมูลที่ได ้
มาจัดสรรทุนและค่าใช้จ่ายในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยในปี 2560 มีการบริจาคทุนการศึกษา จำานวน 7,505 ทุน 
(คิดเป็น 52.76% จากจำานวนผู้สมัครทั้งหมด 14,223 ราย) 
รวมเป็นเงินบริจาค 30,436,500 บาท และมีสถาบันการศึกษา 
ที่ได้รับทุน จำานวน 949 แห่ง 
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หมายเหต ุ - อื่นๆ หมายถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ / โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
 - แสดงจำานวน, สัดส่วนร้อยละ

��จำานวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

แยกตามระดับชั้น

จำานวนทุนการศึกษา�แยกตามระดับชั้น

สัดส่วนของจำานวนทุนการศึกษาใหม่

และทุนการศึกษาต่อเนื่อง

จำานวนทุนการศึกษา�แยกตามภูมิภาค

อุดมศึกษา
101, 11%

อื่นๆ
9, 1%

ประถมศึกษา
154, 16%

มัธยมศึกษา
543, 57%

อาชีวศึกษา
142, 15%

ภาคกลาง
1,642, 22%

ภาคเหนือ
1,754, 23%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1,725, 23%

ภาคตะวันออก
275, 4%

ภาคตะวันตก
259, 3%

ภาคใต
786, 11% กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล
1,064, 14%

ประถมศึกษา
678, 9%

อื่นๆ
44, 1%อุดมศึกษา

544, 7%

อาชีวศึกษา 
620, 8% 

(ปวช. 464, 6% 
 ปวส. 156, 2%)

 มัธยมศึกษา 5,619, 75%
(มัธยมตน 3,200, 43%  มัธยมปลาย 2,419, 32%)

ทุนตอเนื่อง
3,897, 52%

ทุนใหม
3,608, 48%

ทุนการศึกษาโดยมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล�ประจำาปี�2560

30,436,500 บาท

จำานวนเงิน
 
 

949 แห่ง

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 

7,505ทุน

จำานวนทุน
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ทั้งนี้จากผลการสุ่มสำารวจติดตามผลทุนการศึกษา ปี 2560 
จำานวน 3 ครั้ง ในสถานศึกษา 32 แห่ง รวม 528 ทุน 
ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำานวน 23 แห่ง 423 ทุน 
นครศรีธรรมราช จำานวน 5 แห่ง 78 ทุน และอุบลราชธานี 
จำานวน 4 แห่ง 27 ทุน พบว่า นักเรียนที่ไปติดตามผล 
ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ฐานะทางบ้านขาดแคลน 
ส่วนใหญ่พ่อแม่หย่าร้างหรืออยู่กับญาติ นักเรียนที่อยู่กับ 
พ่อแม่ ซ่ึงมีรายได้น้อย อาชีพโดยรวมคือรับจ้างท่ัวไป ระดับ 
การศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งสาเหตุอาจมาจาก
ฐานะทางบ้าน ทำาให้ขาดเรียนบ่อย และต้องไปรับจ้าง
ทำางานพิเศษช่วยเหลือทางบ้าน

ทุนพัฒนาโรงเรียน
ทิสโก้ จัดสรรทุนพัฒนาโรงเรียนเ พ่ือสร้าง /ปรับปรุง
อาคารเรียน และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน 
ท่ีขาดแคลนท่ัวประเทศ ซ่ึงภาครัฐยังมีงบประมาณสนับสนุน 
ไม่เพียงพอ และมีความจำาเป็นเร่งด่วน อีกทั้งต้องการ 
ปรับปรุงหรือจัดสร้างใหม่ให้ตัวอาคารมีความปลอดภัย 

ได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชน 
ส่ ง บุ ต ร ห ล า น เ ข้ า เ รี ย น ต า ม วั ย โ ด ย ทิ ส โ ก้ เ ป็ น 
ผู้สนับสนุนหลัก ดำาเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายและ 
ผู้มีจิตศรัทธา โดยเปิดบัญชีรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
ผ่านบัญชี “ทิสโก้ร่วมใจเพื่อพัฒนาการศึกษา” เลขที่ 
0001-191-000524-7 ด้วย โดยในปี 2560 ได้ดำาเนินการ 
ส่งมอบ “อาคารทิสโก้ร่วมใจ 5” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ตั้ งแต่ปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำาหล้า 
ประชานุเคราะห์) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี  
จัดสร้างเมื่อเดือนกันยายน ปี 2559 แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 
ในต้นปีการศึกษา 2560  นอกจากเป็นการมอบอาคารเรียน 
หลังใหม่ท่ีได้มาตรฐาน จำานวน 8 ห้องเรียน ทดแทนอาคารเดิม 
จำานวน 3 ห้องเรียนแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจ 
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนแก่ชาวตำาบลบุ่งหวาย 
สามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของจำานวนนักเรียนได้ตามที่ 
ประเมินไว้ โดยในปี 2559 มีนักเรียน 279 คน และในปี 
2560 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 302 คน พร้อมกันนี้ได้จัดสร้าง
ห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มด้วย นอกจากนี้ยังจัดสร้าง 
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“อาคารเรียนทิสโก้ร่วมใจ 6” โครงการปี 2560 จัดสร้าง 
ให้แก่โรงเรียนบ้านจอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน (สปช. 2/28) 
พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ 10.83 ล้านบาท สร้างทดแทน
อาคารเรียนเดิม 2 ชั้น 16 ห้องเรียน ที่มีอายุการใช้งาน
มากว่า 40 ปี สภาพโครงสร้างเสาคอนกรีตชั้นล่างเสียหาย 
ส่วนที่เป็นไม้ชั้นบนผุพัง ทรุดโทรมจากปลวกกัดกิน ไม่มี
ความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้ในการเรียนการสอน โดย
อาคารใหม่มีห้องเรียนเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
จำานวนนักเรียนในอนาคตด้วย 

อาคารทั้งสองได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจาก
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด 
(มหาชน)  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)  บริษัท 
สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำากัด  บริษัท เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด และเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน  
ลูกค้า และประชาชนทั่วไป

การสนับสนุนโรงพยาบาล

ทิสโก้ให้ความสำาคัญกับการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วย 
โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 
ของคนไทย โดยธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนิน
โครงการ TISCO Pay It Forward เป็นปีที่ 2 ร่วมส่งต่อ
โอกาสให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับการรักษาท่ีดีและมี
คุณภาพ ซ่ึงโครงการน้ีนอกจากจะมอบส่วนลดผลิตภัณฑ์
ประกันมะเร็ง TISCO Zero Cancer Plan (ZCP) ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 10,000 กรมธรรม์แรกกรมธรรม์ละ 100 
บาทแล้ว ยังนำารายได้ส่วนหน่ึงจากการขายผลิตภัณฑ์ประกัน
มะเร็ง TISCO Zero Cancer Plan (ZCP) กรมธรรม์ละ 
100 บาท (บริจาคข้ันตำา่ 1 ล้านบาท) เพื่อนำาไปสมทบทุน
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเริ่มหักราย
ได้จากการขายโดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 
จนถึงเดือนสิงหาคม 2561 

ปริมาณโลหิต 3,753 
ยูนิต

 

1,530,000 ซีซี

ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิต
 11,259 

ราย
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อีกทั้งทิสโก้ยังได้สนับสนุนด้านอื่นๆ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ 
บริจาคโลหิตทั ่วประเทศมาอยา่งตอ่เนือ่งกวา่   30   ปี โดย  
ในปี 2560 จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ 
และสาขาในเมืองใหญ่ ได้รับปริมาณโลหิต 3,753 ยูนิต  
คิดเป็นจำานวน 1,530,000 ซีซี ซึ่งสามารถนำาไปช่วยเหลือ  
ผู้ท่ีต้องการโลหิตได้ถึง 11,259 ราย รวมท้ังร่วมมือกับสมาคม 
ธนาคารไทย เป็นช่องทางในการรับบริจาคและมอบเหรียญ
ที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์หรือเหรียญ
พระพุทธโอสถ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วม
ในการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ส่วนขยาย 400 เตียง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
โ รงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่ วมกับกระทรวงการคลั ง 
โดยกรมธนารักษ์ การขยายโรงพยาบาลในครั ้ งนี ้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ครบวงจร มีความ 
เช่ียวชาญด้านมะเร็ง และยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ 
ทางการแพทย์ท่ีครอบคลุมทุกโรคให้กับประชาชน โดยเฉพาะ 
คนชั้นกลางจนถึงคนที่ยากไร้ ให้ได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และ
เทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 

การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมด้านอื่นๆ

นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเงิน และ 
การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบการส่งเสริม
เศรษฐกิจมหภาคผ่านการลงทุนในชุมชนโดยเฉพาะ
สาธารณูปโภคพื้นฐานแล้ว ทิสโก้ยังได้ดำาเนินกิจกรรม 
ด้านอื่นๆ ที่ให้ประโยชน์สู่สังคม เช่น กิจกรรมทำานุบำารุง 
ศาสนา “ทอดกฐินประจำาปี” ร่วมกับพนักงานและบุคคล 

ทั ่วไป ณ วัดอมรเทพ จ.สมุทรสงคราม และกิจกรรม 
“ศิลปะบำาบัดครั้งที่ 3” โดยร่วมกับมูลนิธิชลลดาเพื่อให้ 
เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านกรุณา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จำานวน 20 คน ได้ผ่อนคลายด้วยการวาดภาพสีนำ้า โดย 
ครูเป้ สีนำา้ และได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดการใช้ชีวิตจากบทเพลง 
เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยน ส่งเสริมการใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างสมาธิในการเข้าใจตนเอง 
ไม่ให้กลับไปกระทำาผิดซำ้าอีก และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 
ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซ่ึงในปี 2560 ประชาชน 
ในหลายพ้ืนที่ ต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก 
ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำานวนมาก นอกจากการ
ดูแลผู้มีส่วนเก่ียวข้องของทิสโก้ ได้แก่ พนักงานและลูกค้าท่ี
ได้รับผลกระทบแล้วยังให้ความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย 
อื่นๆ โดยพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือฉุกเฉินมอบ
ถุงยังชีพ และร่วมกับสมาคมธนาคารไทยบริจาคเงินผ่าน
สำานักนายกรัฐมนตรีด้วย

นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสเปเชียล 
โอลิมปิคแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาพัฒนา 
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคคล
ที่ มีความพิการทางสมองและปัญญาในประเทศไทย  
ตลอดจนส่งเสริมให้ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าให้ได้รับ 
การยอมรับในสังคมปกติมายิ่งขึ้นและการสนับสนุนด้าน 
ทุนการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเองให้กับเด็ก
ที่ขาดโอกาสหรือเด็กกำาพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 
ผ่านกิจกรรมของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เป็นต้น 

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม

  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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จากการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ สามารถสรุปค่าใช้จ่ายของการดำาเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม 2558 2559 2560

1) ปรับปรุง/ซ่อมสร้างอาคารเรียนและอุปกรณ์

การเรียนแก่โรงเรียน
2,950,856 1,018,725 9,354,369

2) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 10,130,000 10,477,900 12,500,000

3) ให้ความรู้ทางการเงิน 9,276,390 7,422,809 7,002,826

4) สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อม 

และบรรษัทภิบาล

3,125,796 1,882,990 1,147,439

5) กิจกรรมการกุศลอื่นๆ 597,234 5,259,312 3,448,636

รวม  (บาท) 26,080,276 26,061,736 33,453,270

เหล่านี้ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการส่งมอบคุณค่าสู่สังคมที่เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของทิสโก้ และยิ่งกว่านั้นทิสโก้ 
ยังส่งมอบคุณค่าไปถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ท้ังผู้ถือหุ้น พนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนและสังคม 
ผ่านการดำาเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ เช่น การปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น สวัสดิการพนักงาน การพัฒนาบุคลากร 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยมีผลต่อการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้มีส่วน 
ได้เสียต่างๆ ดังน้ี

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่ถูกสร้างขึ้นและกระจายออกไป

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

1) มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง

 • รายได้ 23,318 

2) การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง

 • ต้นทุนการดำาเนินงาน 5,488

 • ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 5,082

 • เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน 6,603

 • เงินที่ชำาระแก่รัฐ 2,797

 • การลงทุนในชุมชน 33

1) – 2) มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม 3,315

รายงานความยั่งยืน	2560  [201-1]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards และกลุ่มธุรกิจการให้บริการ 
ทางการเงิน (Financial Services Sector Disclosures) ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) 
โดยระบุเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ หัวข้อเรื่องความยั่งยืนและตัวบ่งชี้การดำาเนินงานที่มีนัยสำาคัญ 
ในช่วงปี 2560 ครอบคลุมการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำาเสนอความเชื่อมโยงของการ
ดำาเนินงานขององค์กรกับเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 (SDG2030) ตามหลักเกณฑ์และขอบข่าย 
การรายงานดังนี้

ระดับของข้อมูลที่เปิดเผย เป็นไปตามเกณฑ์-หลัก (‘In accordance’ – Core)

ช่วงเวลาของการรายงาน วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รอบการรายงาน รายปี

รายชื่อบริษัทและบริษัทในเครือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด
• บริษัท ไฮเวย์ จำากัด
• บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำากัด (1)

• บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด
• บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำากัด
• บริษัท ออล-เวย์ส จำากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำากัด
• บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำากัด (2)

• บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำากัด (2)

หมายเหตุ (1)  มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม คือ บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำากัด 
   (2)  ไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

การรับรองคุณภาพรายงาน คณะผู้บริหารและคณะทำางานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ 
มีบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ควบคุมดูแล การจัดทำารายงานความยั่งยืน 
เพื่อให้เน้ือหาของรายงานมีความสมบูรณ์และครอบคลุมหัวข้อเรื่องสำาคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ และ 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ในอนาคตทิสโก้มีแผนพิจารณา 
ให้หน่วยงานภายนอก (Third Party) ทำาการตรวจสอบรายงาน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและความครบถ้วนของรายงานต่อไป

รายงานฉบับก่อนหน้า รายงานความยั่งยืน ปี 2559 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีคำาถามเกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหาของรายงาน

หน่วยงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 633 6000
โทรสาร : 02 633 6855

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

[102-45]	[102-48]	[102-50]	[102-51]	[102-52]	[102-53]	[102-54]	[102-56]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ

หุ้นยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้รับ 
การคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ประจำาปี 2560 ซึ่งคัดเลือก 
จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ที่สมัครใจเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน 
ตามตัวช้ีวัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) ส่ิงแวดล้อม 
และสังคม ซึ่ ง เป็นทางเลือกหนึ่ งสำาหรับผู้ที่ ต้องการ 
ลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำาปัจจัยด้าน 
ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุน ควบคู่ไปกับ 
การวิ เคราะห์ข้อมูลทางการเ งินของบริษัทเ พ่ือสร้าง 
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

Excellent�CG�Scoring 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้รับการจัด 
อยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม 
ที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ด้วยผล 
การประเมินระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ด้วยคะแนน
ร้อยละ 95 สูงขึ้นจากร้อยละ 91 ในปีที่ผ่านมา ตามผลสำารวจ 
การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี 2560 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ESG100

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  ได้รับการ
คัดเลือกเป็นหุ้น ESG 100 ประจำาปี 2560 ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น 1 ใน 100 บริษัทในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่ตอบโจทย์การ
ลงทุนที่ยั่งยืน พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่
มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการ

พิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้รับ 
ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัล 
รายงานความย่ังยืน ประจำาปี 2560 จากโครงการประกาศ 
รายงานแห่งความยั่งยืนจาก สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย  โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์

ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค�

“ระดับดีเด่น”

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center 
ดีเด่น) “ระดับดีเด่น” ในโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) 
ประจำ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2560 โดยสำ านักงาน 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติดำาเนินงานอย่างทุ่มเท ด้วยความ
เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ทำาให้ในปี 2560 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความสำาเร็จที่โดดเด่นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

รายงานความยั่งยืน	2560  

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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ธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) รับรางวัลธุรกรรมทางการเงิน 
ในตลาดทุนดีเด่น (Outstanding  Deal of the Year Awards) 
ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2017” ในฐานะเป็น 
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บีซีพีจี 
จำากัด (มหาชน) 

Renewable�Energy�Deal�of�the�Year,

Thailand

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Renewable 
Energy Deal of the Year, Thailand ในงาน The Asset 
Triple A Asia Infrastructure Awards 2017 จัดขึ้นโดย 
The Asset นิตยสารด้านการเงินช้ันนำาของเอเชีย จากการเป็น 
ผู้จัดการเงินกู้ร่วมในการให้สินเชื่อมูลค่า 273 ล้านเหรียญ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)

Best�Acquisition�Financing

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Acquisition 
Financing ในงาน The Asset Triple A Country Awards 
2017 จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารด้านการเงิน 
ชั้นนำาของเอเชีย จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการ 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 
(IPO) ของบริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)

Most�Active�Bank�in�Corporate�Bond�

Secondary�Market� 

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Active 
Bank in Corporate Bond Secondary Market ประจำาปี 
2560 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะที ่
ธนาคารได้ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของตราสารหนี้  
ภาคเอกชน โดยมีมูลค่ารวมของการซ้ือขายหุ้นกู้ภาคเอกชน 
มากที่สุดในปี 2560
 

  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



112

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน�GRI�

GRI	Standard Disclosure

Page	number(s)

And/or	URL(s)

Omission

Identified	

Omission(s)

Reason(s)	for	

Omission(s)

Explanation	for	

Omission(s)

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures
GRI 102:
General 
disclosures 2016

102-1 Name of the organization SR p.12

102-2 Activities, brands, products, and services SR p.7-9

102-3 Location of headquarters SR p.12

102-4 Location of operations SR p.12

102-5 Ownership and legal form SR p.12

102-6 Markets served SR p.8-9

102-7 Scale of organization SR p.7-11

102-8 Information on employees and other workers SR p.11

102-9 Supply chain SR p.86-87

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

SR p.10, 61, 87

102-11 Precautionary principle or approach SR p.89-90

102-12 External initiatives SR p.12

102-13 Membership of associations SR p.12

102-14 Statement from senior decision-maker SR p.2-4

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

SR p.5, 13-14, 38
www.tisco.co.th/
th/aboutus/
governance.html

102-18 Governance structure SR p.14-17

102-40 List of stakeholder groups SR p.23-27

102-41 Collective bargaining agreements SR p.72

102-42 Identifying and selecting stakeholders SR p.23

102-43 Approach to stakeholder engagement SR p.23-27, 
51-53

102-44 Key topics and concerns raised SR p.23-27, 
51-53

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

SR p.109

102-46 Defining report content and topic boundaries SR p.28

102-47 List of material topics SR p.30

102-48 Restatements of information SR p.109

102-49 Changes in reporting SR p.29-30

102-50 Reporting period SR p.109

102-51 Date of most recent report SR p.109

102-52 Reporting cycle SR p.109

102-53 Contact point for questions regarding the report SR p.109

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

SR p.109

102-55 GRI content index SR p.112-116

102-56 External assurance SR p.109

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
AR – รายงานประจำาปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-55]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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GRI	Standard Disclosure
Page	number(s)

And/or	URL(s)

Omission

Identified	

Omission(s)

Reason(s)	for	

Omission(s)

Explanation	for	

Omission(s)

Material Topics

Economic Performance
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1    Explanation of the material topic and  
its boundary

SR p.14, 18,
29-34, 37-38, 54

103-2 The management approach and its components SR p.14, 18,
19-20, 31-34, 
37-38, 53-58,
64-65, 70

103-3 Evaluation of the management approach SR p.14, 19-20, 
31-34, 38,
54-58, 70

GRI 201:
Economic 
Performance
2016

201-1 Direct economic value generated and distributed SR p.108

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

SR p.22

201-3 Defined benefit plan obligations and other 
retirement plans

SR p.70
AR p.A10-77

Indirect Economic Impacts
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31, 61-62

103-2 The management approach and its components SR p.31, 34, 53, 
61-62

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31, 34, 62

GRI 203:
Indirect Economic 
Impacts 2016

203-2 Significant indirect economic impacts SR p.61-62

Anti-corruption

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31, 82, 83

103-2 The management approach and its components SR p.20-21, 31, 
33-34, 53, 82-85
www.tisco.co.th/
th/aboutus/
anticorp.html

103-3 Evaluation of the management approach SR p.20-21, 31, 
33, 83-85

GRI 205:
Anti-corruption
2016

205-1 Operations assessed for risks related to corruption SR p.85

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

SR p.83

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken SR p.85
Materials
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31, 89-90, 94

103-2 The management approach and its components SR p.31, 34, 53, 
89-90, 94-95

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31, 34, 94-95

GRI 301:
Materials 2016

301-1 Materials used by weight or volume SR p.95

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
AR – รายงานประจำาปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

[102-55]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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GRI	Standard Disclosure
Page	number(s)

And/or	URL(s)

Omission

Identified	

Omission(s)

Reason(s)	for	

Omission(s)

Explanation	for	

Omission(s)

Energy
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31, 59, 89-90

103-2 The management approach and its components SR p.31, 34, 53, 
59-60, 89-92, 95

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31, 34,
59-60, 90-92, 95

GRI 302:
Energy 
2016

302-1 Energy consumption within the organization SR p.92

302-3 Energy Intensity SR p.92

302-4 Reduction of energy consumption SR p.91-93

302-5 Reduction in energy requirement of products 
and services

SR p.91-92

Employment
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31, 67 

103-2 The management approach and its components SR p.31, 33-34, 
53, 67-68, 71

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31, 33-34, 
67-68, 71-72

GRI 401:
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover SR p.68

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

SR p.71

401-3 Parental leave SR p.72
Occupational Health and Safety
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31, 67

103-2 The management approach and its components SR p.31, 34, 53, 
73-76

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31, 34, 
73-76

GRI 403:
Occupational 
Health and Safety
2016

403-1 Workers representation in formal joint 
management–worker health and safety 
committees

SR p.73

403-2 Type of injury and rates of injury, occupational 
diseases, lost days, and absenteeism, and 
number of work-related fatalities

SR p.74-75

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
AR – รายงานประจำาปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-55]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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GRI	Standard Disclosure
Page	number(s)

And/or	URL(s)

Omission

Identified	

Omission(s)

Reason(s)	for	

Omission(s)

Explanation	for	

Omission(s)

Training and Education
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1    Explanation of the material topic and its boundary SR p.31

103-2    The management approach and its components SR p.31, 33-34, 
53, 76-77
AR p.8-27-8-30

103-3    Evaluation of the management approach SR p.31, 33-34, 
76-77

GRI 404:
Training and 
Education
2016

404-1    Average hours of training per year per employee SR p.77

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

SR p.77

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

SR p.76

Diversity and Equal Opportunity
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31, 67

103-2 The management approach and its components SR p.31, 33-34, 
53, 67, 81

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31, 33-34, 
67, 69

GRI 405:
Diversity and Equal
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees SR p.69

Non-discrimination
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31, 67

103-2 The management approach and its components SR p.31, 33-34, 
53, 72, 81

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31, 33-34, 72

GRI 406:
Non-discrimination
2016

406-1 Incident of discrimination and corrective actions 
taken

SR p.72

Marketing and Labeling
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR p.18, 31, 37, 
40, 96

103-2 The management approach and its components SR p.18-21, 31-34, 
38-43, 53, 96-102

103-3 Evaluation of the management approach SR p.19-21, 31-32, 
38-43, 96-102

GRI 417:
Marketing and 
Labeling 2016

417-3 Incidents of non-compliance concerning 
marketing communications

SR p.44

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

SR p.12, 14, 19-21 
www.tisco.co.th/
th/aboutus/
governance.html

FS16 Initiatives to enhance financial literacy by type 
of beneficiary

SR p.46-50, 61, 
96-102

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
AR – รายงานประจำาปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

[102-55]  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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GRI	Standard Disclosure
Page	number(s)

And/or	URL(s)

Omission

Identified	

Omission(s)

Reason(s)	for	

Omission(s)

Explanation	for	

Omission(s)

Customer Privacy
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31-32, 
37, 44

103-2 The management approach and its 
components

SR p.31-32, 34, 
37, 44-46, 53

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31-32, 46

GRI 418:
Customer Privacy
2016

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

SR p.46

Product Portfolio
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.18, 31-32, 
37-38, 54, 59

103-2 The management approach and its 
components

SR p.18, 31-32, 
34, 37-38,
53-58, 64-65 

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31-32, 38, 
54-58

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

SR p.63

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

SR p.62-63

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

SR p.60

Local Communities
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31-32

103-2 The management approach and its 
components

SR p.31-32, 
34, 53

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31-32

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

SR p.61

Cyber Security
GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p.31, 37

103-2 The management approach and its 
components

SR p.31-32, 34, 
37, 53

103-3 Evaluation of the management approach SR p.31-32

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
AR – รายงานประจำาปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

รายงานความยั่งยืน	2560  [102-55]

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร�

Sustainable	Development	Goals	(SDGs) GRI	disclosure/Indicator

Page	number(s)

And/or	URL(s)
 

SDG1 End poverty in all its forms everywhere

Access to financial services FS6
FS7
FS13
FS16

SR p.63
SR p.62-63

SR p.61
SR p.46-50, 61, 96-102

Availability of products and services for those on low incomes 203-2 SR p.61-62

Economic development in areas of high poverty 203-2 SR p.61-62

Economic inclusion 103-2 SR p.53, 81

SDG2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

Changing the productivity of organizations, sectors, or the whole 
economy

203-2 SR p.61, 62

Infrastructure investments 201-1 SR p.108

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

Access to medicines 203-2 SR p.61-62

Occupational health and safety 403-2 SR p.74-75

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

Employee training and education 404-1 SR p.77

SDG5 Achieve gender equality and empower all women and girls 

Economic inclusion 103-2 SR p.53, 81

Gender equality 401-1
404-1
404-3
405-1

SR p.68
SR p.77
SR p.76
SR p.69

Infrastructure investments 201-1 SR p.108

Non-discrimination 406-1 SR p.72

Parental leave 401-3 SR p.72

Women in leadership 405-1 SR p.69

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 302-1
302-3
302-4
302-5

SR p.92
SR p.92

SR p.91-93
SR p.91-92

Infrastructure investments 201-1 SR p.108

Renewable energy 302-1 SR p.92

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
AR – รายงานประจำาปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560

  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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Sustainable	Development	Goals	(SDGs) GRI	disclosure/Indicator

Page	number(s)

And/or	URL(s)
  

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

Access to financial services FS6
FS7
FS13
FS16

SR p.63
SR p.62-63

SR p.61
SR p.46-50, 61, 96-102

Changing the productivity of organizations, sectors, or the whole 
economy 

203-2 SR p.61-62

Diversity and equal opportunity 405-1 SR p.69

Earnings, wages and benefits 401-2 SR p.71

Economic inclusion 103-2 SR p.53, 81

Economic performance 201-1 SR p.108

Employee training and education 404-1
404-2
404-3

SR p.77
SR p.77
SR p.76

Employment 102-8
401-1

SR p.11
SR p.68

Energy efficiency 302-1
302-3
302-4
302-5

SR p.92
SR p.92

SR p.91-93
SR p.91-92

Freedom of association and collective bargaining 102-41 SR p.72

Indirect impact on job creation 203-2 SR p.61-62

Jobs supported in the supply chain 203-2 SR p.61-62

Non-discrimination 406-1 SR p.72

Materials efficiency 301-1 SR p.95

Occupational health and safety 403-2 SR p.74-75

Parental leave 401-3 SR p.72

Youth employment 401-1 SR p.68

SDG9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation 

Access to financial services FS6
FS7

SR p.63
SR p.62-63

Infrastructure investments 201-1 SR p.108

Research and development 201-1 SR p.108

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
AR – รายงานประจาปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560

รายงานความยั่งยืน	2560  

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    
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Sustainable	Development	Goals	(SDGs) GRI	disclosure/Indicator

Page	number(s)

And/or	URL(s)
 

SDG10 Reduce inequality within and among countries

Access to financial services FS13
FS16

SR p.61
SR p.46-50, 61, 95-102

Economic development in areas of high poverty 203-2 SR p.61-62

Foreign direct investment 203-2 SR p.61-62

Responsible finance FS15 SR p.12, 14, 19-21
www.tisco.co.th/th/

aboutus/governance.html

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

Access to affordable housing FS7 SR p.62-63

SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns 

Energy efficiency 302-1
302-3
302-4
302-5

SR p.92
SR p.92

SR p.91-93
SR p.91-92

Materials efficiency/recycling 301-1 SR p.95

SDG13 Take urgent action to combat climate change and its impacts 

Energy efficiency 302-1
302-3
302-4
302-5

SR p.92
SR p.92

SR p.91-93
SR p.91-92

Risks and opportunities due to climate change 201-2 SR p.22

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

-

SDG15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 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 205-1
205-2
205-3

SR p.85
SR p.83
SR p.85

Compliance with laws and regulations 417-3
418-1

SR p.44
SR p.46

Ethical and lawful behavior 102-16 SR p.5, 13-14, 38
www.tisco.co.th/th/

aboutus/governance.html

Grievance mechanisms 103-2 SR p.53, 81

Non-discrimination 406-1 SR p.72

Protection of privacy 418-1 SR p.46

SDG17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development  

Foreign direct investment 203-2 SR p.61-62

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560
AR – รายงานประจำาปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2560

  รายงานความยั่งยืน	2560   

บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)    



แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืน

บริษัท�ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป�จำากัด�(มหาชน)��ปี�2560

1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
 1.1 ความเกี่ยวข้องกับทิสโก้
   ลูกค้า  หน่วยงานกำากับดูแลสถาบันการเงิน
   พนักงาน สถาบันการศึกษา
   ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน
   นักลงทุน ประชาชนทั่วไป
   คู่ค้า อื่นๆ (กรุณาระบุ ……………………….)
 1.2 วัตถุประสงค์ของการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
   เพื่อทำาความรู้จักกับกลุ่มทิสโก้ เพ่ือศึกษา/ติดตามการดำาเนิน CSR ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
   เพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
   อื่นๆ (กรุณาระบุ ………………………………………………………………….)

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ ฉบับนี้
 2.1 เนื้อหารายงาน

เข้าใจถึงการดำาเนินงานโดยทั่วไปของกลุ่มทิสโก ้ มาก ปานกลาง น้อย
ครอบคลุมหัวข้อเรื่องสำาคัญตามที่ท่านให้ความสนใจ มาก ปานกลาง น้อย
ครบถ้วนต่อการเข้าใจได้ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน มาก ปานกลาง น้อย
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้
เพียงพอต่อการรับรู้และการตัดสินใจ  มาก ปานกลาง น้อย
มีความชัดเจน  มาก ปานกลาง น้อย

 2.2 การนำาเสนอข้อมูลรายงาน
เข้าใจง่าย ไม่สับสน  มาก ปานกลาง น้อย
รูปเล่มสวยงาม  มาก ปานกลาง น้อย
ความพึงพอใจต่อการนำาเสนอข้อมูลรายงานในภาพรวม มาก ปานกลาง น้อย

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำารายงานความยั่งยืน
 3.1 รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรื่องหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของท่านครบถ้วนแล้วหรือไม่
   ครบถ้วน    
   ไม่ครบถ้วน ต้องการให้เพิ่มเติม (โปรดระบุเรื่องหรือประเด็นที่ท่านให้ความสนใจและต้องการให้เพิ่มเติมไว้ใน 
   รายงานความยั่งยืนฉบับถัดไป)
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
 3.2 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ    
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..     

กลุ่มทิสโก้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของท่านถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก ้

ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำารายงานความยั่งยืนฉบับต่อไป
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