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รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)2

[102-14] [102-15]  

ปี 2561 เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) นับเป็น 
ปีแห่งความท้าทายส�าหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ต้องแข่งขันน�าเทคโนโลยีมาใช้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง
ดิจิทัลและโทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด และตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง  
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังได้รับผลกระทบจากกฎเกณฑ์ที่ผลักดันให้ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างโปร่งใส 
และเป็นธรรมมากข้ึนเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนต้องรับมือกับภาวะวิกฤติและความเสี่ยงใหม่ๆ  
(Emerging Risks) เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) ที่มีผลทั้งต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์องค์กร
 
ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว กลุ่มทิสโก้ยังคงรักษานโยบายการสร้างรากฐานที่มั่นคงจากภายในผ่านการปลูกฝัง 
ค่านิยมหลักขององค์กร ด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการด�าเนินงาน ควบคู่ไปกับ
การสร้างคณุค่าสูส่งัคมในทกุมติทิัง้ด้านการดแูลสิง่แวดล้อม การรบัผดิชอบต่อสงัคม และการด�าเนนิธรุกจิอย่างรบัผดิชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ภายใต้หลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี(Environmental, Social and Governance : ESG) รวมถงึความพร้อม
ในการบรหิารจดัการภาวะวกิฤตแิละความเสีย่งใหม่ๆ ซึง่จะช่วยสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัและขบัเคลือ่นกลยทุธ์
ของกลุ่มทิสโก้ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

จากความมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล และแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ส่งผลให้ในปี 2561 ทิสโก้ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน 
ASEAN CG Scorecard สงูสดุของกลุม่ประเทศอาเซยีนจาก ASEAN Capital Markets Forum และได้รบัเลอืกเป็นหนึง่ใน 
“หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเน่ืองเป็นปีที่สอง  
กบัทัง้ได้รับรางวัลรายงานความยัง่ยนื “ระดบัดเีด่น” และ “Most Improved” จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ในด้าน 
การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากลและผนวกกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับการด�าเนินงานขององค์กร 
อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและยืนยันถึงความเชื่อมั่นท่ีทิสโก้ได้รับจากคู่ค้าและลูกค้ามาตลอดอย่าง
ยาวนาน 

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

"ที่ทิสโก้ เราเชื่อมั่นว่า  
การเติบโตอย่างยั่งยืน  
เป็นผลมาจากการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี 
ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ทิสโก้ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจและส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยกลยุทธ์หลักที่เป็นกุญแจความส�าเร็จในปี 2561  
ซึ่งจะยังคงด�าเนินอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นในระยะ 3 ปีข้างหน้า ได้แก่ การเน้นคุณภาพบริการ ขยายธุรกิจไปยัง
กลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางและลูกค้าที่เข้าสู่วัยเกษียณ พัฒนาบุคลากรด้านการขาย บริหารต้นทุน ร่วมมือกันระหว่าง
สายธรุกจิและพนัธมติร พฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพการให้บรกิารลูกค้าผ่านช่องทางดิจทัิล เพือ่ขยายฐานลูกค้าและน�าเสนอ
บรกิารทีต่อบสนองรปูแบบการใช้ชวีติ (Lifestyle - ไลฟ์สไตล์) และความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงขยาย 
การให้สนิเชือ่รายย่อยให้ครอบคลมุทกุภมูภิาคเพือ่เพิม่โอกาสให้ผู้มรีายได้น้อยและชมุชนท้องถิน่ในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ
อย่างทั่วถึง
 
ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดแผนระยะ 3 ปี ตามกรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework)  
แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1) การเป็นผูน้�าตลาดผลิตภณัฑ์ทางการเงนิอย่างรบัผิดชอบ 2) การเป็นสถาบนัการเงนิทีร่บัผดิชอบ
ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล และ 3) การสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างรับผิดชอบ โดยจัดล�าดับความส�าคัญของการ
ด�าเนินการ เพื่อผลักดันและผนวกให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร (In-Process  
Sustainability Development) อย่างเป็นรปูธรรม ครอบคลมุหวัข้อด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental, 
Social and Governance : ESG) และสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายโลก ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ 

ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้มีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ตลอดจนก�าหนดและทบทวนนโยบายการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื และกระบวนการปฏบิตังิานต่างๆ ให้สอดคล้องกบัหลักธรรมาภบิาลสถาบนัการเงนิ และการให้บรกิารแก่ลกูค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทบทวนปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการเสนอขาย
ผลติภณัฑ์และการให้บรกิาร สือ่สารให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าใจและปฏบิติัได้อย่างถกูต้อง และติดตามให้ปฏบิตัติามอย่าง
เคร่งครดั เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัการน�าเสนอและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตลอดจนได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ
ความต้องการ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

กลุ่มทิสโก้ยังให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) และคณะอนุกรรมการความเสี่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Committee) ในปี 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลการบริหาร
จดัการความเสีย่งให้รดักมุ ตามหลกัการก�ากบัและถ่วงดลุ (Three Lines of Defense) ทีม่ปีระสทิธผิล และร่วมแลกเปลีย่น
ข้อมูลทางเทคนิคด้านภัยคุกคามไซเบอร์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุม่ทสิโก้มองการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) ในแง่ท่ีดี ซึง่แม้ว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อธรุกจิธนาคารในภาพรวม แต่กส็ร้างโอกาสในการเป็นพนัธมติรกบักลุ่มบรษิทั FinTech เพือ่ผสานจดุแข็งและสนบัสนนุ 
ซึง่กนัและกนั ในการน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน ประหยดัเวลาและต้นทนุ ช่วยให้ลกูค้าเข้าถงึ
ผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิได้สะดวก และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้าได้ดขีึน้ โดยยงัคง
สามารถรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยีใหม่กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความย่ังยืน และมีเป้าหมายสร้างทิสโก้ให้เป็น  
“องค์กรแห่งความสขุ” โดยเชือ่ว่าพนกังานท่ีมคีวามสุขย่อมสามารถส่งผ่านความสุขน้ันไปสู่สังคมภายนอกได้ ทสิโก้จงึเน้น
การให้ความส�าคัญต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน การพัฒนาความรู้ โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพที่เท่าเทียม 
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และเป็นธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน นอกจากน้ี ทิสโก้ยังวางแนวทางเพื่อรองรับผลกระทบจาก 
การก้าวสูส่งัคมผูส้งูอายโุดยเปิดโอกาสให้พนกังานเลอืกสะสมเงนิออมเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้ในอตัราสงู มกีารวางแผน
สืบทอดต�าแหน่งเพื่อความต่อเนื่อง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานต่างช่วงวัย (Generation)  
เพื่อตระหนักถึงคุณค่าความคิดของกันและกัน และน�าองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันให้กับองค์กร 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญต่อการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนในสังคม โดยสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้และ 
ความเชีย่วชาญทีม่ใีนการสร้างผลกระทบเชงิบวกให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ใีนสงัคม กจิกรรมส�าคญัหนึง่ทีท่สิโก้ท�าอย่าง 
ต่อเนือ่งมาตลอดได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านการเงนิแก่ชมุชน (Financial Literacy) เพือ่สร้างวนิยัทางการเงิน 
และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ ภายใต้โครงการ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” ท่ีท�าควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
“สมหวัง เงินสั่งได้” โดยมีผู้เข้าร่วมกจิกรรมทัว่ประเทศในปี 2561 ถงึ 19,771 คน นอกจากนี ้ทสิโก้ยงัมกีารสนบัสนนุสงัคม
ในแนวทางอื่นที่หลากหลาย อาทิ การน�ารายได้ส่วนหน่ึงจากการขายผลิตภัณฑ์ร่วมบริจาคเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัย 
และพัฒนาด้านการรักษามะเร็ง (โครงการ TISCO Pay It Forward) และการก�าหนดให้มอบรายได้บางส่วนจาก 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ให้แก่องค์กรที่ท�าประโยชน์ให้กับสังคม เป็นต้น 

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นผลักดันการด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และพยายามบูรณาการการจัดการผลกระทบ 
ด้านสิง่แวดล้อมเข้าสูข่ัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง ผ่านการปลูกจติส�านึกและโครงการท่ีพนักงานทุกคนมส่ีวนร่วม 
เช่น โครงการปลูกต้นไม้ที่ด�าเนินมาเป็นปีที่ 28 โครงการ 3 ท้ากล้าเปลี่ยน “ปลอดโฟมทุกเวลา แยกขยะเพิ่มมูลค่า และ
เลิกพึ่งพาพลาสติก” ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน ครอบครัว ผู้ร่วมใช้อาคาร ร้านค้าต่างๆ และชุมชน
โดยรอบอาคารส�านักงานทิสโก้อย่างได้ผล และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมหรือ Care the Bear  
โดยน�าองค์ความรู้ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมค่ายการเงินจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วย 

ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนที่ส�าคัญในปีท่ีผ่านมาได้ถูกรวบรวมและเปิดเผยไว้ใน “รายงานความยั่งยืน 
ประจ�าปี 2561” นี ้โดยระบรุายละเอยีดเนือ้หาข้อมลูองค์กร แนวทางการบรหิารจดัการ หวัข้อเรือ่งความยัง่ยนืและตวับ่งชี้
การด�าเนนิงานทีม่นียัส�าคญั ทีค่รอบคลมุการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยพจิารณาความเกีย่วข้อง 
และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเชือ่มโยงกบัเป้าหมายโลกว่าด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีป่ระกาศโดย
องค์การสหประชาชาต ิในปี 2562 นี ้ถือเป็นวาระส�าคัญที่ทิสโก้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการเป็นสถาบันการเงินที่ยั่งยืน เราจะ
ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานอย่างไม่หยุดน่ิง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมในทุกมิติ เพื่อน�า
ความส�าเรจ็สูผู่ม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ด้วยจรยิธรรมและความรบัผดิชอบอย่างสงูสดุ สมกบัปณธิาน “สร้างโอกาสให้ชวีติ”

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
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[102-16]  

วิสัยทัศน์ “สร้างโอกาสให้ชีวิต”

พันธกิจ
“ทสิโก้เป็นองค์กรแห่งการเตบิโตอย่างมคีณุภาพ ทีมุ่ง่เน้นการน�าเสนอผลติภณัฑ์การเงนิอนัมคีณุค่าให้กบัลกูค้าด้วยความ
เชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้น�าและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่  
โดยให้ความส�าคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้ค�าแนะน�าท่ีสรรค์สร้างโอกาสทางการเงิน
ของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นน�าคือหัวใจของบริการ 
ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์
คุณค่าอย่างยั่งยืนเพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”

ค่านิยม

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยม

 ลูกค้าเป็นหลัก
 ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 

 เชี่ยวชาญอย่างผู้น�า 
 บุคลากรของทิสโก้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น 

สะท้อนความเป็นผู้น�าในด้านคุณภาพบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
 บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณ

วิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

 ความคิดสร้างสรรค์
 ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความช�านาญเท่านั้น แต่ยัง 

ผสมผสานความคดิสร้างสรรค์ เพราะเราเชือ่ว่าค�าแนะน�าต่างๆ ทีม่อบให้แก่ลกูค้า ต้องมทีัง้ความถกูต้อง 
ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึง่จะช่วยเปิดมมุมองและสร้างทางเลอืกในการบรหิารจัดการต่างๆ 
เกี่ยวกับการเงินได้

 สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ
 สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการท่ีดีท่ีสุด เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู ้ 

ความช�านาญในวิชาชีพ และการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและ
ความส�าเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

 การให้ค�าแนะน�า
 บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะน�า วางแผน จัดการ 

ด้านการเงนิ ให้กบัผูอ้ืน่อย่างดทีีส่ดุด้วยบคุลกิทีเ่ป็นกนัเองและเปิดกว้าง ท�าให้สามารถรบัรู ้และเข้าใจ
ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง
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[102-2] [102-49]  

ทิสโก้ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการทางการเงินและการลงทุน
หลากหลายประเภท ได้แก่ บรกิารวาณชิธนกจิ การจดัการกองทุนส�ารองเล้ียงชพี สินเชือ่เช่าซือ้ และการลงทุนในหลักทรพัย์  
ทิสโก้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2526  
ต่อมาในปี 2548 ทิสโก้ได้ยกสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ในชื่อ ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) และต่อมา 
ในปี 2552 ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยจัดตั้ง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(“TISCO”) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนธนาคารทิสโก้ ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย
และก�ากับดูแลกิจการของธนาคารและบริษัทในเครือ ส่งผลให้ทิสโก้บริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการปฏิบัติงานที่ซ�้าซ้อน เอื้อต่อการขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
และสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นสร้างมูลค่าแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มโอกาสและช่องทางเข้าถึงบริการ
ทางการเงนิทีด่แีก่ลกูค้า เพือ่ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ตลอดช่วงชวีติ และส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้า
ในระยะยาว 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง มีสถานะเป็นบริษัทแม่  
ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายธุรกิจและก�ากับดูแลกิจการของบริษัทในเครือ ภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วย 

เกี่ยวกับทิสโก้

หมายเหตุ : (1) ไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

บร�ษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จำกัด 
(มหาชน)

บร�ษัท 
ศูนย�การเร�ยนรู�

ทิสโก� จำกัด

บร�ษัท 
ออล-เวย�ส 

จำกัด

บร�ษัท
หลักทรัพย�

ที่ปร�กษาการลงทุน
ดอยซ� ทิสโก� 

จำกัด

บร�ษัท ทิสโก� 
โตเกียว ลีสซิ�ง 

จำกัด(1)

บร�ษัท เอชทีซี 
ลีสซิ�ง จำกัด(1)

ธนาคารทิสโก� 
จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทหลักทรัพย� 
ทิสโก� จำกัด

บร�ษัทหลักทรัพย�
จัดการกองทุน 

ทิสโก� จำกัด

บร�ษัท ไฮเวย� 
จำกัด

บร�ษัท ทิสโก� 
อินชัวรันส� 

โซลูชั่น จำกัด

บร�ษัท ทิสโก� 
อินฟอร�เมชั่น
เทคโนโลยี 

จำกัด
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[102-2] [102-6] [102-7] 

ทสิโก้มุง่เน้นการสร้างมลูค่าให้กบักลุม่ลกูค้าทกุกลุม่ ด้วยการน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทีด่ทีีส่ดุ ขยายช่องทางในการ
เข้าถึงบริการ รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล ์
ที่แตกต่างกันและความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต อีกท้ังเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจแบบ 
การรวมศูนย์ที่ลูกค้า (Client Centric) ทิสโก้ได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจและจัดแบ่งธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้า แบ่งเป็น  
3 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้าบรรษัท กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน

• บริการสินเชื่อรายย่อย
 - สินเชื่อเช่าซื้อ
 - สินเชื่อเพื่อการเคหะ
 - สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
  บริโภค
• บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง 
 และขนาดเล็ก (อาทิ สินเชื่อ  
 เพื่อผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์
 เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเช่าซื้อ 
 ทรพัย์สนิเพือ่การพาณชิย์ ฯลฯ)
• บริการประกันชีวิตและ  
 ประกันภัย

• บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
 - สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
 - สินเชื่อโครงการและสินเชื่อ
  ระยะยาว
 - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ 
 - บริการออกหนังสือค�้าประกัน 
  และอาวัลตั๋วเงิน
 - บริการให้ค�าปรึกษา 
  และบริการอื่นๆ ด้านเงินกู้
 - บริการคัสโตเดียน
• บริการวาณิชธนกิจ
• บริการประกันภัย

• บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ
• บริการเงินฝากรายย่อย
• บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์
 ประเภทลูกค้าทั่วไปและประเภทสถาบัน
• บริการจัดการกองทุน
 - กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 - กองทุนส่วนบุคคล
 - กองทุนรวม
• บริการธุรกิจจัดการการเงิน
• บริการประกันชีวิตและประกันภัย
• บริการตัวแทนซื้อขายผลิตภัณฑ์ 
 กองทุนและประกันภัย
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กลุ่มลูกค้ารายย่อย
ให้บริการสินเช่ือรายย่อย บริการประกันชีวิตและประกันภัย โดยบริการสินเชื่อรายย่อย 
มุง่เน้นการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้ สนิเชือ่เพือ่การเคหะ และสนิเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภค
เป็นหลัก ทั้งนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ด�าเนินการโดย ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ�ากัด สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ด�าเนินการโดย  
บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด สินเชื่อเพื่อการเคหะด�าเนินการโดย ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)  
มผีลติภณัฑ์เด่นรปูแบบใหม่ชือ่ “มอร์เกจเซฟเวอร์” ท่ีมคุีณลักษณะพเิศษคือลูกค้าสามารถ
ช�าระคนืเงนิกูใ้นจ�านวนทีเ่กนิกว่าค่างวดทีต้่องช�าระ เพือ่ช่วยลดภาระดอกเบีย้ ทัง้ยงัสามารถ
ถอนเงินส่วนที่ช�าระเกินออกมาใช้ได้ตลอดเวลาท่ีลูกค้าต้องการ ท�าให้ลูกค้าสามารถ 
บริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัยได้เร็วขึ้น ท้ังยังเป็นการ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อีกด้วย ส�าหรับสินเชื่อเพื่อการ 
อุปโภคบริโภค ด�าเนินการโดย ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด  
มีผลิตภัณฑ์เด่น คือ สินเช่ือจ�าน�าทะเบียนรถยนต์ ในชื่อ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” เป็นการ 
ให้สนิเชือ่แก่บคุคลและนติบิคุคลทัว่ไปทีม่เีล่มทะเบยีนรถยนต์ รถบรรทกุ และจกัรยานยนต์
ที่ปลอดภาระ มีจุดเด่น คือ การอนุมัติและได้รับเงินกู้รวดเร็ว ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน  
ทั้งยังสามารถน�ารถไปใช้งานได้ตามปกติ ปัจจุบันสินเชื่อดังกล่าวมีการขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่องผ่านสาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ส�าหรับผู้ประกอบการ
ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้ ทสิโก้ได้ให้บรกิารสนิเชือ่ในรปูแบบต่างๆ อาท ิสนิเชือ่
เพื่อผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเช่าซื้อทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ เช่น  
รถบรรทุก รถบัสโดยสาร เครื่องจักร เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

จ�ดเดนสินเชื่อ
“ทิสโก ออโต แคช”

1.อนุมัติเร็ว

2.รับเง�นเร็ว

3.ไม�ต�องโอนเล�มทะเบียน

4.ใช�รถได�ตามปกติ

“Top Advisory 
House”

เป�นผู�ให�บร�การ
ที่ปร�กษาชั้นนำ 
ทั้งในแง�การออม

และการลงทุน
อย�างครบวงจร
โดยเจ�าหน�าที่

การตลาด
ที่ได�รับอนุญาต

ด�านองค�กร (Organizational
Core Competencies)

ในการทำงาน (Functional

ในการเป�นผู�นำ (Leadership
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นอกจากการให้บริการด้านสินเชื่อรายย่อยแล้ว ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) และ  
บรษิทั ทสิโก้ อนิชวัรนัส์ โซลชูัน่ จ�ากดั ยงัให้บรกิารนายหน้าประกนัภยัทัง้ในส่วนประกนัชวีติ
และประกนัวนิาศภยั โดยทสิโก้มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะคดัสรรและพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยั
และประกนัชวีติทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งและความต้องการของลกูค้า จงึเปิดโอกาสให้บรษิทั
ประกนัชัน้น�าทีม่ชีือ่เสยีง ฐานะการเงนิมัน่คง และมคีวามเชีย่วชาญในประกนัแต่ละประเภท
เข้าร่วมเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ ท�าให้ทิสโก้สามารถคัดสรรและพฒันาผลิตภณัฑ์ทีห่ลากหลาย 
เหมาะสมและคุ้มค่าส�าหรบัลูกค้า ท้ังยงัให้บรกิารขายผลิตภณัฑ์ประกนัให้ลูกค้าด้วยรปูแบบ
การขายโดยไม่จ�ากัดค่าย หรือที่เรียกว่า “Open Architecture” ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ
หมวดประกนัวนิาศภยั อาทิ ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัอคัคีภยัและภยัธรรมชาต ิประกนัภยั
เพือ่ธรุกจิ ผลิตภณัฑ์ในหมวดประกนัชวีติ อาทิ ประกนัสินเชือ่ ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์
และแบบประกนับ�านาญ ประกนัชวีติควบการลงทนุ รวมถงึประกนัสขุภาพและโรคร้ายแรง

กลุ่มลูกค้าบรรษัท
ให้บริการสินเชื่อและบริการท่ีเก่ียวข้องแก่กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ โดยบรกิารหลกัเป็นการให้สนิเชือ่เพือ่น�าไปใช้ในวตัถปุระสงค์ด้านการพาณชิย์
ต่างๆ และการให้บรกิารทีเ่กีย่วข้อง เช่น การค�า้ประกนัอาวลั การให้ค�าปรกึษาด้านการกูเ้งนิ
และการปรับโครงสร้างหนี้ การให้บริการด้านคัสโตเดียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการ
ให้ค�าปรกึษาทางการเงนิและบรกิารวาณชิธนกจิอย่างครบวงจรแก่บรษิทัหรอืองค์กรตัง้แต่
ขนาดกลางจนถงึขนาดใหญ่ โดยบรกิารดงักล่าวประกอบด้วย การเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ
และผูจ้ดัการจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ทกุประเภททัง้ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 
การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การจัดหา 
เงนิกูย้มื การปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น 

กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน
ให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินและการลงทุนโดยเจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีได้รับอนุญาต 
มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนชั้นน�า “Top Advisory House” 
ทีต่อบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งทั้งในแง่การออมและการลงทุนอย่างครบวงจร ภายใต้
แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ตามมูลค่ารวมฐานเงินฝาก 
กองทุน หรือพอร์ตหุ้น ได้แก่ กลุ่มทิสโก้พรีเมี่ยม (1-5 ล้านบาท) กลุ่มทิสโก้แพลทตินัม 
(5-20 ล้านบาท) และกลุ่มทิสโก้ไพรเวท (20 ล้านบาทขึ้นไป) ทั้งนี้ทิสโก้ได้ให้บริการต่างๆ 
อาทิ บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
บริการจัดการกองทุน เป็นต้น นอกจากน้ี ทิสโก้ยังได้น�าเสนอบริการนายหน้าผลิตภัณฑ์
กองทุนรวม ด�าเนินการโดย ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) คือ บริการให้ค�าปรึกษาและ
เสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจากหลากหลายบรษิทั (Open Architecture) โดยลกูค้า
สามารถเลือกลงทุนกบักองทุนจาก 11 บรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทุน (บลจ.) รวมถงึบรกิาร
คัดสรร แนะน�า และซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่า 500 กองทุนจากหลากหลายค่าย 
นอกจากนี้ ทิสโก้ให้บริการ ทั้งบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในสถานการณ์ต่างๆ  
เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีสม�่าเสมอและเสนอทางเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม พร้อมทั้ง 
เสนอบริการจัดท�าแผนการลงทุนให้กับลูกค้า ด้วยคุณภาพการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

จ�ดเดนสินเชื่อ
“ทิสโก ออโต แคช”

1.อนุมัติเร็ว

2.รับเง�นเร็ว

3.ไม�ต�องโอนเล�มทะเบียน

4.ใช�รถได�ตามปกติ

“Top Advisory 
House”

เป�นผู�ให�บร�การ
ที่ปร�กษาชั้นนำ 
ทั้งในแง�การออม

และการลงทุน
อย�างครบวงจร
โดยเจ�าหน�าที่

การตลาด
ที่ได�รับอนุญาต

หลักเกณฑ
ในการคัดสรร
บร�ษัทประกัน

เพ�่อเขารวมออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1.มั่นคงทางการเง�น

2.ความเชี่ยวชาญ
ในประเภทประกัน

3.ความเข�าใจใน
ผลิตภัณฑ�ของเจ�าหน�าที่

4.บร�การหลังการขาย

เกณฑในการ
วาจางพนักงาน

ข�ดความสามารถ
ด�านองค�กร (Organizational

Core Competencies)

ข�ดความสามารถ
ในการทำงาน (Functional

Competencies)

ข�ดความสามารถ
ในการเป�นผู�นำ (Leadership

Competencies)

เกี่ยวกับทิสโก้

“Open 
Architecture”

• ผลิตภัณฑ�กองทุนรวม
และประกันที่มีคุณภาพ

• รูปแบบการขายที่
ไม�จำกัดค�าย

• ตรงตามความต�องการ
ของลูกค�า
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และความรูค้วามเชีย่วชาญในการให้ค�าปรกึษาทางการเงนิท่ีโดดเด่นอนัเป็นจดุแขง็ของทิสโก้ ท�าให้สามารถมอบบริการ
ระดับดีเยี่ยมและรักษาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับลูกค้า ผ่านบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ด้วยความมุง่มัน่
อย่างต่อเนือ่งทีจ่ะเป็น “ผูใ้ห้บรกิารทีป่รกึษาการลงทนุระดบัแนวหน้า” อย่างครบวงจร

ตลอดปี 2561 ทีผ่่านมา กลุม่ทสิโก้ยงัคงให้ความส�าคญัต่อการพฒันาผลติภณัฑ์รปูแบบใหม่ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อ
ไลฟ์สไตล์ทีแ่ตกต่างกนั  และความต้องการของลกูค้าในแต่ละช่วงชวีติอย่างต่อเนือ่ง โดยในปีทีผ่่านมา ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) เน้นการท�าตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร โดยได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ 
เพื่อจับกลุ่มลูกค้าเงินฝากรายย่อย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ 
จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยจ่ายดอกเบี้ยเป็นประจ�าทุกเดือน มีความคล่องตัวในการ
ฝาก ถอน โอนได้ทกุวนั ไม่คดิค่าธรรมเนยีมในการจ่ายบลิและการโอนเงนิเมือ่ท�ารายการผ่านแอปพลเิคชนั TISCO Mobile 
Banking รวมทั้งไม่คิดค่าธรรมเนียมฝาก - ถอน ข้ามเขต เมื่อท�ารายการท่ีสาขา หรือตู้ ATM ของธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคารได้มีการพัฒนาฟังก์ชันในแอปพลิเคชัน TISCO Mobile Banking ให้สามารถรองรับการช�าระเงินผ่าน  
Thai QR Code และการช�าระบิลผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้งาน แอปพลิเคชัน 
TISCO Mobile Banking สามารถช�าระเงนิได้ทนัท ีณ ร้านค้าทีเ่ข้าร่วม Thai QR Code และจ่ายบลิทีเ่ข้าร่วมพร้อมเพย์ 
ได้ทุกธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย 

ในส่วนของธรุกจินายหน้าประกนัภยั ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) ได้ร่วมกบัพนัธมติรทางธรุกจิ พฒันาผลติภณัฑ์ประกนั
สุขภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ 
แบบเหมาจ่าย (ช่ือทางการตลาด : My Care Smart) ผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับผู้สูงอายุ  
(ชื่อทางการตลาด : PA อาม่า) ซึ่งให้ความคุ้มครองถึงอายุ 100 ปี เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถใช้สิทธิลดหย่อน
ภาษีได้ เป็นต้น นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้ว ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ยังได้รับการแต่งตั้งจาก 
บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ากัด พันธมิตรทางธุรกิจ ให้ท�าหน้าที่นายหน้าประกันภัยรถยนต์ 
อย่างเป็นทางการ ขยายบริการมอบประกันภัยฟอร์ดเอนชัวร์ (Ford Ensure) ให้แก่ลูกค้ารายใหม่ท่ีซื้อรถฟอร์ดทุกคัน  
โดยบรกิารดงักล่าวเป็นบรกิารทีธ่นาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบับรษิทั ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
และบริษัทประกันภัยช้ันน�า เพื่อน�าเสนอประกันภัยประเภท 1 ที่สามารถน�ารถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากฟอร์ด พร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายให้กับลูกค้า

ในส่วนของธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน TISCO Guru Plus  
บนโทรศพัท์มอืถอื ต่อยอดจากโปรแกรม TISCO Stock Scan ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้นักลงทุนสามารถค้นหาหุ้นเด่น 
ตามสไตล์ของลูกค้า โดยมีฟังก์ชันแบบจ�าลองพอร์ตการลงทุน (Model Portfolio) รวมทั้งสามารถติดตามบทวิเคราะห์
ต่างๆ แบบ Real time ได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน โดยก�าหนดเงื่อนไขได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ลูกค้า
สามารถติดตามข่าวสารจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด ผ่านช่องทาง Line Application : @TISCOeResearch  
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อและกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 11

[102-7] [102-10]  

ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์รวม

302,545
ล้านบาท

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวม

37,829
ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

7,016
ล้านบาท

หนี้สินรวม

264,715
ล้านบาท

รายได้สุทธิ

20,033
ล้านบาท

อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)

ร้อยละ 19.4
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

ต่อรายได้

ร้อยละ 43.7

อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ร้อยละ 22.9

เกี่ยวกับทิสโก้

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด

62,651
ล้านบาท

จ�านวนสาขา 
ธนาคาร

61
สาขา

จ�านวนสาขา
“สมหวัง เงินสั่งได้” 

238
สาขา

จ�านวนหุ้น

800.7
ล้านหุ้น
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รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)12

[102-8] [102-48]

พนักงานประจ�า พนักงานสัญญาจ้าง รวม

1,458
1,510
1,555

2,481
2,653
2,764

127
179
182

116
254
336

1,585
1,689
1,737

2,597
2,907
3,100

จ�านวนพนักงาน
จ�าแนกตาม
ประเภทการจ้าง 

2559

2560

2561

	 หมายเหตุ	:	 1)  พนักงานประจ�า หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ  
  ที่ท�าหน้าที่ต่างๆ เช่น กรรมการอ�านวยการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานทั่วไปที่เป็นพนักงานประจ�า

   2) พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานที่ทิสโก้จ้างท�างานในลักษณะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง  
  ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นคร้ังคราวที่มีก�าหนดการสิ้นสุด  
  หรือความส�าเร็จของงานหรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้อง 
  แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ท�าสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง 

   3) ในปี 2561 มีการปรับปรุงการเก็บข้อมูลพนักงานย้อนหลัง 3 ปี โดยจ�านวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�า 
  และพนักงานสัญญาจ้าง

หมายเหตุ	:	ไม่นับรวมจ�านวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานชั่วคราว

จ�านวนพนักงาน

4,837
คน

จ�านวนแรงงานฝึกงาน

	 หมายเหตุ	:	ข้อมูลจ�านวนแรงงานฝึกงานที่เกิดขึ้น ในระหว่างปีที่แสดง ไม่รวมต�าแหน่งพนักงานชั่วคราว

15 37 45
2559 2560 2561

ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัด

1,131
1,190
1,224

1,697
1,869
1,947

101
88

115

300
323
412

353
411
398

600
715
741

จ�านวนพนักงาน 
จ�าแนกตามพื้นที่

2559

2560

2561

 หมายเหตุ	:	 1) ในปี 2561 มีการปรับปรุงการเก็บข้อมูลพนักงานย้อนหลัง 3 ปี โดย จ�านวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�า 
  และพนักงานสัญญาจ้าง

   2) ไม่นับรวมจ�านวนคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 13

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

การเป็นสมาชิกภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย 
กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรและภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมรับนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการด�าเนินงานต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในกลุ่มทิสโก้ อันได้แก่

องค์กรหรือภาคีเครือข่ายพันธมิตร
 1) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 2) ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 3) ชมรม ซี เอส อาร์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 4) ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 5) แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต
 6) เครอืข่ายหุน้ส่วนต้านทจุรติเพ่ือประเทศไทย (PACT: Partnership Against Corruption for Thailand)
 7) สมาคมธนาคารไทย
 8) ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมธนาคารไทย
 9) ชมรมการก�ากับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย
 10) ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร สมาคมธนาคารไทย
 11) ชมรมพัฒนาบุคลากร สมาคมธนาคารไทย
 12) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 13) ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ชื่อบริษัท 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม 
การเงินและธนาคาร

ลักษณะกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

พื้นที่ด�าเนินธุรกิจ 
ประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

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

เลขทะเบียนบริษัท
0107551000223

โทรศัพท์  0 2633 6000 
โทรสาร 0 2633 6800 
เว็บไซต์ www.tisco.co.th

เกี่ยวกับทิสโก้
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รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)14

[102-18]  

โครงสร้างการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน
กลุ่มทิสโก้ได้มีการก�าหนดโครงสร้างการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการด�าเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และมีการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตามแนวนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 
(TISCO Sustainable Development Policy) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ของการก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้นั้น นอกเหนือจากเพื่อใช้
เป็นแนวทางส�าหรบัการบรหิารจัดการภายในกลุม่ทสิโก้ เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืในระยะยาวแล้ว ยงัหมายรวมถงึ
การด�าเนินการที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กรด้วย นโยบายนี้
สะท้อนถงึค่านยิม วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ รวมถงึกลยทุธ์องค์กรในระยะยาว โดยแนวทางการพฒันาความยัง่ยนืมยีทุธศาสตร์
อยู ่4 ประเดน็หลกั ได้แก่ เศรษฐกจิ สงัคม ธรรมาภบิาล และสิง่แวดล้อม และจะน�ามาพจิารณาผนวกรวมเข้าสูก่ารด�าเนนิ
ธุรกิจทั้งหมดของทิสโก้ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวภายใต้กลยุทธ ์
ดังต่อไปนี้ 

1) ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับ และสนับสนุนแนวปฏิบัติเพื่อ 
ต่อต้านการให้สินบนและการฟอกเงิน

2) เน้นผลการด�าเนินงานระยะยาว และสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
3) ด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุน 

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4) เสรมิสร้างสงัคมท่ีม่ันคงและมีความสขุ โดยสนับสนุนให้ประชาชนมคีวามรูท้างการเงนิและสามารถเข้าถงึบรกิาร

ทางการเงนิทีจ่�าเป็น เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ ออกแบบผลติภณัฑ์โดยค�านงึถงึประโยชน์และความต้องการของลกูค้า
เป็นหลกั และดแูลพนกังานในองค์กรให้ได้รบัโอกาสในการพฒันาและเตบิโตก้าวหน้าในสายอาชพี กบัมคีวามสมัพนัธ์
และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี ตามเป้าหมาย “องค์กรแห่งความสุข”

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนเป้าหมายของโลกด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยผนวกเข้าเป็นเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์กร
อีกด้วย 

แนวนโยบายดังกล่าวได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทิสโก้ท�าหน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ์ และเป็นผู้น�าในการ
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิการโครงการหรอืแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนืให้บรรลผุลส�าเรจ็ และมคีณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาความย่ังยืน (Sustainable Development Practices) ให้ค�าปรึกษา
หรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการพัฒนาความย่ังยืน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
และมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นปัจจุบันตามหลักปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานการพัฒนา 
เพื่อความย่ังยืน-สายก�ากับดูแลกิจการ ท�าหน้าที่ก�าหนดแผนการด�าเนินการตามกรอบความยั่งยืนขององค์กร  
(TISCO Sustainability Framework) ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะผู้บริหารให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรับทราบ ท้ังน้ีกลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อความย่ังยืนยังถือเป็น 
ส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิทีท่กุบรษิทัภายในกลุม่ทสิโก้ต้องน�าไปปฏบิตั ิเพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการพฒันา
ความยั่งยืนของกลุ่ม 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มทิสโก้
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[102-18] [102-19]  

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มทิสโก้ในการผลักดันเพื่อให้เกิดการด�าเนินการ 
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนในทุกกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร คณะท�างานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ 
(Sustainable Development Working Group) ได้รับการแต่งต้ังจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทิสโก้ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2560 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายก�ากบัดแูลกจิการ เป็นประธานของคณะท�างานร่วมกนั  โดยสมาชกิของคณะท�างานประกอบด้วยหวัหน้า
และ/หรือตัวแทนจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานวางแผนและงบประมาณ หน่วยงาน 
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส�านักเลขานุการบริษัท หน่วยงานนิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานธุรการ
ส�านักงาน และอาจมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับการก�าหนดเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะท�างาน

โครงสร้างการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้

คณะผูบร�หาร
• ดูแลการบร�หารจัดการแผนงาน และกิจกรรม  
 ภายใตกรอบความยั่งยืน ใหเปนไปตาม
 แผนกลยุทธขององคกร

ประธานเจาหนาที่บร�หารกลุมทิสโก
• ผนวกกลยุทธการดำเนินงานเพ�่อความยั่งยืน  
 กับกลยุทธองคกร  
• ดูแลการบร�หารจัดการใหเปนไปตามเปาหมาย

คณะทำงานดานการพัฒนาเพ�่อ
ความยั่งยืน
• กำหนดแผนงานและกิจกรรมภายใตกรอบความยั่งยืน 
• ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกับผูมีสวนรวม  
 ทุกหนวยงาน

บร�ษัทในเคร�อภายใตกลุมทิสโก
• รับผิดชอบการบร�หารจัดการตามแผนงาน
• ติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
• กำกับดูแลแนวปฏิบัติดานการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน 
 ใหสอดคลองกับหลักการและเกณฑมาตรฐาน

คณะกรรมการบร�ษัท
• กำหนดนโยบายดานการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน
• กำกับดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย

ประธานเจาหนาที่
บร�หารกลุมทิสโก

บร�ษัทในเคร�อภายใต
กลุมทิสโก

คณะทำงานดานการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส  
  สายควบคุมการเง�นและบร�หารความเสี่ยง
 • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายสำนักกำกับดูแลกิจการ
 • หนวยงานบร�หารความเสี่ยง
 • หนวยงานวางแผนและงบประมาณ 
 • หนวยงานการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน 
 • หนวยงานนิเทศสัมพันธ 
 • สำนักกำกับดูแลกิจการ
 • หนวยงานทรัพยากรบุคคล
 • หนวยงานธุรการสำนักงาน

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

คณะผูบร�หาร
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[102-19]  

คณะท�างานมหีน้าทีน่�านโยบายและกลยทุธ์มาก�าหนดเป็นกรอบการด�าเนนิการ (Sustainable Development Framework) 
น�าเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาให้ความเหน็ชอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่ากรอบการด�าเนนิการมสีารตัถภาพหลกั (Materiality Topics) 
ที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง โดยกระบวนการดังกล่าวเน้นการสร้างการสานสัมพันธ ์
และการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่น�าไปสู่การพฒันาและปรบัปรงุประสิทธภิาพกจิกรรมด้านความยัง่ยนืขององค์กร
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม

กรอบการด�าเนนิการเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะผูบ้รหิาร จะถกูก�าหนดเป็นแผนด�าเนนิการ 
(Roadmap) ทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์ความยัง่ยนื (Sustainability Strategy) และก�าหนดลงในรายละเอยีดของแผนกจิกรรม 
ตลอดจนตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการติดตามผลส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผน และรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานและเปิดเผย
สู่สาธารณะต่อไป
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[102-42]  

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความส�าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร 
เพือ่ให้ทราบถงึความคาดหวงั ความสนใจ หรอืข้อกงัวล ตลอดจนค�าแนะน�าต่างๆ ท่ีมาจากการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ส�าคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้นเป็นข้อมูลส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ การปฏิบัติด�าเนินงานต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างตรงจุด รวมถึงพัฒนาแนวทางการด�าเนินธุรกิจไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่จ�ากัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทิสโก้จึงให้ความส�าคัญในการพัฒนาวิธีการสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้สามารถสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น 
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมข้ัีนตอนส�าคัญ 4 ขัน้ตอน คือ (1) ศึกษาถงึรปูแบบการด�าเนินธรุกจิ กลยทุธ์ 
และแผนทางธุรกิจขององค์กร (2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholders) จากท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
(3) ประเมินความสัมพันธ์และจัดล�าดับระดับความมีนัยส�าคัญ และ (4) ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ พิจารณาเลือกวิธี
การสื่อสาร กระบวนการสานสัมพันธ์ และช่องทางการรายงานที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักในแต่ละกลุ่ม 

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

ทัง้นี ้ทสิโก้แบ่งผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถอืหุ้น พนักงาน องค์กรท่ีก�ากบัดูแล ลูกค้า คู่ค้าทางธรุกจิ ชมุชน 
และสังคม โดยได้ระบุรายละเอียดของกระบวนการการส่ือสาร ความถี่ในการส่ือสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  
และการด�าเนินการส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

กำหนดหน�วยงาน
รับผิดชอบ เลือกว�ธีการ

สื่อสาร กระบวนการ
สานสัมพันธ�และช�องทาง

การรายงาน

ประเมินความสัมพันธ�
และจัดลำดับ

ระดับความมีนัยสำคัญ

ระบุผู�มีส�วนได�เสียหลัก
จากทั้งภายใน

และภายนอกองค�กร

ศึกษารูปแบบธุรกิจ
กลยุทธ� และแผนธุรกิจ
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 ผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสถาบัน / นักลงทุนรายย่อย

กระบวนการการสื่อสาร ความถี่
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม
• การประชุมสามัญและวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น
• การประชุมนักวิเคราะห์
• การเดินทางเพื่อพบนักลงทุน 

และการเข้าพบผู้บริหารของ 
นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์

• การประชุมทางโทรศัพท์กับ 
นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์

• การเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านระบบ SET Portal ของ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
สือ่สิง่พมิพ์ และเวบ็ไซต์บรษิทั

• การสอบถามข้อมูลผ่านทาง 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

รายงาน
• รายงานประจ�าปี
• แบบรายงาน 56-1
• รายงานความยั่งยืน
• ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ

การเงินและผลการด�าเนินงาน
• การแจ้งข่าวสารกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายปี

รายไตรมาส
เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

รายปี
รายปี
รายปี
รายไตรมาส

เป็นประจ�า

• ผลการด�าเนินงานที่มั่นคง 
 และการเติบโตขององค์กร 
 อย่างยั่งยืน

• ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
 และการจ่ายปันผลในระดับ 
 ที่เหมาะสม

• การด�าเนินงานที่โปร่งใส 
 และเป็นธรรม

• การบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ

• ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูล 
 ข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้อง 
 ทันเวลาด้วยความเสมอภาค 
 เท่าเทียมกัน

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
เสนอเรื่องที่เห็นว่าส�าคัญ 
และควรบรรจุเป็นระเบียบ 
วาระในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการ

• ด�าเนินธุรกิจตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการและนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์กร

• ด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึผลตอบแทน
เปรียบเทียบกับความเสี่ยงเพื่อรักษา 
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ

• เปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้องเหมาะสม 
ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและเปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุน้ร่วมแสดงความคดิ
เหน็และข้อเสนอแนะในที่ประชุม

• ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของตน

• เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้สิทธ ิ
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
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กระบวนการการสื่อสาร ความถี่
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม
• การประชุมประจ�าเดือนของ 

คณะผู้บริหารทุกระดับ
• การจดัอบรมพนกังานในทกุระดบัชัน้
• การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ผ่านจดหมายข่าวให้กับพนักงาน 
• การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์พนักงานในรูปแบบ
ต่างๆ 

• การจัดท�าแบบสอบถามความ
ผูกพันของพนักงาน

• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทิสโก้กรุ๊ป 
(HR Help-line)

• โปรแกรมสื่อสารความรู้ค่านิยม  
และวัฒนธรรมองค์กรส�าหรับ
พนักงานใหม่ 

• การสื่อสารระดับผู้บริหาร 
ระดับกลาง 

• การสื่อสารทางตรงจากผู้บริหาร 
สู่ผู้บริหารระดับกลาง

รายงาน
• รายงานผลด้านทรัพยากร 

บุคคลประจ�าเดือน
• รายงานประจ�าปี
• แบบรายงาน 56-1
• รายงานความยั่งยืน

รายเดือน

เป็นประจ�า
เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

รายปี

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

รายสัปดาห์

รายเดือน

รายเดือน

รายปี
รายปี
รายปี

 
• ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• ค่าตอบแทน ผลประโยชน์  

 และสวัสดิการ
• โอกาสในการเรียนรู้และ 

พัฒนา
• ความสมดุลในการท�างาน 

 และชีวิตส่วนตัว
• การรับฟังความคิดเห็น 

 ของพนักงาน
• การยอมรับหรือเห็นคุณค่า
• สภาพแวดล้อมในการ 

 ท�างานที่ดีและปลอดภัย
• พนักงานได้รับการปฏิบัติ 

 อย่างเป็นธรรม ให้เกียรต ิ
 และไม่เลือกปฏิบัติ

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
ให้ความส�าคัญกับการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสพนักงาน 
ทุกระดับเติบโตในสายอาชีพ 
อย่างเท่าเทียมกัน 

• ดูแลในเรื่องค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเหมาะสม
และมีการปรับปรุงโครงสร้าง
สวสัดกิาร เพือ่ให้ทนักบัความต้องการ
ของพนักงานโดยเฉพาะ 
ด้านสวัสดิภาพและชีวอนามัย

• ออกแบบการเรยีนรูท้ัง้ด้านการพฒันา
ทักษะผู้น�าและทักษะทางวิชาชีพ 
โดยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้อย่าง 
ทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศ 

• ให้ความส�าคัญกับชีวอนามัยและ 
การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน 
ผ่านการจัดโครงการกีฬาและ
สันทนาการให้กับพนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้ถูกต้องตามหลัก 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ในที่ท�างาน

• มีช่องทางในการเข้าถึงความคิดเห็น 
ของพนักงานที่หลากหลาย อาทิ  
จัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ 
 พนักงานประจ�าปี ช่องทาง 
การเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์ 
และช่องทางการร้องทุกข์ เป็นต้น 

• จัดโครงการเพื่อตอบสนองพันธกิจ
องค์กรแห่งความสุข ด้วยการส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน  
มุ่งเน้นการชื่นชมและเห็นคุณค่า 
ของเพื่อนร่วมงาน ผ่านช่องทางการ
ชื่นชมที่หลากหลาย

 พนักงาน
พนักงานประจ�า / พนักงานสัญญาจ้าง / พนักงานชั่วคราว

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย
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 องค์กรที่ก�ากับดูแล
ธนาคารแห่งประเทศไทย / ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ / 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย / ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน /   
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กระบวนการการสื่อสาร ความถี่
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม
• ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์กร 

ที่ก�ากับดูแล จะผ่านหน่วยงาน
ก�ากับและหน่วยงานข้อมูลองค์กร

• กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การตรวจสอบโดยองค์กรที่ก�ากับ
ดูแล การประชุมหารือระหว่าง 
ผู้บริหารและหน่วยงานทางการ 
ในเรื่องที่ส�าคัญๆ เป็นต้น

รายงาน
• แบบรายงาน 56-1
• รายงานความยั่งยืน
• การแจ้งข่าวสารต่อ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• แบบรายงานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

รายปี
รายปี
เป็นประจ�า

รายวัน / 
รายเดือน / 
รายปี

• ความเที่ยงธรรม  
ความโปร่งใส และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• การด�าเนินธุรกิจซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายและ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีม่ปีระกาศใช้

• จัดตั้งหน่วยงานก�ากับ 
เพื่อประสานงานกับองค์กรที่ก�ากับ
ดูแลและหน่วยงานภายใน

• จดัตัง้หน่วยงานข้อมลูองค์กร  
เพื่อรับผิดชอบการจัดท�ารายงาน 
ตามที่กฎหมายก�าหนด

• จัดเตรียมทรัพยากรและข้อมูล 
เพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบของ
องค์กรที่ก�ากับดูแล
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 ลูกค้า
ลูกค้ารายย่อย / ลูกค้าบรรษัท / ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน

กระบวนการการสื่อสาร ความถี่
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม
• การพบปะลูกค้ารายบุคคล 
• ศนูย์บรกิารลกูค้า (Contact Center)
• การเยีย่มชมกจิการของลกูค้าบรรษทั
• การจัดงานอบรม งานสัมมนา  

เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าทางด้าน
เศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน

• การจัดช่องทางส�าหรับลูกค้า  
เพื่อให้แสดงความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

• การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิ จดหมายข่าว เว็บไซต ์
ของบริษัท โมบายแอปพลิเคชัน

รายงาน
• รายงานประจ�าปี
• รายงานความยั่งยืน
• เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
• บทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ /  

บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว
• ค�าแนะน�าด้านการลงทุน

เป็นประจ�า
เป็นประจ�า
เป็นประจ�า
เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

รายปี
รายปี
เป็นประจ�า
เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

• ผลติภณัฑ์มรีาคาทีเ่หมาะสม 
และได้รับการเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน 
และถูกต้อง

• ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้า

• คุณภาพในการให้บริการที่
เป็นเลิศ

• ความสะดวกในการเข้าถงึ
ผลติภณัฑ์และบริการ
ทางการเงิน

• ได้รับความรู้ทางด้านการเงิน  
รวมทั้งได้รับค�าแนะน�า 
ในด้านการลงทนุทีเ่หมาะสม
และทันเวลา

• ได้รับความรู้ในการป้องกัน
ภัยทางการเงิน

• ได้รับการจ่ายดอกเบี้ยและ
ช�าระคืนเงินกู้ตามก�าหนด

• การรักษาข้อมูลความเป็น
ส่วนตัวของลูกค้า

• การรับฟังปัญหาและช่วย
แก้ไขบรรเทา เยียวยา กรณี
ที่ลูกค้ามีปัญหาเกิดขึ้น

• ลกูค้าได้รบับรกิารทีเ่ท่าเทยีม
กัน

• ขยายขอบเขตผลติภณัฑ์ 
เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของลกูค้า

• เปิดเผยข้อมลูผลติภณัฑ์อย่าง 
ครบถ้วนและถกูต้อง

• พฒันาความสามารถของพนกังานขาย
อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในด้านความรู้
ทางการเงนิและการให้บรกิารแก่ลกูค้า

• เพิม่ช่องทางในการเข้าถงึผลติภณัฑ์
และบรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลาย 

• จดัการฝึกอบรมและงานสมัมนาเพือ่
ให้ความรูท้างการเงนิ การลงทนุ 
แก่ลกูค้า

• รบัฟังข้อเสนอและข้อร้องเรยีนจาก
ลกูค้าผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ  
เจ้าหน้าทีข่าย ศนูย์บรกิารลกูค้า อเีมล

• การส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าที่
มต่ีอการให้บรกิารผ่านช่องทาง 
ศนูย์บรกิารลกูค้า

• ปฏบิตัต่ิอเจ้าหนี ้ผูฝ้ากเงนิ ผูถ้อืหุน้กู้  
ตามข้อสญัญาและเงือ่นไขต่างๆ  
ทีไ่ด้มกีารก�าหนดไว้

• ประกาศนโยบาย โครงสร้าง 
การบรหิารจดัการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรกัษา 
ความปลอดภยัข้อมลูส่วนบคุคลของ
ลกูค้า เพือ่ให้พนกังานยดึถอืปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครดั

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย
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[102-40] [102-43] [102-44]

 ชุมชนและสังคม

คู่ค้าทางธุรกิจ

กระบวนการการสื่อสาร ความถี่
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม
• การประชุมร่วมกับคู่ค้า
• การประเมินความพึงพอใจ 

ของคู่ค้า

เป็นประจ�า
เป็นประจ�า

• คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส 
 และเป็นธรรม
• การปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกราย 
 อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
• การปฏบิตัติามข้อก�าหนด 
 ในสญัญา
• มีความสัมพันธ์ระยะยาว 
 ระหว่างคู่ค้าและบริษัท 
• ราคามีความยุติธรรม และ 
 ไม่มีการทุจริตในการจัดซื้อ 
 จัดจ้าง

• ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คู่ค้า 
 อย่างถูกต้องชัดเจนเท่าเทียมกัน
• สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้า และ  
 นโยบายต่อต้านการทุจริตให้คู่ค้า 
 ได้รับทราบ และด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้า 
 ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้
• จัดประชุมร่วมกับคู่ค้า เพื่อรับฟัง 
 ข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากคู่ค้า
• ท�าการประเมินความพึงพอใจ 
 ของคู่ค้า

กระบวนการการสื่อสาร ความถี่
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การด�าเนินการ

ช่องทางและกิจกรรม
• ส�ารวจความต้องการของชุมชน 

และสังคม
• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
• มีการจัดการต่อประเด็น 

ทางสังคมที่ส�าคัญ
• การให้ความรู้ทางการเงิน
 - “ค่ายการเงินทิสโก้” 

 เพื่อเยาวชนและครู
 -  “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” 

 เพื่อชุมชนทั่วประเทศ 

รายงาน
• รายงานประจ�าปี
• แบบรายงาน 56-1
• รายงานความยั่งยืน

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

รายปี

4 ครั้งต่อปี

อย่างน้อย 1 กจิกรรม 

ให้ความรู ้/ 1 กจิกรรม 

ตดิตามผลต่อ 1 สาขา

รายปี
รายปี
รายปี

• ด�าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมควบคู่ไปกับการ 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

• ให้การสนับสนุนและ 
แบ่งปัน เพื่อความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

• ให้ความรู้ทางการเงินให้
สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน ใน
ชีวิตประจ�าวันได้

• ด�าเนนิธรุกจิอย่างรบัผดิชอบ 
ด้วยมาตรฐานสากล

• มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
การรณรงค์ประหยัดพลังงาน

• จดักจิกรรมเพือ่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชน ได้แก่ โปรแกรมความรู้ 
ทางการเงิน ทุนการศึกษา และ
พัฒนาโรงเรียน

• กระตุน้ให้พนกังานมจีติอาสา  
เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
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[102-45] [102-46] [103-1]  

กลุม่ทสิโก้มกีระบวนการในการก�าหนดหวัข้อเรือ่งความยัง่ยนืทีส่�าคญั โดยการรวบรวมประเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายใน
และภายนอก ให้ความส�าคัญ ประเด็นที่เป็นแนวโน้มประเด็นที่ส�าคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือของมาตรฐานสากล 
หรอืตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก (Mega Trend) และน�ามาจดัล�าดบัความส�าคญั เพือ่ให้การบรหิารจัดการหวัข้อ
เรื่องเก่ียวกับความย่ังยืนเป็นหัวข้อเรื่องท่ีตอบสนองต่อการให้ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และเรื่องท่ีสร้างมูลค่าและ
ผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

การก�าหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ส�าคัญ	

ขอบเขตด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ : (1) ไม่รวมอยู่ในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย

ขอบเขตภายในองค์กร
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด
• บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด
• บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ�ากัด
• บริษัท ทิสโก้อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ�ากัด
• บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ�ากัด
• บริษัท ออล-เวย์ส จ�ากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จ�ากัด
• บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ�ากัด(1)

• บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ�ากัด(1)

ขอบเขตภายนอกองค์กร

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

ชุมชนและสังคม

คู่ค้าทางธุรกิจ

องค์กรที่ก�ากับดูแล
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1) การระบุหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ส�าคัญ
 ในขั้นตอนการระบุหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ส�าคัญเป็นการด�าเนินการ เพื่อพิจารณาหัวข้อสาระส�าคญัเรือ่งความยัง่ยนื

ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนประเมินทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนและขอบข่ายการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม โดยมีการด�าเนินการ 
ตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

  รวบรวมหัวข้อความยั่งยืนที่มีสาระส�าคัญโดย
 - น�าประเดน็ความยัง่ยนืทีม่สีาระส�าคัญของปี 2560 มาพจิารณาทบทวนว่าหัวข้อเรือ่งความยัง่ยนืท่ีมีความส�าคัญ

ต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียในปีก่อนยังเป็นหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีความส�าคัญต่อเนื่องมาในปี 2561  
หรือไม่ 

 - ศกึษาแนวโน้มความยัง่ยนืทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินงานของธรุกจิโดยเทียบเคียงกบัหัวข้อท่ีอตุสาหกรรมเดยีวกนั
ให้ความส�าคญั หวัข้อทีน่านาชาตใิห้ความส�าคญัในบรบิทของความยัง่ยนืและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก

 - ประเด็นความส�าคัญด้านความยั่งยืนที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น จากการส�ารวจความคิดเห็นของ
ลกูค้าหรอืกลุม่ลกูค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการพฒันานวตักรรมทางด้านผลติภณัฑ์และบรกิารขององค์กร การ
ศกึษาประเดน็ความส�าคญัทีห่น่วยงานทางการให้ความส�าคัญ ผ่านการออกประกาศหรือกฎระเบียบข้อบังคับ 
เป็นต้น รวมถงึประเดน็ด้านความยัง่ยนืทีผู่บ้รหิารให้ความส�าคัญ จากการจัดประชุมเพื่อหารือหัวข้อเรื่องความ
ยั่งยืนที่มีสาระส�าคัญ

  น�าหวัข้อเรือ่งความยัง่ยนืทัง้หมดทีไ่ด้มากล่ันกรองและจดัท�าแบบส�ารวจข้อคิดเห็นของผู้มส่ีวนได้เสียในแต่ละกลุม่ 
  ก�าหนดกลุ่มผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน องค์กรที่ก�ากับดูแล ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชนและสังคม
  ให้ผูบ้รหิารและหวัหน้าหน่วยงานในทกุส่วนงานเป็นผูต้อบแบบส�ารวจ ในฐานะเป็นตวัแทนของกลุม่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ในแต่ละกลุ่มตามที่ก�าหนด โดยให้ล�าดับความส�าคัญในแต่ละหัวข้อเรื่องความย่ังยืนตามมุมมองของกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสียที่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเป็นตัวแทน

ทั้งนี้ กระบวนการก�าหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ส�าคัญมีขั้นตอนการด�าเนินการตามล�าดับดังนี้

การระบุหัวข�อเร�่อง
ความยั่งยืนที่สำคัญ

การจัดลำดับ
ความสำคัญการทบทวน

การตรวจสอบ
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[102-32] [102-47]  

2) การจัดล�าดับความส�าคัญ
 การจดัล�าดบัความส�าคญัของหวัข้อเรือ่งความยัง่ยนืเป็นการด�าเนนิการ เพือ่ให้สามารถก�าหนดแผนการด�าเนินการได้

ตามล�าดับที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญได้อย่างเหมะสม โดยในกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญของหัวข้อเรื่อง
ความยั่งยืนส�าหรับปี 2561 ก�าหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนได้ 18 หัวข้อ และมีการจัดล�าดับความส�าคัญโดย

  วิเคราะห์ผลจากแบบส�ารวจที่ได้รับการตอบกลับ 
  จัดล�าดบัความส�าคญัของหวัข้อเรือ่งความยัง่ยนืตามผลส�ารวจทีไ่ด้รบัจากตวัแทนของผูม้ส่ีวนได้เสยีในแต่ละกลุม่ 

โดยแบ่งระดับความส�าคัญออกเป็น 3 ระดับ คือ ต�่า ปานกลาง และสูง และแบ่งมุมมองการพิจารณาให้ความ
ส�าคัญออกเป็น 2 แกน กล่าวคือ

 - แกนนอน : หัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีความส�าคัญต่อกลุ่มทิสโก้
 - แกนตั้ง : หัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3)  การตรวจสอบ
 ในกระบวนการตรวจสอบ เป็นการด�าเนินการเพือ่ยนืยนัว่าหัวข้อเรือ่งความยัง่ยนืท่ีได้มกีารจดัล�าดับความส�าคญัไว้ใน

ขัน้ตอนก่อนเปน็ประเดน็ความยัง่ยนืที่มีสาระส�าคญัต่อผู้มีส่วนได้เสยีแตล่ะกลุม่และมีล�าดบัความส�าคญัทีเ่หมาะสม 
โดยการด�าเนนิการมกีารน�าเสนอผลการจดัล�าดบัความส�าคญัของหวัข้อเรือ่งความยัง่ยนื ให้คณะท�างานด้านการพฒันา
เพื่อความยั่งยืนพิจารณาตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มุมมองที่ตัวแทนของผู้มีส่วนเสียได้เสียแต่ละกลุ่มให้ 
ความส�าคัญ ความสมบูรณ์ของเนือ้หา ความครอบคลมุในการเปิดเผยข้อมลู และการด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผลการด�าเนนิงานทีต้่องการ โดยตรวจสอบความครบถ้วนของหวัข้อเรือ่งความยัง่ยนืทีม่สีาระส�าคญัซึง่องค์กรคัดเลอืก
เพือ่ด�าเนนิการบนหลกัการความสมบรูณ์ (Completeness) ก่อนน�าเสนอคณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง
ในการก�ากับดูแลการด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลของการก�าหนดหวัข้อเรือ่ง 
ความยัง่ยนืทีม่สีาระส�าคญัทีผ่่านการตรวจสอบและเหน็ชอบโดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องน�ามาซึ่ง
การก�าหนดหรือทบทวนแผนการด�าเนินการด้านความยั่งยืน (Sustainability Roadmap) ตามความเหมาะสมต่อไป

4)  การทบทวน
 หัวข้อเร่ืองความย่ังยืนที่มีสาระส�าคัญรวมถึงเน้ือหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้รับหลังจากเผยแพร่รายงานฉบับ 

ก่อนหน้าจะถูกน�ามาทบทวนทั้งในเรื่องของหัวข้อเรื่องว่ายังเป็นหัวข้อท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญหรือไม่ รวมถึง
พิจารณาทบทวนล�าดับความส�าคัญ และน�ามาปรับปรุงโดยรวมเข้าในกระบวนการระบุหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มี 
ความส�าคญัในขัน้ตอนแรก รวมถงึการน�ามาพจิารณาพฒันาและปรบัปรงุเนือ้หาของการรายงานในรายงานฉบับต่อไป

การจัดล�าดับหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระส�าคัญ 
ตามกระบวนการก�าหนดหัวข้อเรื่องความย่ังยืนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีมีการด�าเนินการในปี 2561 สามารถก�าหนดหัวข้อเรื่อง
ความยัง่ยืนทีม่ีสาระส�าคญัได้ 18 หัวข้อ โดยแบ่งระดับความส�าคัญตามประเด็นที่มีความส�าคญัต่อทิสโก้และประเด็นที่มี
ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

การก�าหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ส�าคัญ	
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จากหัวข้อเร่ืองความย่ังยืนที่ส�าคัญขององค์กร จ�านวน 18 หัวข้อ ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่องค์กรให้ความ
ส�าคัญไว้จากการรายงานในฉบับก่อน ซึ่งมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการด�าเนินการด้านความยั่งยืน รวมถึง
การพัฒนาและปรับปรุงแผนการด�าเนินการ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับล�าดับความส�าคัญที่มีต่อองค์กร
และผู้มีส่วนได้เสีย นอกเหนือจากหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมจากการรายงานในรอบก่อน 
ในปี 2561 มีหัวข้อเรื่องความยั่งยืนเพิ่มเติมจากรายงานฉบับก่อนจ�านวน 2 หัวข้อ คือ การบริหารจัดการนวัตกรรม และ 
สิทธิมนุษยชน ส�าหรับการบริหารจัดการนวัตกรรม ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดแผนและมีการด�าเนนิการเพิม่เตมิ
ในปี 2561 โดยมกีารรายงานการด�าเนนิการในหัวข้อท่ีเกีย่วข้องในรายงานฉบบัน้ี ส่วนหัวข้อสิทธมินุษยชน ในปี 2561 กลุม่
ทิสโก้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อน�ามาก�าหนดนโยบาย กระบวนการติดตาม จึงยังไม่ได้น�าเสนอในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ 
การก�าหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนสอดคล้องตามแนวทาง GRI ทั้งหมด จ�านวน 20 หัวข้อ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1  การก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 

2  ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ 

3  การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 

4  ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงผลกระทบเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม  

 และธรรมาภิบาล 

5  การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

6  การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า 

7  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

8  การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านไซเบอร ์

9  การบริหารจัดการนวัตกรรม 

10  การให้โอกาสในการเข้าถึงทางการเงิน 

11  การให้ความรู้ทางการเงิน 

12  การให้สินเชื่อและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ 

13  การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

14  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ 

15  การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 

16  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 

17  การบรหิารจดัการด้านแรงงาน การให้โอกาสและความเท่าเทยีมกัน 

18  สิทธิมนุษยชน 

ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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การจัดลำดับหัวข�อเร�่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญ
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[102-47] [102-49] [103-1]

หัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ส�าคัญ 

หมายเหตุ : * หวัข้อเร่ืองความยัง่ยนืทีเ่พ่ิมเติมขึน้ นอกเหนอืจากหวัข้อความยัง่ยนืใน GRI Standard และ GRI ฉบบั G4 กลุม่ธรุกจิการให้บรกิารทางการเงนิ

หัวข้อเรื่องความยั่งยืน
ที่ส�าคัญ

หัวข้อเรื่องความยั่งยืน
ตามแนวทาง	GRI

ขอบเขตผลกระทบ
หน้า

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

การรักษาความปลอดภัยและ 
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ลูกค้า 28-30, 73-77

การก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรม 
ในการด�าเนินธุรกิจ

การต่อต้านทุจริต ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ทั้งหมด

83-84, 86-91

การจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านไซเบอร์

การป้องกนัอาชญากรรมไซเบอร์ * ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ลูกค้า 70-77

ผลประกอบการและความสามารถ 
ในการเติบโตทางธุรกิจ

 มลูค่าทางเศรษฐกจิทางตรงทีถ่กู
สร้างขึน้และกระจายออกไป

ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ทั้งหมด

ดูรายงาน 
ประจ�าปี

การบริหารความเสี่ยง ภาวะวิกฤต 
และการจดัการด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

กรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ทั้งหมด

70-77

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การตลาดและการแสดงฉลาก ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ลูกค้า 33-40, 49-68, 
115-119

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การจ้างงาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การฝึกอบรมและการให้ความรู้

ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ - 98-100

104-108
108-110

การบริหารจัดการด้านแรงงาน  
การให้โอกาสและความเท่าเทยีมกนั

 ความหลากหลายและโอกาส 
แห่งความเท่าเทียม 

การไม่เลือกปฏิบัติ

ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ -

ลูกค้า คู่ค้า

28-30, 66-68, 
97-100, 104

49-63, 83-84, 
92-96, 115-119 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจของลูกค้า ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ลูกค้า 49-68

การบริหารจัดการนวัตกรรม การพฒันานวตักรรมทางการเงนิ * ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ลกูค้า ชมุชนและสงัคม 33-40

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึง
ผลกระทบเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG)

ผลเชิงเศรษฐกิจ ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  
ชุมชนและสังคม

40-48, 69, 85

การให้สินเชื่อและการลงทุน 
อย่างมีความรับผิดชอบ

พอร์ตผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทนุ ทสิโก้ จ�ากดั

ลกูค้า ชมุชนและสงัคม 40-48, 69, 
115-119

การให้ความรู้ทางการเงิน ชุมชนท้องถิ่น ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ชุมชนและสังคม 58-63, 115-128

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ห่วงโซ่อปุทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ คู่ค้า ชุมชนและสังคม 92-96

การให้โอกาสในการเข้าถงึ 
ทางการเงนิ

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด(มหาชน) 
บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด

ลกูค้า ชมุชนและสงัคม 33-40, 
115-119

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มทิสโก้

 มลอากาศ 
 พลังงาน 
 วัสดุ 
 ขยะ

ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ชุมชนและสังคม 134-136, 143-145
134-136, 138-142

134-138
134-136, 142-143

สิทธิมนุษยชน  ไม่น�าเสนอในรายงาน - - -

การก�าหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ส�าคัญ	

62-03-115_001-031 TISCO SD 2018 new01-04_UK Uncoated-DIC.indd  27 4/1/19  6:38 PM



รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)28

[103-1] [103-2] [103-3] 

ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตาม 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร กลุ่มทิสโก้มีการผลักดันแนวทางและกระบวนการด�าเนินการเพื่อให้เกิด 
การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

กรอบความยั่งยืนทิสโก้

กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดกรอบความยั่งยืน (Sustainability Framework) ขององค์กร ซึ่งเป็นกรอบท่ีน�ามาใช้ในการก�าหนด
แนวทางของการด�าเนนิการด้านความยัง่ยนื โดยกรอบความยัง่ยนืดังกล่าวมกีารน�าหัวข้อเรือ่งความยัง่ยนืท่ีผู้มส่ีวนได้เสยี
ให้ความส�าคัญมาก�าหนดเป็นหัวข้อเร่ืองความยั่งยืนที่มีสาระส�าคัญต่อองค์กรที่ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาจาก
ตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนได้เสียต่อหัวข้อเรื่องความย่ังยืนในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริบทหัวข้อเรื่อง 
ความยั่งยืนที่สามารถน�ามาผนวกเข้าสู่การด�าเนินงานหลักตามภารกิจขององค์กร อันน�าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธขององคกร

การใหสินเชื่อ
อยางรับผิดชอบ

Sustainability Framework

ดำเนินธุรกิจ
ตามแนวคิด
การธนาคาร
ที่ยั่งยืน

ยึดมั่นในหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
และตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจ
ดวยความใสใจ
ตอสิ�งแวดลอม

สรางการ
เขาถึง

ผลิตภัณฑ
ทางการเง�น

ยกระดับ
องคความรู

ทางดานการเง�น
แกชุมชน
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[103-1] [103-2] [103-3] 

ทัง้นี ้กรอบความยัง่ยนืทีก่�าหนดผ่านการพจิารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะผู้บรหิารระดับสูงขององค์กร มกีารน�ามา
ก�าหนดเป็นแผนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 3 ปี (Sustainability Roadmap) ซึ่งจะมีการทบทวนแผนเป็นประจ�า
สม�่าเสมอ แผนการด�าเนินงานดังกล่าวน�ามาบังคับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส�าหรับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ซ่ึงกรอบ 
ความยั่งยืนและแผนการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนท่ีได้น้ีถือเป็นแนวทางส�าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูก่ารพฒันา 
ทีย่ัง่ยนือย่างเป็นรปูธรรม ซึง่รายละเอยีดสาระส�าคัญของกรอบความยัง่ยนืและหัวข้อความยัง่ยนืท่ีน�ามาก�าหนดแผนการ
ด�าเนนิการด้านความยัง่ยนืขององค์กรมีดังนี้ 

1)	การเป็นผู้น�าตลาด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
อย่างรับผิดชอบ

• การยกระดับผลิตภัณฑ ์
 ทางการเงินที่รับผิดชอบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
 และธรรมาภิบาล
• การสร้างความพึงพอใจ 
 และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
• การบริหารความเสี่ยง

2)		การเป็นสถาบันการเงิน 
ที่รับผิดชอบภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล

• การก�ากับดูแลกิจการ
• การปฏิบัติตามหลัก 
 ธรรมาภิบาลและการให้บริการ 
 ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
• แนวทางการออกแบบ 
 ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการ 
 ปฏิบัติงานใหม่
• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
• ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตร 
 ต่อสิ่งแวดล้อม
• ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

3)		การสร้างสรรค์สังคม	 
และสิง่แวดล้อมอย่างรบัผดิชอบ

• การเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
 และการเข้าถึงบริการ 
 ทางการเงินอย่างทั่วถึง
• การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี 
 ทางสังคม
• การบริหารจัดการผลกระทบ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม

1) การเป�นผู�นำตลาดผลิตภัณฑ�ทางการเง�น  
 อย�างรับผิดชอบ
2) การเป�นสถาบันการเง�นที่รับผิดชอบ
 ภายใต�หลักธรรมาภิบาล
3) การสร�างสรรค�สังคม   
 และสิ�งแวดล�อมอย�างรับผิดชอบ

สิ�งแวดลอม • สังคม • 

ธรร

มา
ภิบ
าล

กรอบความยั่งยืนทิสโก
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[103-2]  

จากแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้น ทิสโก้มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายโลก 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ได้การรับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ โดยองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน 
ปี 2558 จ�านวน 12 ข้อ ได้แก่ (1) ขจัดความยากจน (3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (4) การศึกษาท่ีเท่าเทียม 
(5) ความเท่าเทียมทางเพศ (7) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(10) ลดความเหลือ่มล�า้ (11) เมอืงและถิน่ฐานมนษุย์อย่างยัง่ยนื (12) แผนการบรโิภคและการผลติทีย่ัง่ยนื (13) การรบัมอื
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (17) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ผ่านการด�าเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
น�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยองคการสหประชาชาติ

ขจัด
ความยากจน

การมีสุขภาพ
และความเป�นอยู�ที่ดี

การศึกษา
ที่เท�าเทียม

ความเท�าเทียม
ทางเพศ

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเข�าถึงได�

การจ�างงานที่มีคุณค�า
และเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ลดความ
เหลื่อมล้ำ

เมืองและถิ�นฐานมนุษย�
อย�างยั่งยืน

แผนการบร�โภค
และการผลิตที่ยั่งยืน

การรับมือ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สังคมสงบสุข
ยุติธรรม ไม�แบ�งแยก

ความร�วมมือ
เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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[103-3]  

สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญตามแผนการด�าเนินการด้านความยั่งยืนในปี 2561

1)		การเป็นผู้น�าตลาด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
อย่างรับผิดชอบ

• ปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 
 และช่องทางการให้บริการ
 เพื่อตอบสนอง Digital  
 Lifestyle ของลูกค้า เช่น  
 Chatbot น้องสมหวัง, 
 My Car My TISCO, MyPVD, 
 My Fund
• ส่งเสริมยุทธศาสตร์ของภาครัฐ  
 ตามโครงการ National   
 e-Payment
• จัดตั้งกองทุนเปิด 
 “ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน”
• สนับสนุนธุรกิจพลังงาน 
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• จัดโครงการสนับสนุนเงินวิจัย 
 และรักษาโรคร้ายแรงกับ 
 มูลนิธิรามาธิบดี

2)		การเป็นสถาบันการเงิน 
ที่รับผิดชอบภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล

• พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 ลูกค้า
• ยกระดับการบริหารจัดการ 
 ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ก�าหนดจรรยาบรรณคู่ค้าและ 
 ต่อยอดการด�าเนินการร่วมกับ 
 คู่ค้า (88 เปอร์เซ็นต์ของคู่ค้า 
 ลงนามรับทราบ)
• อัตราการคงอยู่ร้อยละ 92 
 โดยมีอัตราการลาออกของ  
 พนักงานลดลงจากปีก่อน
 ร้อยละ 9.81

3)		การสร้างสรรค์สังคม	 
และสิง่แวดล้อมอย่างรบัผดิชอบ

• งดการใช้กล่องโฟมใน 
 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ 
• ลดการปล่อยก๊าซ 
 คาร์บอนไดออกไซด์จากการ 
 จัดงานอีเว้นท์ 4 งาน 7,603.82  
 kgCO

2
e 

• โครงการลดการใช้พลังงาน 
 - เปลี่ยนหลอดไฟ LED เลื่อน 
  ก�าหนดการติดตั้งแล้วเสร็จ
  ในไตรมาส 1 ปี 2562 
 - ตดิตัง้อปุกรณ์ Motion Sensor 
  ในห้องน�้า
• จัดโครงการฉลาดเก็บฉลาดใช้  
 67 จังหวัด 
• จัดค่ายการเงิน 4 รุ่น ครอบคลุม  
 77 จังหวัด และต่อยอดความรู้
 สู่ชุมชน ร้อยละ 61

สิ�งแวดลอม • สังคม • 

ธรรมา
ภิบ

าล

1)
การเปนผูนำตลาด

ผลิตภัณฑ
ทางการเง�น

อยางรับผิดชอบ

2)
การเปนสถาบันการเง�น

ที่รับผิดชอบภายใต
หลักธรรมาภิบาล

3)
การสรางสรรคสังคม 

และสิ�งแวดลอม
อยางรับผิดชอบ

กรอบความยั่งยืนทิสโก้
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• การพัฒนาผลิตภัณฑ�ทางการเง�นที่คำนึงถึงสิ�งแวดล�อม 
 สังคมและธรรมาภิบาล

• การเสร�มสร�างความพ�งพอใจและเป�นที่ยอมรับแก�ลูกค�า

• การบร�หารความเสี่ยง

ขจัดความ
ยากจน

การศึกษา
ที่เท�าเทียม

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเข�าถึงได�

การจ�างงานที่มีคุณค�า
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

การรับมือ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สังคมสงบสุข
ยุติธรรม
ไม�แบ�งแยก

ความร�วมมือ
เพ�่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

การเปนผูนำตลาดผลิตภัณฑทางการเง�น
อยางรับผิดชอบ
ผู�ถือหุ�น | พนักงาน | ลูกค�า | คู�ค�าทางธุรกิจ | องค�กรที่กำกำก กับดูแล | ชุมชนและสังคม
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• การพัฒนาผลิตภัณฑ�ทางการเง�นที่คำนึงถึงสิ�งแวดล�อม 
 สังคมและธรรมาภิบาล

• การเสร�มสร�างความพ�งพอใจและเป�นที่ยอมรับแก�ลูกค�า

• การบร�หารความเสี่ยง

[103-1] [103-2] [103-3]  

• มีจำนวนโครงการที่เกี่ยวกับการนำเสนอนวัตกรรมใหม�ที่ผ�านการนำเสนอ
 ของพนักงานอย�างน�อย 5 โครงการ
• เปลี่ยนกระบวนการทำงานเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการทำงาน

• จัดตั้งหน�วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการนวัตกรรม
• อยู�ในระหว�างการกำหนดกระบวนการนำเสนอนวัตกรรมทางการเง�นโดยคาดว�า
 จะแล�วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ป� 2562
• จัด Digital Experiential Workshop เพ�่อแลกเปลี่ยนความรู�และความคิดเห็น 
 ในกลุ�มผู�บร�หาร
• มีการนำเสนอนวัตกรรม Chatbot และโครงการที่เพ��มประสิทธิภาพของ 
 การให�บร�การด�วยการใช� Mobile Application จำนวน 3 Application

• มีกระบวนการนำเสนอนวัตกรรมทางการเง�นเป�นลายลักษณ�อักษร
• จัดอบรมให�พนักงานที่สนใจในการพัฒนาทักษะการสร�างสรรค�นวัตกรรม
 และจัดอบรมต�อเนื่องอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง
• มีนวัตกรรมใหม�ที่นำเสนอโดยพนักงาน อย�างน�อย 1 โครงการ
• มีโครงการที่เพ��มประสิทธิภาพของการให�บร�การอย�างน�อย 3 โครงการในแต�ละป�

เปาหมาย
ป 2563

เปาหมาย
ป 2561

ผลการ
ดำเนินงาน

ป 2561

กลุม่ทสิโก้มกีารพฒันาเพือ่ให้เกดินวตักรรมด้านผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิอย่างสม�า่เสมอ โดยแนวทางการสร้างสรรค์
ผลติภณัฑ์ทางการเงนิใหม่ของกลุม่ทสิโก้นัน้ เน้นให้เกดิการสร้างผลกระทบเชงิบวกต่อสิง่แวดล้อม สงัคมและธรรมาภบิาล 
(ESG) แก่สังคมในวงกว้าง ด้วยการพัฒนาแนวความคิด ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงนิให้เกดิเป็นนวตักรรมทีส่ร้างคณุค่าและมลูค่าทัง้ต่อองค์กรและสงัคมไปพร้อมๆ กนั โดยรปูแบบของการพฒันา
นั้นจะไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงการใช้ศักยภาพขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังให้ความส�าคัญถึงการร่วมพัฒนา
นวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนา 
ต่อยอดองค์ความรู้ มุ่งให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งองค์กรและสังคม และน�ามาซึ่งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้มีส่วนได้เสียและสามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการพิจารณาถึง 
ผลกระทบในเร่ือง ESG ได้แก่ สินเชื่อพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่าน 
ช่องทางดิจิทัล การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที ่
ค�านึงถึงเรื่อง ESG

อ้างอิงตามแผนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Roadmap) ที่อนุมัติโดยคณะผู้บริหาร กลุ่มทิสโก้ 
มีแผนการด�าเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึง 
สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล
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1)	 	การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงิน
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) ส่งผลกระทบ 

อย่างมนียัส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของระบบการเงนิของไทยรวมถงึกลุม่สถาบนัการเงนิ อย่างไรกด็ ีการเปลีย่นแปลง
แบบก้าวกระโดดนั้น กลุ่มทิสโก้เชื่อว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มทิสโก้ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจ (Collaboration) โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัท FinTech โดยเป็นการผสมผสานจุดแข็งในการด�าเนินธุรกิจ 
ของแต่ละองค์กรที่เอื้อประโยชน์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยจะน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการด�าเนิน
ธรุกจิ การสร้างผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทางการเงนิใหม่และการเพิม่ประสิทธภิาพของการปฏบิติัการท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลกูค้าทีส่อดคล้องกบัไลฟ์สไตล์หรอืวถิชีวีติในปัจจบุนัของลูกค้า ท้ังน้ี การด�าเนินธรุกจิร่วมกนักบั
กลุม่พนัธมติรทางธรุกจิดงักล่าวมกีารด�าเนนิการโดยค�านงึถงึการสร้างสมดลุระหว่างประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากเทคโนโลยี
ใหม่กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

	 การจัดการนวัตกรรม
 กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการจัดการนวัตกรรม รวมถึงการให้การสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมความคิด

สร้างสรรค์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาและผลักดัน เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ทาง
ธรุกจิภายในองค์กร การประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสร้างความพงึพอใจ
ให้ลกูค้า ตวัอย่างกจิกรรมทีส่่งเสรมิการสร้างวฒันธรรมความคดิสร้างสรรค์ภายในองค์กรทีม่กีารด�าเนนิการในปี 2561

 1)  จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง Digital Experiential ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้กับกลุ่มผู้บริหารรับทราบ เพื่อให้ได้แนวความคิดเกี่ยวกับโลก 
เทคโนโลยดีจิทิลัทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างก้าวกระโดดและเข้ามามบีทบาทในการใช้ชวีติปัจจบุนั เพือ่ให้สามารถ
คิดต่อยอดในการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการทางการเงินท่ีสอดคล้อง
กับวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

 2) การจัดโครงการ Executive Trainee Development Program โครงการน้ี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ความรู ้ทกัษะและความสามารถของบคุลากรผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เป็นกลุม่ผูม้ศีกัยภาพขององค์กร และน�ามา
พฒันาเพือ่ให้เตบิโตเป็นผูบ้รหิารขององค์กรในอนาคต โดยในโครงการมกีารจดัให้ผูเ้ข้าเรยีนเสนอความคดิสร้างสรรค์
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินขององค์กรท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
หรอืสงัคมของผูบ้รโิภคทีม่คีวามต้องการบรกิารทางการเงนิท่ีเปล่ียนแปลงไป หรอืการปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน
ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัให้มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ โดยขอบเขตของหวัข้อการน�าเสนอได้มาจากค�าแนะน�าของผูบ้รหิาร
ในสายธุรกิจหลักขององค์กรและกลั่นกรองโดยผู้บริหารระดับสูงก่อนน�าเสนอหัวข้อดังกล่าวให้ผู ้เข้าเรียน 
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คดิต่อยอดจนเกดิแนวคดิในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทางการเงนิหรอืการพฒันา หรอืปรบัปรงุกระบวนการ
ปฏบิตังิาน ทัง้นี ้เพือ่สนบัสนนุให้เกดิวฒันธรรมความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร การน�าเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ 
ของผู้เข้าเรียน นอกเหนือจากการแลกเปล่ียนแนวคิดให้กับผู้เข้าเรียนกลุ่มอื่นในโครงการท่ีมีผู้บริหารระดับสูง 
ขององค์กรเข้าร่วมรับฟังแล้ว ยังมีการน�าเสนอแนวคิดให้กลุ่มผู้บริหารรับทราบในที่ประชุมของผู้บริหาร เพื่อให้
ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ของแนวคิดดังกล่าว ซึ่งอาจน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน 
ขององค์กรในอนาคต

 3) จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการคิดค้น พัฒนา และจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร  
โดยการด�าเนินการดังกล่าวครอบคลุมท้ังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนากระบวนการท�างาน  
สร้างผลิตภัณฑ์และ/หรือช่องทางการให้บริการดิจิทัลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง 
สือ่สงัคมออนไลน์ เป็นต้น ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของลกูค้าตามไลฟ์สไตล์หรอืวถิชีวีติในปัจจบุนัของลกูค้า

นอกจากนี ้กลุม่ทสิโก้ยงัให้ความส�าคัญและมุง่มัน่ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรให้มคีวามทนัสมยั 
มคีวามเสถยีรภาพ และมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัท่ีดี เพือ่สนับสนุนและตอบสนองต่อยทุธศาตร์หลกัขององค์กร
ในการพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Banking มีการจัดเตรียมความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ให้สามารถรองรบัการขยายตวัของธรุกจิตามแผนการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร การจดัเตรยีมการความพร้อมของเครอืข่าย
ในการเชื่อมต่อระหว่างระบบ (Open API - Application Programming Interface) กับพันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร
ทีม่รีะบบการรกัษาความปลอดภยัทีด่เีพยีงพอ รวมถงึการศกึษาแนวทางการพฒันาระบบงานหรอืการเตรยีมระบบงาน
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และส่งเสริมให้องค์กรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทางการเงินใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสของเทคโนโลยีดิจิทัล ท�าให้ไลฟ์สไตล์ของ 
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปในรูปแบบของ Digital Lifestyle กลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความต้องการการให้บริการในรูปแบบ
ดจิทิลัต่างๆ เพิม่มากขึน้ กลุม่ทสิโก้จงึมกีารพฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม โดยการพฒันาอาจเป็นการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
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พัฒนาด้วยบุคลากรภายในองค์กรหรือการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกที่มี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินรวมถึงช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการหรือเป้าหมายการใช้งานของลูกค้า รวมถึงสามารถอ�านวยความสะดวกในการใช้บริการให้กับลูกค้า 
เพื่อสร้างความพึงพอใจ โดยมีการด�าเนินการภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ

	 ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
		 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด	

 ธนาคารให้ความส�าคัญและตอบสนองยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของกระทรวง 
 การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยตามโครงการ National e-Payment โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนให้เกิดการ 
 น�าเทคโนโลยดีจิทิลัต่างๆ มาให้บรกิาร เช่น บรกิารธรุกรรมพร้อมเพย์ผ่านแอปพลิเคชนัมอืถอื ช�าระบลิด้วยการสแกน 
 คิวอาร์โค้ด และอื่นๆ โดยมีผลการด�าเนินงานในปี 2561 ดังนี้

	 จ�ำนวนธุรกรรมกำรรับ-โอนเงินผ่ำนพร้อมเพย์	 367,921	รำยกำร
	 จ�ำนวนเงินที่ท�ำธุรกรรมผ่ำนพร้อมเพย์	5,524,360,925 บำท

		 โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ	(Chatbot	น้องสมหวัง) 
 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของบริษัท 
 ภายในกลุ่มทิสโก้ ได้ในทุกสถานที่และทุกเวลาตามท่ีผู้ใช้บริการสะดวก กลุ่มทิสโก้ได้พัฒนาโปรแกรมสนทนา 
 อัตโนมัติ (Chatbot) เช่ือมต่อกับเว็ปไซต์ และช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ขององค์กร ซึ่งเป็นช่องทางท่ีลูกค้าหรือ 
 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าหรือผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้  
 ช่องทางการให้บริการดังกล่าว ยังเป็นช่องทางท่ีมีการเปิดให้บริการเพิ่มเติมส�าหรับการให้บริการหลังการขาย 
 ทีส่ามารถให้ข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีล่กูค้าหรอืผูใ้ช้บรกิารให้ความสนใจ รวมถงึการรบัแจ้ง 
 ปัญหาการใช้บรกิารเพือ่รบัเรือ่งและประสานต่อไปยงัเจ้าหน้าทีข่ององค์กรเพือ่ให้ความช่วยเหลอืหรอืแก้ไขปัญหา 
 ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการต่อไป
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ทั้งนี้ การให้บริการผ่านโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติดังกล่าว นอกเหนือจากเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการให้กับผู้ที่
สนใจให้สามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทางการเงนิของกลุม่ทสิโก้ได้อย่างสะดวกรวดเรว็ รวมถงึสามารถรบัทราบ
ข้อมูลที่สนใจเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการแล้ว โปรแกรมดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของกลุ่มทิสโก้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

	 แอปพลิเคชันบริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
 กลุม่ทสิโก้มกีารพฒันาระบบหรอืแอปพลเิคชนัในการให้บรกิารผ่านโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ เพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้กับลูกค้าในการตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

-	 แอปพลิเคชันธุรกรรมด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	(My	Car	My	TISCO)
แอปพลเิคชนัธรุกรรมด้านสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์ (My Car My TISCO) เป็นระบบท่ีพฒันาส�าหรบัการให้บรกิารลกูค้า
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของกลุ่มทิสโก้ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดสินเชื่อของลูกค้าได้ผ่านโทรศัพท ์
มือถือหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตของลูกค้า ท�าให้ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ผลการด�าเนินงาน หลังการเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปี 2561 
อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวนลูกค้าที่ต้องการทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 87

ผลการด�าเนินงาน ปริมาณลูกค้าที่ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center)  
เพื่อสอบถามค่างวดและค่าบริการต่างๆ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5
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นอกจากนี ้แอปพลเิคชันดงักล่าวยงัออกแบบให้มฟัีงก์ชนังานทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารหลงัการขาย
ขององค์กร เช่น การแจ้งเตอืนก�าหนดการช�าระค่างวดบนโทรศพัท์มอืถอื การแจ้งรายละเอยีดของค่างวดในแต่ละเดอืน 
โดยลกูค้าสามารถด�าเนนิการได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลเิคชนับนมอืถอืได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่จ�าเป็นต้องตดิต่อสอบถาม
ผ่านศนูย์บรกิารลกูค้า รวมถงึการอ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการช�าระค่างวด โดยลกูค้าสามารถแสดงบาร์โค้ด
ทีป่รากฏอยูใ่นแอปพลเิคชนัไปแสดงทีเ่คาน์เตอร์ช�าระเงนิ เพือ่ช�าระค่างวดแทนการใช้ใบช�าระค่างวด (Bill Payment 
Form) ตลอดจนสามารถใช้ช่องทางแอปพลเิคชนัเข้าถงึข่าวสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทางการเงนิของกลุม่
ทสิโก้รวมถงึสทิธปิระโยชน์หรอืสทิธพิเิศษต่างๆ ท่ีมกีารน�าเสนอให้กบัลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างสะดวกรวดเรว็

- แอปพลิเคชันธุรกรรมด้านการลงทุน	(TISCO	My	Fund)
กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน TISCO My Fund ในรูปแบบของ Mobile Application ซึ่งมีการพัฒนาขึ้น 
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าท่ีมีการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ์
เพือ่อ�านวยความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าในการท�าธรุกรรมทางด้านกองทนุรวมกบับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 
ทสิโก้ จ�ากดั โดยเริม่มกีารพฒันาแอปพลิเคชนัในช่วงปลายปี 2561 โดยเบือ้งต้นลูกค้าสามารถใช้ตรวจสอบสถานะ
การท�ารายการ (Order Status) และการแสดงภาพรวม Portfolio การลงทุนของลูกค้า ในปี 2562 กลุ่มทิสโก ้
มีแผนการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานบนแอปพลิเคชันเพิ่มเติมโดยให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบงานในการส่งค�าสั่ง 
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตรวจสอบรายการย้อนหลงั (Transaction History) รบัข้อมลูการแจ้งเตอืนหรอืการรบัข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์การลงทุนหรอืสิทธปิระโยชน์อืน่ๆ (ถ้าม)ี ซึง่ตามแผนงานการพฒันาแอปพลเิคชนั
คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

-	 แอปพลิเคชันธุรกรรมด้านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(MyPVD)
แอปพลิเคชัน MyPVD เป็น Mobile Application ท่ีพัฒนาขึ้น เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกกองทุน 
ส�ารองเลีย้งชพี ในการตรวจสอบ Portfolio กองทนุส�ารองเลีย้งชพีของตนเอง การขอรายงานสรปุยอดเงนิในส่วนของ
สมาชิกในรูปแบบ PDF ไฟล์ การแสดงและรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ทิสโก้ จ�ากัด เป็นต้น โดยแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันที่อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกภาษาที่ใช้แสดงบน
แอปพลิเคชันโดยเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นช่องทางการให้บริการเพิ่มเติมจากเดิมที่มีให้บริการผ่านเว็ปไซต์ของ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ โดยในปี 2562 กลุ่มทิสโก้มีแผนในการปรับปรุงฟังก์ชันในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน
การใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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-	 แอปพลิเคชัน	TISCO	Guru	Plus
แอปพลิเคชัน TISCO Guru Plus เป็นแอปพลิเคชันสแกนหุ้นท่ีเหมาะกับนักลงทุนทุกกลุ่ม ท้ังนักลงทุนมือใหม ่
ที่เพิ่งเริ่มต้นและนักลงทุนที่มีความช�านาญโดยสามารถใช้งานผ่าน Mobile Application และช่วยนักลงทุนคัดสรร
หุ้นตามสไตล์การลงทุนของตัวเองที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานข้อมูลในอดีตและการวิเคราะห์แนวโน้ม 
ของตลาดโดยนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด เพื่อสแกนหุ้นและแจ้งเตือนเมื่อหุ้นที่ชื่นชอบ 
มีความเคลื่อนไหวหรือราคาถึงเป้าหมาย เสมือนมีนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่แนะน�าการลงทุนส่วนตัวที่พร้อม 
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมมากขึ้น

แนะนำ
หุนเดน

โดยใช�ข�อมูลอนาคต 
และว�เคราะห�โดยทีม

นักว�เคราะห� TISCO Guru

เหมาะกับนักลงทุน
ทุกประเภท

ทั้งนักลงทุนมือใหม�
นักลงทุนหุ�นพ�้นฐานหร�อ 
นักลงทุนสาย Technical

ติดตามผลงาน
พอรตจำลอง

จากคำแนะนำ
TISCO Guru และ

TISCO Smart Tactic

เขาถึง
ทุกบทว�เคราะห

จากสำนักว�จัยทิสโก� 
ได�ง�ายๆ ส�งตรง 
ถึงมือคุณทุกวัน

แสดงราคาหุน
แบบ Realtime

พร�อมซื้อ - ขายทันที
ผ�าน TISCO eTrade หร�อ 
Streaming Application

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เป้าหมายของการด�าเนินงานภายหลังการเปิดตัวในปลายปี 2561  
ภายในหนึ่งปี คาดว่าจะมีลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการร้อยละ 10 ของจ�านวนลูกค้าทั้งหมด  

ภายใน 5 ปี คาดว่าลูกค้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมมาท�าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 90-95 ของลูกค้าทั้งหมด
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	 	 TISCO	Guru	Plus	มีทั้งหมด	6	ฟังก์ชันหลัก	ได้แก่	
  1) Smart Scan เหมาะกับนักลงทุนท่ีเพิ่งเริ่มลงทุน สามารถค้นหาหุ้นแบบส�าเร็จรูปตามสูตรท่ีกูรูทิสโก้ 

 เป็นผู้ออกแบบทั้งวิธีคัดสรรหุ้นที่น่าลงทุนแบบเชิงพื้นฐานและเชิงเทคนิค 
  2) Advance Scan คัดกรองหุ้นจากเงื่อนไขที่ลูกค้าตั้งขึ้นเอง โดยมีข้อมูลจากงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน  

 และข้อมูลทางเทคนิคให้เลือกใช้ เหมาะกับนักลงทุนที่มีความช�านาญในการลงทุน 
  3) Model Portfolio พอร์ตการลงทุนจ�าลองโดย TISCO Guru (ปรับเปลี่ยนรายสัปดาห์) และ Smart Tactic  

 (หุ้นเด่นรายเดือน) เพื่อให้นักลงทุนที่เพิ่งเริ่มลงทุนใช้เป็นแนวทางการลงทุน 
  4) TISCO Research รวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด ทั้งกลยุทธ์ เทคนิค  

 วิเคราะห์รายบริษัท ที่จัดท�าโดยนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 
  5) Alert Setting แจ้งเตือนลูกค้าทันทีเมื่อหุ้นที่สนใจมีราคา หรือปริมาณซื้อขายถึงเป้าหมาย รวมไปถึง 

 เมื่อมีข่าวหรือข้อมูลใหม่ๆ ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  6) ซื้อขายหุ้นได้ทันทีด้วยระบบการล็อกอินเพียงครั้งเดียว (Single Sign On)

2)	การส่งเสริมการสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน
	 การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	(Socially	Responsible	Investment)
	 2.1)	 กองทุนเปิด	ทิสโก้	ESG	เพื่อสังคม	
	 	 (TISCO	ESG	Investment	Fund	for	Society	-	TISESG)
  เป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้วที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทิสโก้ จ�ากัด ได้น�าแนวคิดการลงทุน 

อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม (Socially Responsible Investment : SRI) เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุน ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
ธรรมาภิบาล (ESG) ที่ก�าหนดไว้ (ESG Investment Policy) และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที ่
ออกโดย ก.ล.ต. ด้วยความเชื่อที่ว่าการบริหารจัดการที่ดีต่อปัจจัยด้าน ESG เป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญและมีผลต่อ
ความสามารถในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เทรนด์การลงทุนดังกล่าวปัจจุบันได้รับความสนใจโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก
อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากนโยบายการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันที่น�าเรื่อง ESG มาประกอบการตัดสินใจ 
ในการลงทนุ และการจดัท�าดชัน ีESG โดยหน่วยงานต่างๆ เพือ่ใช้ประกอบการลงทนุ หรอืแม้กระทัง่ตลาดหลกัทรพัย์
รวมทัง้หน่วยงานก�ากบัหลกัทรพัย์ในหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ได้ออกมาตรการในการส่งเสรมิให้บรษิทั
ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรการ
สนับสนุนให้ผู้ลงทุนใช้ข้อมูล ESG ประกอบการตัดสินใจลงทุน เพือ่ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทที่ขาด
ธรรมาภิบาล ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อความยั่งยืน
และผลประกอบการในระยะยาวของกิจการ
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ส�าหรบัข้ันตอนกำรวเิครำะห์ภำยใต้แนวควำมคดิดงักล่ำวสำมำรถสรปุเป็นรำยละเอยีด
พอสังเขปได้ดังต่อไปนี้

1) จัดกลุ่มหุ้นในกลุ่ม ESG โดยระบุความเสี่ยงและโอกาสจากปัจจัย ESG โดยจ�าแนก
ตามอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์นั้นๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (อาทิ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสีย) ด้านสังคม 
(อาท ิการบรหิารทรพัยากรบคุคลและความปลอดภยัของสนิค้า) และด้านธรรมาภบิาล 
(อาทิ ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ) นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา 
ที่จะเลือกไม่ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเฉพาะ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ 
หรืออาวุธสงคราม ฯลฯ

2) ประเมนิและจดัท�ารายงานผลการน�าปัจจยั ESG มาใช้ในกระบวนการตัดสนิใจลงทนุ 
เช่น หากบริษัทที่พิจารณามิได้มีปัจจัยใดๆ ที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ  
ทีมจดัการลงทุนกจ็ะจดักลุ่มให้บรษิทัดังกล่าว อยูใ่นกลุ่มหลักทรพัย์ท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Investment Universe) ต่อไป

3) เข้าสู่กระบวนการคัดกรองหุ้นในเชงิลึก จากหุ้นใน Universe โดยท�าการวเิคราะห์ปัจจยั
พืน้ฐาน ความสามารถในการท�าก�าไร สถานะทางการเงนิ มลูค่าตลาด และสภาพคล่อง
ของหุน้นัน้ๆ รวมถงึการหาข้อมลูโดยตรงจากการเข้าไปเยีย่มชมกจิการและการพบปะ
ผู้บริหาร

4) แนวทางการบริหารพอร์ตการลงทุนประเภท ESG ซึ่งจะมีกลยุทธ์เพ่ิมเติม ได้แก่

 การเลือกบริษัทที่ดีที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (Best-in-Class Selection) 
โดยเลือกลงทุนในบริษัทท่ีมีการพัฒนาในการบริหารจัดการด้าน ESG ที่ดีขึ้น 
เมือ่เทยีบกบับรษิทัอืน่ๆ ในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั เช่น บรษิทัมกีารบรหิารต้นทนุ
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน อันเน่ืองมาจากการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น�้า  
หรือปรับไปใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ พนักงานมีผลิตภาพ (Productivity) ที่ดีขึ้น 
ในแง่ของยอดขายของบริษัทต่อพนักงาน 1 คน ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากบริษัทมีการ 
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพมากขึ้น บริษัทมีภาพรวมของธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น 
โดยอ้างอิงจากการให้คะแนนระดับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ  
(CG Scoring) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น 

 การปฏิบัติเชิงรุกในฐานะเจ้าของ (Active Ownership) ซึ่งนอกเหนือจากมิติด้าน
การลงทุนแล้ว ผู้จัดการกองทุนยังมีหน้าที่ในการสอบถามหรือติดตามการด�าเนิน
นโยบายด้าน ESG กับทางบริษัทอยู่เสมอ และใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นกรณี 
การออกเสียงในวาระต่างๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาของบริษัท
ไปในทางทีด่ ีเช่น การไปใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ การเข้าพบผูบ้รหิาร
เพื่อขอทราบค�าชี้แจง รวมไปถึงแนวทางแก้ไขกรณีที่บริษัทประสบเหตุการณ์ 
ที่ท�าให้มีความเสี่ยงด้าน ESG เป็นต้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ขัน้ตอนการวเิคราะห์
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจการลงทุน 
ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุน
ด้าน ESG
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		 	 การลงทนุเฉพาะเรือ่ง (Thematic Investing) โดยผูจ้ดัการกองทนุอาจเลอืกทีจ่ะลงทนุในกลุม่บรษัิททีอ่งิ 
  ต่อแนวโน้มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัจจัย ESG เช่น พลังงานทดแทน เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  การลงทุน ในระบบสาธารณูปโภคเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น โรงพยาบาลหรือบริษัทยาเพื่อ 
  สขุภาพและสวสัดกิารด้านการเจบ็ป่วย หรอืการสร้างรายได้ให้กบัชมุชนจากการด�าเนนิธรุกจิทีใ่ช้วตัถดุบิ 
  จากท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น

		 	 การลงทนุเพือ่สร้างผลกระทบ (Impact Investing) โดยผูจ้ดัการกองทนุอาจเลอืกทีจ่ะลงทนุทางตรงหรอื 
  ทางอ้อมผ่านบรษิทัทีล่งทนุในโครงการต่างๆ ทีท่�าให้เกดิผลกระทบเชงิบวกในด้านสิง่แวดล้อมหรอืสงัคม 
  ต่อชุมชนใดๆ ซ่ึงการลงทนุดงักล่าวอาจจะให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิไม่มาก แต่เกดิประโยชน์มหาศาล 
  ต่อชุมชน เช่น บริษัท A ให้การสนับสนุนในด้านเครื่องมือและเงินทุนกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชนในการ 
  ท�าการเพาะปลูกใบชาหรือพืชผักชนิดอื่นๆ แทนการเพาะปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นสิ่งเสพติด เป็นต้น

    การวเิคราะห์ข้อมลู ESG แบบบรูณาการ (ESG Integration) ซึง่ผูจ้ดัการกองทนุทัว่โลกส่วนมากมกัจะใช้ 
  แนวทางนีใ้นการบรหิารกองทนุ โดยค�านงึถงึปัจจัย ESG ในทกุมติขิองการวเิคราะห์บรษิัททีจ่ะเข้าลงทนุ  
  กล่าวคือ ความเสี่ยง ESG มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจทุกๆ ด้านของบริษัท โดยถ้าหากดูจากตัวเลขผลการ 
  ด�าเนนิงาน ในแต่ละบรษิทักจ็ะมคีวามเสีย่งหรอืความผนัผวนทีไ่ม่เท่ากนั สะท้อนออกมาในการประเมนิ 
  มูลค่า (Valuation) ที่ผู้จัดการกองทุนให้กับแต่ละบริษัทที่ไม่เท่ากันอีกด้วย

  5) ตดิตาม ประเมนิ และปรบัพอร์ตการลงทนุอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึการทบทวน Universe ของหุน้ในกลุม่ ESG  
 ซึ่งในกรณีบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อปัจจัยภายนอกในการบริหารจัดการด้าน ESG หรือเป็นบริษัทที่มี CG  
 Scoring (จัดท�าโดย IOD) ต�่ากว่า 3 ดาว จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่จับตาดูอย่างใกล้ชิด (ESG Watch list)  
 ในกรณีนี้ทีมลงทุนจะต้องรีบด�าเนินการหาข้อมูล เข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถาม และท�าการวิเคราะห ์
 ก่อนพิจารณาลงทุน
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  โดยในปี 2562 นี้ จะเป็นปีที่ 4 ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทิสโก้ จ�ากัด ได้น�าเม็ดเงินลงทุน 
จาก 6 บริษัทผู้ก่อตั้ง ได้แก่ กลุ่มทิสโก้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท น�้าตาล ขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และ
บรษิทั น�าสนิประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) มาลงทนุภายใต้แนวคดิ “การลงทนุสนุทาน” โดยจดัตัง้ในรปูแบบกองทนุ
รวมชื่อ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม(1) ” โดยลักษณะกองทุนนั้นมีความมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทน 
ที่ดีอย่างสม�่าเสมอ ภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ที่พิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล  
ซ่ึงนอกเหนือไปจากคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว 
เมด็เงนิส่วนหนึง่ทีเ่ป็นรายได้จากการบรหิารจดัการกองทนุ รวมไปถงึผลตอบแทนจากการลงทนุ กจ็ะถกูน�ากลบั
ไปด�าเนนิโครงการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ต่างๆ ตามปณธิาน
ของแต่ละองค์กร เป็นประโยชน์เชิงบวกต่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

  โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด ได้น�าเงินร้อยละ 50 ของรายได้ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดหน่วยลงทุน D คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 
1,465,804.82 บาท ส่งมอบให้ 2 หน่วยงาน ทีท่�าประโยชน์ให้กบัสงัคมคอื มลูนธิทิสิโก้เพือ่การกศุล และสถาบนั
ไทยพฒัน์ โดยสถาบนัไทยพฒัน์จะส่งต่อเงนิดงักล่าวให้มลูนธิหิรอืหน่วยงานทีส่ร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมต่อไป

  เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับหน่วยงานที่ท�าประโยชน์ให้กับสังคม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 
จ�ากัด จึงได้น�าเสนอขายกองทุนเปิดทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดหน่วยลงทุนประเภท A ให้ผู้ลงทุนทั่วไป ตั้งแต่  
1 ก.ย. 2560 ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายที่จะน�าเงินร้อยละ 40 ของรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ ส่งมอบ 
ให้กับหน่วยงานที่ท�าประโยชน์ให้กับสังคม โดยในระหว่างรอบปีบัญชี 2560 (1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2560)  
ได้มีการส่งมอบรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวคิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 136,567.82 บาท ให้กับ 
มูลนธิทิสิโก้เพือ่การกศุล รวมยอดเงนิค่าธรรมเนยีมทีไ่ด้รับในปี 2560 ทีส่ง่มอบให้แก่องค์กรการกศุลในป ี2561 
เป็นยอดรวมทั้งสิ้น 1,602,372.64 บาท ท้ังน้ี การสนับสนุนเงินทุนให้กับหน่วยงานท่ีท�าประโยชน์ให้กับสังคม 
ในปี 2560 นี้นับเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบเงินทุน
ดังกล่าวคิดเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,056,927.05 บาท

หมำยเหตุ	:	 (1)  1) แก้ไขชื่อย่อกองทุนจาก TISESG-S เป็น TISESG 
    2) แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
    2.1) ชนดิหน่วยลงทนุ A (TISESG-A) เหมาะส�าหรบัผูล้งทนุทีต้่องการรบัผลตอบแทนผ่านการเพิม่มลูค่าของหน่วยลงทนุ 
     เป็นหลัก (Total Return) 
    2.2) ชนิดหน่วยลงทุน D (TISESG-D) เหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

TISCO ESG
Investment

Fund for Society

2558

2559

2560

224,533 บาท

1,230,021 บาท

1,602,372 บาท
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  ส�าหรับผลการด�าเนินงานบริหารจัดการกองทุนเปิดทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ทั้งชนิดหน่วยลงทุน A (TISESG-A) 
และหน่วยลงทุน D (TISESG-D) มีผลการด�าเนินงานเทียบกับดัชนีอ้างอิง SET TRI หรือดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ผลการด�าเนินงานบริหารจัดการกองทุนเปิดทิสโก้	ESG	เพื่อสังคม

TISESG-A 1) TISESG-D SET TRI 2)

  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดแนวคิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเพิ่มโอกาส 
ให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวและมีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น  
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ�ากดั จงึได้มกีารจดัตัง้กองทนุเปิด “ทสิโก้ หุน้โลกยัง่ยนื (TISCO Global 
Sustainable Equity Fund)” และน�าเสนอขายแก่นักลงทุนท่ัวไปเป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2561  
โดยกองทนุดงักล่าวจะเน้นลงทนุในหุน้ทัว่โลกทีผ่่านเกณฑ์การคดัเลอืกว่าการด�าเนนิธรุกจิมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม หรือสร้างผลกระทบต่อ
พฒันาการทางเศรษฐกจิของโลกแบบยัง่ยนื ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีีเอฟต่างประเทศ
อย่างน้อย 2 กองทุน ดังนั้น จึงมีความโดดเด่นตรงที่ผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกกองทุนที่มีผลการด�าเนินงาน
ทีด่ ีปรบัสดัส่วนและกระจายการลงทนุได้ตามสถานการณ์ เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนทีส่อดคล้องกบัภาวะการลงทนุ 
ในขณะนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (Asset Under Management : AUM) ของกองทุนเปิด  
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่ารวมประมาณ 179 ล้านบาท ไม่นับรวมกองทุนเปิด 
“ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายในการขยายมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารของกองทุนเปิด ทิสโก้ 
ESG รวมกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน เป็นยอดรวม 700 ล้านบาท ภายในปี 2563

หมำยเหตุ	:	 (1)  1) TISESG-A จัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
    2) ดัชนีอ้างอิงใช้ SET TRI หรือดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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112 ลานบาท

179 ลานบาท

2558

60%

2561

  ทั้งหมดนี้ทิสโก้มีวัตถุประสงค์มุ่งให้เกิดการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ลงทุน กระตุ้นให้บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุน ค�านึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวที่ยั่งยืนของผู้ลงทุน ผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้บริษัทจดทะเบียน 
มีการบริหารจัดการ และด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่ มีธรรมาภิบาล ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สร้างค่านิยมในการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ รวมถึงยกระดับตลาดทุนให้ค�านึงถึงเรื่อง ESG และส่งเสริม
การสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย อีกท้ังเป็นแหล่งทุนสนับสนุนองค์กรในการขับเคลื่อนโครงการ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

	 2.2		 กองทุนเปิด	ทิสโก้	โกลบอล	ดิจิทัล	เฮลธ์	อิควิตี้	
	 	 (TISCO	Global	Digital	Health	Equity	Fund	-	TGHDIGI)
   แนวโน้มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ “เทคโนโลยี” และ “เฮลธ์แคร์” เป็นเมกะเทรนด์ใหม่ของโลกในขณะนี้ที่มี 

แนวโน้มการเตบิโตสงู หากพจิารณาโอกาสการเตบิโตในกลุม่เฮลธ์แคร์ ซึง่ได้รบัประโยชน์โดยตรงจากการก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุที่เกิดข้ึนทั่วโลก ขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีได้เข้าไปแทรกซึมในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์และ
อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการแพทย์ที่น�าเทคโนโลยีมาช่วยสร้าง “นวัตกรรม” ในการ
ป้องกันการเจ็บป่วยและรักษาสุขภาพให้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยการลงทุนในธุรกิจที่เป็น “เมกะเทรนด์” มักจะ
ให้ผลตอบแทนทีด่อีย่างมากส�าหรบันกัลงทนุในระยะยาว แต่กม็คีวามผนัผวนทีส่งูกว่าด้วยเช่นกนั เพือ่เพิม่ทาง
เลอืกในการลงทนุพร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวให้กบัผูล้งทนุ ในไตรมาส 1 ของปี 2562 บรษัิท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด (บลจ. ทิสโก้) ได้จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิทัล เฮลธ์ อิควิตี้ 
(TGHDIGI) มีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยี และเฮลธ์แคร์ที่แตกต่างจากกองหุ้นสุขภาพโลกปกติ
ทั่วไป ถือเป็นกอง	Digital	Health	 กองแรกของประเทศไทย	 ในเบื้องต้นจะลงทุนในหุ้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1) การวิจัยพัฒนาร้อยละ 20 2) การรักษาร้อยละ 50 และ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาร้อยละ 30  
ซึ่งบริษัทที่ลงทุนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85 อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนด้วย นอกจากผู้ลงทุนจะได้รับโอกาสที่ดีในการลงทนุแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
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ในการสนบัสนนุทนุให้ผูป่้วยโรคมะเรง็สามารถเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพ โดยทกุๆ การซือ้กองทนุ 
TGHDIGI มูลค่ารวมหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2562 จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2562 บลจ. ทิสโก้ จะบริจาค
ค่าธรรมเนียมการขายกองทุน 100 บาท ให้กับกองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

3)		การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ทรัพยากรพลังงาน (Energy Resources) ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญที่ถูกมาใช้ในการบริโภค 

และการผลิตสินค้าต่างๆ และเป็นปัจจัยท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ของทุกประเทศ 
ซึ่งในปัจจุบันอัตราความต้องการพลังงานยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แหล่งต้นก�าเนิดพลังงานจากการ 
เผาผลาญเชื้อเพลิงซากดึกด�าบรรพ์ มีแนวโน้มขาดแคลนและก�าลังจะหมดไป อาทิ น�้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ 
ซึ่งสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ในปี 2561 ก็มีอัตราการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เน่ืองจากทิศทาง
การเติบโตทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยผลกระทบของการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ ยังส่งผลเสียต่อ 
สิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอีกด้วย
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 ทสิโก้จงึให้ความส�าคญัในการสนบัสนุนธรุกจิพลังงานท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการผลติและส�ารอง
พลังงานให้เพียงพอต่อการบริโภคของประเทศ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
จากการใช้แหล่งเชือ้เพลงิทีก่่อให้เกดิมลพษิต่อระบบนเิวศทางธรรมชาตแิละลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ โดยมเีป้าหมายเป็นธนาคารทีม่คีวามเชีย่วชาญในการให้ค�าปรกึษากบัผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน/ 
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) รวมถึงการให้สินเชื่อโครงการ ซึ่งในการพิจารณาสนับสนุนสินเช่ือให้กับ 
ผูป้ระกอบการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก จะค�านึงถงึปัจจยัความเส่ียงในด้านต่างๆ ได้แก่
  ความเสี่ยงด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง  เงินลงทุน 

และเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตไฟฟ้า
  ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
  ความผันผวนของสภาวะอากาศ/ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน�้า โรงไฟฟ้า

พลังงานลม 
  ผลกระทบต่อชุมชนที่โครงการตั้งอยู่  ทั้งในช่วงก่อสร้างและภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
  การประท้วงจากชาวบ้าน/มวลชน ที่อยู่ในท�าเลที่ตั้งโครงการ ที่อาจจะส่งผลต่อการด�าเนินงานของโครงการ

 โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งด้านเทคนิคของโครงการ 
และประมาณการทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้ช�านาญการอิสระด้านธุรกิจพลังงานที่ธนาคาร 
เห็นชอบ และสามารถท�าให้ธนาคารเห็นได้ว่ามีการจัดการด้านวัตถุดิบเพียงพอในการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิง
ชีวมวล รวมถึงความผันผวนของสภาวะอากาศ/ธรรมชาติท่ีส่งผลต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน�้า  
โรงไฟฟ้าพลงังานลม ต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบอย่างมนัียส�าคัญต่อการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า มกีารด�าเนนิ
ตามขั้นตอนของกฎหมายครบถ้วนในการขออนุญาตประกอบธุรกิจพลังงาน และติดตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
พลงังานหลงัโครงการก่อสร้างเสรจ็ มกีารตดิตามความคบืหน้าการก่อสร้างว่าเป็นไปตามก�าหนดการโครงการ (Project  
Milestone) ทีว่างแผนไว้หรอืไม่ และต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามท่ีประมาณการหรอืไม่ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าผูป้ระกอบการ
ที่ได้รับสินเชื่อมีการปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายในการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการประกอบธุรกิจพลังงาน
อย่างถูกต้อง ได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจพลังงานตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ สามารถด�าเนินโครงการก่อสร้าง
เสร็จตามก�าหนด และมีความสามารถช�าระคืนเงินกู้โครงการตามตารางการช�าระคืนเงินกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปล่อย
สินเช่ือให้ผู้ประกอบการ (ลูกหน้ี) แล้วเกิดเหตุการณ์ร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ลูกหน้ีจะต้องมีการชี้แจง 
รายละเอียดและ/หรือแนวทางการบริหารข้อขัดแย้ง โดยธนาคารจะให้ลูกหนี้ชะลอการเบิกใช้วงเงินชั่วคราวจนกว่า
ธนาคารจะเห็นชอบกับวิธีการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทิสโก้มีการสนับสนุนสินเชื่อโครงการส�าหรับบรรษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจพลังงาน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่ได้มาจากแหล่งพลังงาน 
ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หมดไป เป็นพลังงานสะอาด ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นการผลิตพลังงาน 
ที่สามารถบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm 
Project) โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะและความร้อนเหลือทิ้ง (Waste heat and RDF power plant) โรงไฟฟ้ากังหันลม 
(Wind Farm Project) โรงไฟฟ้าพลังน�้า (Hydro Power) และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Power Plant 
Project) และโครงการพลังงานทางเลือก ซึ่งหมายถึงพลังงานท่ีสามารถน�ามาทดแทนพลังงานเดิมที่ใช้เชื้อเพลิง 
ทีเ่กดิจากซากดกึด�าบรรพ์ โดยในปี 2561 สนิเชือ่ในโครงการพลงังานหมนุเวยีน/พลงังานทางเลอืกยงัด�าเนนิการไปได้
ด้วยดี และยังรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า รวมถึงมีการศึกษาโอกาสเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบริการ
ทางการเงินต่างๆ ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
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[FS8]		

  ทัง้นี ้เพือ่สนบัสนนุนโยบายภาครฐัทีส่่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนและพลงังานหมนุเวยีน และสอดคล้องกบันโยบาย
ความยัง่ยนืและกรอบความยัง่ยนืทีท่สิโก้ก�าหนดไว้ โดยในปี 2561 ทสิโก้มมีลูค่าการสนบัสนนุสนิเชือ่โครงการพลงังาน
ที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 2,882 ล้านบาท โดยสัดส่วนมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี้สินเชื่อ
ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทียบกับสินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 6.4 แสดงรายละเอียด 
ตามประเภทของโครงการต่างๆ ได้ดังนี้

	 ข้อมลูยอดสนิเชือ่โครงการทีช่่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

สินเชื่อที่ท�าประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่

2561

2560

2559

42,167

47,296

40,467

2,882

6,201

8,551

	 สัดส่วนของสินเชื่อที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเทียบกับสินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่ทั้งหมด

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ประเภทของโครงกำร
ยอดคงค้ำง	(ล้ำนบำท)

2559 2560 2561

  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3,721 3,312 2,882

  โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะและความร้อนเหลือทิ้ง 984 0 0

  โรงไฟฟ้ากังหันลม 1,318 0 0

  โรงไฟฟ้าพลังน�้า 2,508 2,889 0

  โรงผลิตต้นกล้าไม้ยูคาลิปตัส 19 0 0

ยอดคงค้ำงทัง้หมด 8,551 6,201 2,882
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ทิสโก้มุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจบริการทางด้านการเงิน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตาม 
แนวโน้มการใช้บริการทางการเงินของลูกค้า โดยก�าหนดให้มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจอย่างครบวงจร
ส�าหรับช่วงเวลา 3 ปี ข้างหน้า โดยจะมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการจัดท�า 
แผนธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ได้พิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Critical Success 
Factor) ตลอดจนประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่ต้องเร่งปฏิบัติ (Priority Issue) โดยผู้บริหารจะน�าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการ
พิจารณาเพื่อก�าหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจัดท�าแผนกลยุทธ์องค์กร (Corporate 
Strategy Map) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยกลุ่มทิสโก้มีแผนกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งเน้น คือ 

การสร้างเสริมความพึงพอใจ 
และเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า

1) ขยายสนิเชือ่รายย่อยทีม่หีลกัประกนั ภายใต้แบรนด์ “สมหวงั เงนิส่ังได้” ไปยงัภมูภิาคต่างๆ ให้ครอบคลมุทั่วประเทศ 
ผ่านสาขาของบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ชุมชน

2) ขยายฐานลกูค้าเงนิฝากรายย่อยและธนบดธีนกจิ รวมถงึการน�าเสนอผลติภณัฑ์หรอืให้บรกิารทางการเงนิ ให้ค�าปรกึษา
เก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน การวางแผนเกษียณอายุในกลุ่มวัยท�างานท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีระดับรายได้ปานกลาง 
ขึ้นไปที่มีเงินออมและเงินลงทุน ตามแนวโน้มประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและวัยเกษียณอายุ

3) รกัษาและขยายธรุกจิจากฐานลกูค้าในปัจจบุนัด้วยการน�าเสนอบรกิารด้านการเงนิทีต่อบโจทย์ความต้องการและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า 

4) เสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการ
5) สร้างความร่วมมือระหว่างสายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า รวมถึงการแนะน�าลูกค้าระหว่างสายธุรกิจ  

เพื่อน�าเสนอบริการที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) และความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย รวมถึง 
การขยายช่องทางการให้บริการด้านดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับ Digital Lifestyle ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งและมีโครงสร้างบริษัทท่ีพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดีที่สุด

ขยายสินเชื่อ 
รายย่อย 

ที่มีหลักประกัน

01

รักษาและขยาย
ธุรกิจจากฐาน
ลูกค้าในปัจจุบัน

03

สร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
สายธุรกิจ

05
ขยายฐานลูกค้า
เงินฝากรายย่อย
และธนบดีธนกิจ

02

เสาะหาพันธมิตร
ทางธุรกิจ

04
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[103-1] [103-2] [103-3]  

จากค่านิยมขององค์กรที่ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก (Customer Priority) กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า มีการน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
และบรกิารทีช่ดัเจนรวมถงึเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีค่รบถ้วนและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของลกูค้า 
ท�าให้ลูกค้าสามารถรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีน�าเสนอเป็นอย่างดี  
เพื่อให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการให้บริการ
ทางการเงินที่ค�านึงถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานการบริการตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม เป็นไปตามข้อก�าหนด 
ของกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารลกูค้าอย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct) และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการลงทุน นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังจัดให้มีช่องทางการให้บริการ
ข้อมูลทางการเงินแก่ลูกค้าผ่านช่องทาง e-Services ต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลหรือรับแจ้งปัญหาการให้บริการหรือ 
ข้อร้องเรียนผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) เพื่อให้ค�าแนะน�าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า นอกเหนือจาก
กระบวนการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงินแล้ว กลุ่มทิสโก้ยังใส่ใจให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการ
เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การดูแลความถูกต้องของข้อมูล และ
การเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนตวัเพือ่ป้องกนัการน�าข้อมลูของลกูค้าไปใช้โดยมชิอบ รวมถงึยงัสนบัสนนุการให้ความรูท้างการเงนิ
และสารสนเทศทีส่�าคญัแก่ลกูค้า เพือ่ให้ลกูค้าในทกุระดบัสามารถเข้าใจถงึคณุประโยชน์ของผลติภณัฑ์ทางการเงนิต่างๆ 
และสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยกลุ่มทิสโก้มีแนวทางในการบริหารจัดการ
และการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
กลุม่ทสิโก้จดัโครงสร้างธรุกจิและบคุลากรแยกตามกลุม่ลกูค้า ได้แก่ ลกูค้าบรรษทั ลกูค้ารายย่อย ลกูค้าธนบดแีละจดัการ
กองทุน เพื่อให้สามารถก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจได้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า 
รวมถงึการคดัสรรบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญในการให้บรกิารลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ท�าให้สามารถน�าเสนอขายผลิตภณัฑ์
และให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มได ้
อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ส�าหรบักลุ่มลูกค้าธนบดีและจดัการกองทุน กลุ่มทิสโก้ต้ังเป้าหมายเป็นผู้ให้ค�าปรกึษา
ทางการเงินที่ดี (Top Advisory House) แก่ลูกค้าผ่านเจ้าหน้าท่ีประจ�าสาขา เจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีมีใบอนุญาตในการ 
ให้ค�าแนะน�าผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ และการให้ค�าปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 
รวมถึงการให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้และให้ค�าปรึกษาทางการเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบการจัด
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อบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมสัมมนาย่อยที่สาขาธนาคาร การเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุน 
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมลตลอดจนผ่านสื่อสังคม (Social Media) และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลส�าคัญ 
และได้รับประโยชน์สูงสุด

เนือ่งจากสถานการณ์เศรษฐกจิในภาวะการณ์ปัจจบุนัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศมคีวามไม่แน่นอนสงู ประกอบกบั
ธรุกจิขนาดใหญ่ยงัคงมคีวามต้องการบรกิารทางการเงนิเพือ่ลงทนุขยายกจิการในรปูแบบต่างๆ กนั ท�าให้สถาบนัทางการเงนิ
แทบทุกแห่งต่างให้ความส�าคัญกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจ Corporate Banking ท�าให้แนวโน้มของ 
การแข่งขันสูงมากข้ึน ทิสโก้ได้ตอบสนองเชิงรุกต่อการให้บริการทางการเงินกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โดยการสร้างความ
แตกต่างด้วยกลยุทธ์การท�างานแบบ “Total Solution” ที่มีความพร้อมด้วยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มี 
ความช�านาญเฉพาะด้าน มีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น ท�าให้ส่วนงานดูแลกลุ่มลูกค้าบรรษัทของทิสโก้สามารถส่งเสริม 
การท�างานซึ่งกันและกันได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งทีมวางกลยุทธ์ ทีมวิเคราะห์ ทีมสินเชื่อ และทีมวานิชธนกิจ ภายใต้การบริหาร
งานที่มีการให้ความร่วมมือกันจากทีมงานต่างๆ รวมถึงการท�างานร่วมกับลูกค้าอย่างทุ่มเท จริงใจ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ในความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ท�าให้เกิดผลส�าเร็จของงานท่ีไม่ใช่แค่การด�าเนินการได้ตรงตามความต้องการ 
ของลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งไว้เฉพาะครั้งเฉพาะคราวเท่านั้น แต่จะพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองความคิด 
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของความต้องการทางการเงินร่วมกัน เกิดกระบวนการท�างานร่วมกัน 
อย่างลงตวับนพืน้ฐานของความเข้าใจลกูค้าเป็นอย่างด ีท�าให้สามารถน�าเสนอผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทางการเงนิทีเ่หมาะสม
กับสถานการณ์นั้นๆ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว 
อย่างครบวงจร ท�าให้ลูกค้าเช่ือม่ันและไว้วางใจทิสโก้ในระยะยาวแบบ “Lifetime Partner” เช่น กลุ่ม ปตท. ไบเทค  
ทีพีไอโพลีน วีจีไอ นามยง บีซีพีจี ฯลฯ ท่ีได้รับค�าปรึกษาและการดูแลจากทิสโก้อย่างต่อเน่ืองทุกระยะ และด้วยการ 
บริหารงานในแบบ Total Solution ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการท�างาน สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ ์
และเหตกุารณ์ในแต่ละช่วง ท�าให้สิง่ทีน่�าเสนอให้กบัลกูค้านัน้ถกูวเิคราะห์และออกแบบมาให้กบัลกูค้ารายนัน้โดยเฉพาะจรงิๆ 
ในรูปแบบที่เรียกว่า “Customize” ท่ีมีการน�าเสนอให้กับลูกค้าเฉพาะรายเท่าน้ัน ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ม ี
อยู่ทั่วไป ตัวอย่างของการน�าเสนอบริการทางการเงินให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่จากการบริหารงานแบบ Total Solution 
ที่มีการน�าเสนอบริการทางการเงินในรูปแบบท่ีเป็นการ Customize ส�าหรับลูกค้าเฉพาะรายท่ีเป็นความภาคภูมิใจ 
เป็นอย่างย่ิงในการให้บริการลูกค้าของทิสโก้ คือการให้บริการทางการเงินแก่บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งด�าเนิน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทิสโก้สามารถให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม จนส่งผลให ้
บรษิทั บซีีพจีี จ�ากดั (มหาชน) สามารถคว้ารางวลั “Best IPO Award” ในงาน “The Asset Triple A Country Awards 2016” 
ซึ่งจัดโดย The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นน�าของเอเชีย จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็น 
ครั้งแรกที่มีธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้ร่วมจัดการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ
จ�าหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) ยังได้รางวัล “Renewable Energy Deal of the Year, 
Thailand” จากงาน “The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2017” ด้วยข้อตกลงการให้สินเชื่อที่เข้าร่วมกับ
สถาบันทางการเงินอ่ืนๆ (Loan Syndication) ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของประเทศ  
โดยมีธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

การสร้างเสริมความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินรวมถึงช่องทางการให้บริการทางการเงินใหม่ๆ ของทิสโก้ นอกจากจะม ี
การศกึษาข้อมลูความต้องการของลกูค้า ข้อมลูการตลาด และปัจจยัความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องแล้ว ยงัค�านงึถงึประโยชน์
ที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาผลกระทบจากการออกผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการทางการเงินใหม่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ทั้งนี้ 
การออกผลติภณัฑ์ / บรกิารทางการเงนิ / ช่องทางการให้บรกิาร รวมถงึกระบวนการปฏบิตังิานใหม่ต้องผ่านการกลัน่กรอง
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน�าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการปฏิบัติ
งานใหม่ก่อนการน�าเสนอขายหรือน�าออกให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ส่งมอบ ตลอดจน
กระบวนการในการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน และข้อมูลที่สื่อสารไปยังลูกค้าเหมาะสม ชัดเจน  
เป็นธรรม เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ โดยไม่สร้างความเข้าใจผดิแก่ลกูค้าและมกีารด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ทัง้นี ้เพือ่ไม่ให้การน�าเสนอขายผลติภณัฑ์หรอืสือ่สารการตลาดรบกวน
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือเป็นการสร้างการขายที่รบกวน กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดกระบวนการในการตรวจสอบ 
ความยินยอมของลูกค้าในการรับข้อมูลสื่อสารทางการตลาดก่อนการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสื่อสาร 
การตลาดใดๆ กับลูกค้า 

ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาระบบท่ีช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีการตลาดในการน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทุน 
และเงินฝากทีเ่ป็นปัจจบุนั ควบคูไ่ปกบัการให้ค�าแนะน�าการลงทนุทีเ่หมาะสมให้กบัผูล้งทนุแต่ละราย โดยระบบจะวเิคราะห์
พฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนร่วมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมมติฐาน 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ลงทุนในขณะนั้น พร้อมทั้งน�าเสนอแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุน 
แต่ละราย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

จากผลส�าเร็จของการเปิดให้ลูกค้าสามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์
การลงทนุโดยไม่จ�ากดัค่าย หรอืทีเ่รยีกว่า “Open Architecture” 
โดยทิสโก้เป็นธนาคารแรกและหนึ่งเดียวในตลาดที่เปิดให้
บรกิารซือ้ขายผลติภณัฑ์กองทนุ-ประกนัจากหลากหลายค่าย 
เพือ่เพิม่โอกาสในการเข้าถงึผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพให้แก่ลกูค้า
ในจดุเดยีวอย่างเตม็รปูแบบ ทัง้ “ผลติภณัฑ์กองทนุรวม” และ 
“ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ”ที่ตอบโจทย์ครบ
ทั้งการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) และการปกป้อง
ความมัง่คัง่ (Wealth Protection) ซึง่บรกิารนีน้บัเป็นก้าวส�าคัญ
ของการยกระดับบริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการหลัก 3 ด้าน ของลูกค้าที่ต้องการบริหารจัดการความ
มัง่คัง่ (Wealth Management) ทัง้ในด้านผลตอบแทน (Yield) 
การสร้างหลักประกันความคุ้มครอง (Protection) และดูแล
การลงทุนตลอดทุกช่วงชีวิต (Retirement) ในปี 2561 กลุ่ม 
ทิสโก้ยังคงมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องและคัดสรรบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม 
ทางเลือกในการลงทุนพร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีดีข้ึน 
ที่สามารถตอบสนองเป้าหมายการลงทุนได้อย่างแท้จริง  
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โดยปัจจุบัน ทิสโก้ได้รวบรวมกองทุนคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรและความร่วมมือจาก  
11 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นน�าในประเทศไทย ประกอบด้วย  
บลจ.ทิสโก้ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บลจ.กรุงไทย บลจ.กรุงศรี บลจ.อเบอร์ดีน  
บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) บลจ.ทหารไทย บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.กสิกรไทย  
บลจ.เอ็มเอฟซี และบลจ.วรรณ มาเสนอลูกค้าไว้ในท่ีเดียวแบบ “Fund Stop Service”  
ณ สาขาธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ทั่วประเทศ ถือเป็นการต่อยอดให้กับสิ่งที่เป็น 
จุดแข็งของทิสโก้ในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ท่ัวโลกท้ังในและต่างประเทศ 
(Global Wealth Advisory) ด้วยผลิตภัณฑ์กองทุนที่หลากหลายจาก 11 บลจ. ชั้นน�าที่
เข้ามาเติมเต็มการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ตรงกับความต้องการในทุกระดับ 
ความเสี่ยงที่รับได้ มีประสิทธิภาพ และไม่ถูกจ�ากัดกรอบการลงทุนใดๆ 

นอกจากนี ้ทสิโก้ยงัมบีทวเิคราะห์และกลยทุธ์การลงทนุทีจ่ดัท�าโดยศนูย์วเิคราะห์เศรษฐกจิ
และกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO Economic Strategy Unit: TISCO ESU) ซ่ึงเป็นมุมมอง 
ของทสิโก้เอง (House View) ทีม่คีวามแม่นย�า และน่าเชือ่ถอืเป็นทีย่อมรบัเป็นอนัดับต้นๆ 
ของอตุสาหกรรม ซึง่เป็นจดุเด่นของทิสโก้ เพือ่ให้บรกิารงานวจิยัและท่ีปรกึษาด้านการลงทนุ
ในทุกมิติแก่ลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการในการบริหารผลตอบแทนการลงทุน
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการมีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ดี ทิสโก้ยังเป็น 
หนึ่งในสถาบันเพียงไม่กี่แห่งที่มีการท�าบทวิจัย House View ด้าน Wealth Management 
แยกออกมาโดยเฉพาะ เพื่อแนะน�ากลยุทธ์การลงทุนครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท  
ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ ทองค�า กองทุน ฯลฯ ส�าหรับการวางแผนกระจายการลงทุน 
(Asset Allocation) ในสินทรัพย์หลายประเภทให้กับลูกค้า

ในส่วนการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย ในรูปแบบ Open Architecture ทั้งใน 
ส่วนของประกนัชวีติ ประกนัสขุภาพ และประกนัวนิาศภยั ทสิโก้เปิดโอกาสให้บรษัิทประกนั
ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทประกัน ได้ร่วมพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ม ี
ความคุ้มครองท่ีเหมาะสม และคุ้มค่าส�าหรับลูกค้า โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดสรร 
บรษิทัประกนัเข้าร่วมออกแบบผลิตภณัฑ์ด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน (1) สถานะความมัน่คง
ทางการเงินของบริษัทประกัน ซึ่งมีความส�าคัญมากส�าหรับการให้ความคุ้มครองชีวิต 
และสขุภาพแก่ลกูค้าในระยะยาว รวมถงึความน่าเชือ่ถอืของแบรนด์ (2) บรษิทัประกนัทีม่ี
ความเชี่ยวชาญในประเภทประกันที่จะพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและตรงความต้องการ
ของลูกค้า (3) กระบวนการฝึกอบรมความรู้โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ 
อย่างลึกซึ้งและต่อเน่ือง (4) ทีมงานบริการหลังการขายท่ีพร้อมให้บริการและดูแล 
ความคุ้มครองให้ลูกค้า ดังน้ัน การท�าธรุกจิด้านนายหน้าประกนัภยัของทิสโก้ แบบเปิดกว้าง
ให้พันธมิตรทางธุรกิจ จึงเป็นจุดแข็งท่ีท�าให้ทิสโก้สามารถคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากบริษัทประกันที่มีความช�านาญในด้านนั้นๆ อย่างแท้จริง ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครอง 
ความคุ้มค่า และตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองและ
สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับดีที่สุดในตลาดอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ทิสโก้ยังมีทีมบริการ
หลังการขายมืออาชีพ ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ 
ความเป็นธรรม อันเป็นผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงได้รับ 

“ทิสโก ออโต แคช”

“ทิสโก เวลธ”
แบงกลุมลูกคา

ออกเปน
3 ประเภท คือ

กลุมทิสโกพร�เมี่ยม
( 1-5 ลานบาท )

กลุมทิสโกแพลทตินั่ม
( 5-20 ลานบาท )

กลุมทิสโกไพรเวท
( 20 ลานบาทข�้นไป )

หลักเกณฑ
ในการคัดสรร
บร�ษัทประกัน

เพ�่อเขารวมออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1.มั่นคงทางการเง�น

2.ความเชี่ยวชาญ
ในประเภทประกัน

3.ความเขาใจใน
ผลิตภัณฑของเจาหนาที่

4.บร�การหลังการขาย

เกณฑในการ
วาจางพนักงาน

ข�ดความสามารถ
ดานองคกร (Organizational

Core Competencies)

ข�ดความสามารถ
ในการทำงาน (Functional

Competencies)

ข�ดความสามารถ
ในการเปนผูนำ (Leadership

Competencies)

การสร้างเสริมความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า
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นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยรถยนต์และความคุ้มครองท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้รถยนต์ รวมถึงความคุ้มครอง
ภาระหนี้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่คุ้มครองให้กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารแล้ว ทิสโก้ยังมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุม้ครองสขุภาพและโรคร้ายแรง เนือ่งจากเลง็เหน็ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรกัษาพยาบาลค่อนข้างสงู สวสัดกิารค่ารกัษา
พยาบาลที่บริษัทหรือที่รัฐบาลสนับสนุนอาจไม่เพียงพอ และด้วยแนวคิดท่ีต้องการเป็นท่ีปรึกษาด้านประกันสุขภาพ  
เพื่อดูแลให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมกับวิสัยทัศน์ของทิสโก้ในการสร้างโอกาสให้ชีวิต จึงจัดโครงการ “TISCO Pay it 
Forward” โครงการที่ให้ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์คุ้มครองมะเร็งได้รับความคุ้มครองส�าหรับ “ตัวเอง” พร้อมส่งต่อโอกาสให้ 
“สังคมและผู้อื่น” ไปพร้อมกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อแผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง “TISCO Zero Cancer Plan 
(ZCP)” ให้แก่คนรอบข้างของลูกค้าและคนในสังคม โดย 1 กรมธรรม์ท่ีลูกค้าซื้อให้กับตัวเองจะถูกส่งต่อไปเป็นส่วนลด 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 100 บาท ส�าหรบัผูซ้ือ้คนต่อๆ ไป และธนาคารทิสโก้ จ�ากดั (มหาชน) จะส่งต่อโอกาสดีๆ ต่อไปยงัสังคมด้วย 
การสมทบทุนสนับสนุนเงินวิจัยและพัฒนาด้านการรักษา มอบแด่มูลนิธิรามาธิบดี กรมธรรม์ละ 100 บาท ขั้นต�่า  
1 ล้านบาท โครงการนี้ทิสโก้มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้แผนคุ้มครองโรคมะเร็งที่คุ้มค่านี้กระจายถึงลูกค้าให้มากที่สุด 
จึงก�าหนดอายโุครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี ครบก�าหนดในวันที่ 31 ส.ค. 2561 โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการธนาคารทสิโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) ได้มอบทุนสนับสนุนเงินวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เป็นจ�านวนเงิน 1,900,100 บาท 
ในปี 2562 ยงัมแีผนทีจ่ะร่วมพฒันาผลติภณัฑ์กลุม่ประกนัสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง และแผนประกนัชวีติเพือ่วางแผนเกษยีณ 
ทีจ่ะดแูลให้ลกูค้ามคีณุภาพชีวติทีด่เีมือ่อายยุนืยาว และทีส่�าคญัยงัคงแนวคดิทีจ่ะจดัโครงการสนบัสนนุเงนิวจิยัและพฒันา
ด้านการรักษาโรคร้ายแรงกับมูลนิธิรามาธิบดีต่อไปอย่างยั่งยืน
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• สบายใจด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดไป
 ต่ออายุได้ถึง 70 ปี
• รับเงินทันที 100% ของทุนประกันภัยหลังตรวจพบ
• ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 1,000,000 บาท*
• ชดเชยการตรวจวินิจฉัยซ�้าโรคมะเร็ง
 10,000 บาท (จ่ายเต็มจ�านวน)
• ชดเชยค่าเดินทางไปรักษาตัวส�าหรับโรคมะเร็ง
  500 บาท ต่อครั้ง (ไม่เกิน 10 ครั้ง)

 *ตามแผนความคุ้มครอง

Zero	Cancer
Plan	
(ประกันโรคมะเร็ง)

TISCO
My	Wish	
Retirement
(ประกันชีวิต
แบบบ�านาญ)

• ช่วยวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ
• รับเงินบ�านาญแน่นอนทุกปี
• รับรองการรับเงินบ�านาญถึง 15 ปี, 20 ป*ี
• ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
 ตามเกณฑ์ที่สรรพากรก�าหนด
• รับสิทธิพิเศษ บริการเคลื่อนย้าย 
 ผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์  
 ตลอด 24 ชั่งโมง

 *ตามแผนความคุ้มครอง

•  ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายทั้งแบบเหมาจ่าย 
 ต่อปี และเหมาจ่ายต่อครั้ง วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 
 ถึง 5,000,000 บาท
• หากมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้วเลือกแผนที่มี 
 ค่าเสียหายส่วนแรกลดค่าเบี้ยสูงสุดกว่าครึ่ง*
• ไม่เคลม มีเงินคืนสูงสุดถึง 10%
• ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ แม้มีการเคลม
• ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพ
• สบายใจไม่ต้องส�ารองจ่ายผ่านโรงพยาบาล
 และคลินิคในเครือข่าย

 *ตามแผนความคุ้มครอง

TISCO
My	Care
Supreme
(ประกันสุขภาพ)

• ดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน
 และผู้ป่วยนอก (แบบเหมาจ่าย)
• ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 24 ล้านบาท*
• คุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
 การคลอดบุตร การท�ากายภาพบ�าบัด  
 ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ  
 การฟอกไต แพทย์ทางเลือก*
• รับประกันตั้งแต่อายุ 15 วัน - 60 ปี

 *ตามแผนความคุ้มครอง

TISCO
My	Wish	Saving
(ประกันชีวิต
สะสมทรัพย์)

• ออมสั้นๆ 2 ปี, 5 ปี, 7 ป*ี
• ความคุ้มครองยาว
• เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีเงินได้
 สูงสุดปีละ 100,000 บาท
• ผลตอบแทนเงนิคนืระหว่างสญัญาไม่ต้องเสยีภาษี
• รับสิทธิพิเศษ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 ทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่งโมง

 *ตามแผนความคุ้มครอง

PA	อาม่า
(ประกันอุบัติเหตุ
ส�าหรับผู้สูงอายุ)

• คุ้มครอง ชีวิต + ค่ารักษา + ชดเชยรายได้
• รับประกันอายุสูงสุดถึง 100 ปี
• ค่าเบี้ยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามอายุ
• ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบค�าถามสุขภาพ
• ไม่ต้องส�ารองจ่ายโดยแสดงบัตร PA Card
• มีค่าใช้จ่ายส�าหรับรถเข็นผู้ป่วย
• บริการดูแลสุขภาพหลังพักฟื้นสูงสุดถึง
 7 ครั้ง

โอกาสความคุ้มครองที่เหนือกว่าจาก	TISCO	Wealth

TISCO	 
My	Care	Smart
(ประกันสุขภาพ)

การสร้างเสริมความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า
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ทัง้นี ้เพือ่ตอบโจทย์ความเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิทีด่ ี(Top Advisory House) ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ทสิโก้จงึไม่หยดุนิง่
ทีจ่ะมุง่มัน่พฒันาความเป็นเลศิในการให้ค�าปรกึษาด้านการลงทนุ เพือ่สร้างบรรทดัฐานใหม่ๆ ให้เกดิในตลาด ไม่ว่าจะเป็น 
การให้ความส�าคญักบัการพฒันาคณุภาพการขาย (Selling Quality) เพือ่สร้างทกัษะแก่บคุลากรของทสิโก้ให้เป็นทีป่รกึษา
การลงทุนที่พร้อมให้ค�าแนะน�ากับลูกค้า (Consultative Sales) ในทุกช่องทาง ซึ่งปัจจุบันธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) 
มสีดัส่วนเจ้าหน้าทีก่ารตลาดทีไ่ด้รบัใบอนญุาตแนะน�าการลงทนุ (Single License) ครบในอตัราร้อยละ 100 และในปี 2562 
ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) ตัง้เป้าหมายยกระดับสู่คุณวฒิุวชิาชพีนักวางแผนการเงนิ (Certified Financial Planning: CFP) 
และที่ปรึกษาการเงิน (Associate Financial Planner Thailand: AFPT) ให้ครบทุกสาขาทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2562  
รวมถงึการต่อยอดด้านดจิทิลัแบงกิง้ ผ่านโมบายแอปพลเิคชนัทีจ่ะขยายไปสูบ่รกิารกองทนุรวม คาดว่าจะพฒันาแล้วเสรจ็
ในปี 2562 ซึ่งจะเอื้อต่อการขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้าสู่ลูกค้ารายย่อยมากขึ้น

ทสิโก้ให้ความส�าคญักบัการให้ข้อมลูและช่องทางการสือ่สารการตลาด โดยจดัให้มช่ีองทางการให้ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
และบรกิารผ่านช่องทางทีห่ลากหลายเพือ่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถงึข้อมลูส�าคัญท่ีต้องการได้อย่างรวดเรว็ ซึง่ลูกค้าสามารถ
ติดต่อสอบถามได้โดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าท่ีประจ�าสาขา ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Contact Center)  
สื่อสังคม เวบ็ไซตธ์นาคาร และเวบ็ไซต์ธรุกจิในกลุม่ทสิโก้ โดยในปี 2561 ไม่พบการร้องเรียนการไม่ปฏิบัตติามข้อก�าหนด 
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด

การให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้า
ทิสโก้มีแนวทางการสนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้า โดยให้ความรู้ทางการเงินที่ส�าคัญ ตลอดจน
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าในทุกระดับซึ่งมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน เพื่อให้
ลูกค้ารับรู้ เข้าใจ สามารถวางแผนทางการเงิน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยในปี 2561 ทิสโก้มีการจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินที่ส�าคัญดังนี้

กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินผ่ำนกำรจัดอบรม

หัวข้อควำมรู้ทำงกำรเงิน
จ�ำนวน
(ครั้ง)

รำยละเอียด
กลุ่ม

เป้ำหมำย
จ�ำนวน
	(คน)

TISCO Monthly Guru Updates 2018 11 ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ ภาพรวม
ตลาดหุ้นและการลงทุนในปัจจุบัน

• ลูกค้ารายย่อย 1,000

สัมมนา Technical Analysis โดย ASPEN 4 สอนการวิเคราะห์ทางเทคนิค
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ASPEN

• ลูกค้ารายย่อย 400

TISCO Exclusive Talk โดย  บมจ.ซีฟโก้ : 
SEAFCO / บมจ. เคมีแมน : CMAN /  
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ : SF / 
บมจ. น�้ามันพืชไทย : TVO /  
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล : MINT /  
บมจ. ดู เดย์ ดรีม : DDD

6 บรรยายภาพรวมของบริษัทฯ  
และตอบข้อซักถามของนักลงทุน 
ที่สนใจ

• ลูกค้ารายย่อย 600

บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ำกัด
หน่วยงานกลุ่มบริการลูกค้าบุคคล (Private Client Group)
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กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินผ่ำนกำรจัดอบรม

หัวข้อควำมรู้ทำงกำรเงิน
จ�ำนวน
(ครั้ง)

รำยละเอียด
กลุ่ม

เป้ำหมำย
จ�ำนวน
	(คน)

TISCO-SET ชี้ช่องรวยสู่ระดับภูมิภาค ปี 4 4 อพัเดทภาพรวมเศรษฐกจิและทศิทาง
การลงทุนเกี่ยวกับหุ้น/กองทุน และ
การวเิคราะห์หุน้โดยใช้ข้อมลูพืน้ฐาน

• ลูกค้ารายย่อย 1,000

สัมมนาประจ�าปี และเลี้ยงขอบคุณลูกค้า 
ของสาขาต่างจังหวัด

4 อพัเดทภาพรวมเศรษฐกจิและทศิทาง
การลงทุนเกี่ยวกับหุ้น

• ลูกค้ารายย่อย 240

สัมมนาพิเศษคัดหุ้นเด่น โค้งสุดท้าย
ปี 2018 โดย คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล

1 อพัเดทภาพรวมเศรษฐกจิและทศิทาง
การลงทนุเกีย่วกบัหุน้ ในช่วงครึง่ปีหลงั 
ที่สาขาทองหล่อ

• ลูกค้ารายย่อย 50

สมัมนาสมาคมนกัลงทนุเน้นคณุค่า 
บรรยายโดย คุณอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล

1 สอนการวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ข้อมูล
ทางด้านพื้นฐาน

• ลูกค้ารายย่อย 120

TISCO Exclusive Dinner Talk  
โดย อาจารย์คฑา

2 บรรยายเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ย 
และอัพเดท ทิศทางการลงทุน

• ลูกค้ารายใหญ่ 80

TISCO Exclusive Dinner Talk 2018 1 บรรยายเรื่อง Technology 
Disruption และเจาะลึกลงทุน 
ในหุ้นกลุ่มธุรกิจดาวเด่น

• ลูกค้ารายใหญ่ 120

กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงดิจิทัล

หัวข้อควำมรู้ทำงกำรเงิน
จ�ำนวน
(ครั้ง)

รำยละเอียด ควำมถี่
กลุ่ม

เป้ำหมำย
จ�ำนวน
	(คน)

จัดพอร์ตการลงทุน พร้อมเทคนิค 
การหาหุ้นเด่นเน้นคุณภาพ
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 
โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด

1 สอนการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัย 
พื้นฐาน โดยใช้เครื่องมือที่ทาง 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด  
ได้พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ 
นักลงทุนทุกประเภท

1 ครั้ง • ลูกค้า 
รายย่อย

50

แนะน�าทิศทางการลงทุนแบบรายวัน 
กับ TISCO Guru Technical

69 ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ ภาพรวม
ตลาดหุ้นและการลงทุนในปัจจุบัน

เดือนละ
ประมาณ
5-6 ครั้ง

• ลูกค้า 
รายย่อย

70,000

TISCO Monthly Guru Updates 
2018

12 ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ ภาพรวม
ตลาดหุ้นและการลงทุน 
แบบรายเดือน

เดือนละ
1 ครั้ง

• ลูกค้า 
รายย่อย

4,000

บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ำกัด
หน่วยงานกลุ่มบริการลูกค้าบุคคล (Private Client Group)

การสร้างเสริมความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า
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บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ทิสโก้	จ�ำกัด
ธุรกิจกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินผ่ำนกำรจัดอบรม

หัวข้อควำมรู้ทำงกำรเงิน
จ�ำนวน
(ครั้ง)

รำยละเอียด
กลุ่ม

เป้ำหมำย
จ�ำนวน
	(คน)

สัมมนา Manager Talk 7 ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบัน  
ภาพรวมตลาดหุ้นและสินทรัพย ์
เพื่อการลงทุนทั่วโลก แนะน�ากองทุน
ที่น่าสนใจ และให้ค�าแนะน�า 
ในกองทุนที่ลูกค้าถืออยู่  
เชิญวิทยากรพิเศษจากหน่วยงาน 
Economic Strategy Unit ของ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  
จ�ากัด (มหาชน) มาร่วมให้ความรู้
และภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก

• ลูกค้าธนบดี 
• ลูกค้าที่สนใจ
 ลงทุนกองทุน

300

สัมมนา Manager Talk On Tour 4 ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบัน  
ภาพรวมตลาดหุ้นและสินทรัพย ์
เพื่อการลงทุนทั่วโลก แนะน�ากองทุน
ที่น่าสนใจ และให้ค�าแนะน�า 
ในกองทุนที่ลูกค้าถืออยู่

• ลูกค้าธนบดี
• ลูกค้าต่าง

จังหวัดที่สนใจ
ลงทุนกองทุน

240

สัมมนา Invest now ร่วมกับ 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 

4 ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบัน  
ภาพรวมตลาดหุ้นและสินทรัพย ์
เพื่อการลงทุนทั่วโลก แนะน�ากองทุน
ที่น่าสนใจในช่วงนั้นๆ 

• ลูกค้าธนบดี
• ลูกค้าใน 

จังหวัดที่มี
ศักยภาพ 
ที่สนใจลงทุน
กองทุน

900

สัมมนาร่วมกับบริษัท พรูเด็นเชียล 
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

1 แนะน�ากองทุนที่น่าสนใจในช่วงนั้นๆ • ลูกค้าที่สนใจ
ลงทุนใน 
ประกันชีวิต 
ในรูปแบบ  
Unit Link

30
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กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินผ่ำนกำรจัดอบรม

หัวข้อควำมรู้ทำงกำรเงิน
จ�ำนวน
(ครั้ง)

รำยละเอียด
กลุ่ม

เป้ำหมำย
จ�ำนวน
	(คน)

สัมมนา “รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ”

1 ให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพ 
เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค  
การสังเกตอาการน�าส�าคัญที่ต้องมา
พบแพทย์ การรักษา ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาและการปกป้องความเสี่ยง

• ทุกเพศ ทุกวัย 80

สัมมนางาน TDEM Wealth Expo 
“การลงทุนหุ้นพื้นฐานดีแบบ VI”

1 ส�าหรับผู้ที่อยากลงทุนแนว VI 
(ลงทุนเน้นคุณค่า) แต่ยังไม่มี 
พื้นความรู้ หรือพื้นความรู้ยังไม่มาก  
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี  
โดยคุณอธิป กีรติพิชญ์  
จาก Stock2Morrow

• ทุกเพศ ทุกวัย 80

สัมมนา “Happy Money, Happy  
Retirement”

1 การวางแผนการเงิน การวางแผน
เพื่อการเกษียณอายุ และกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ

• ทุกเพศ ทุกวัย 100

การเลือกทางเลือกการลงทุนแบบ  
Employee’s Choice ส�าหรับ 
การออมเพื่อการเกษียณอายุ

114 การช้ีให้เหน็ถึงความส�าคญัของการออม
และการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ 
การเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
ออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ

• ทุกเพศ ทุกวัย 6,021

ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ 1 การบริหารจัดการหนี้  
และการรู้เท่าทันภัยทางการเงิน

• ทุกเพศ ทุกวัย 70

เกษียณสุข 1 การวางแผนและการลงทุน 
เพื่อการเกษียณ

• ทุกเพศ ทุกวัย 50

ภาษีกับการลงทุน 1 การบรหิารภาษจีากการลงทนุ LTF, RMF • ทุกเพศ ทุกวัย 40

สัมมนา “การวางแผนการเงิน
ฉบับมนุษย์เงินเดือน”

7 เทคนิคการวางแผนทางการเงิน 
ความส�าคัญของการออม และ 
การเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับ
ตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ในวันเกษียณ และข้อมูลเพิ่มเติม
ส�าหรบัสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี

• ทุกเพศ ทุกวัย 300

สัมมนา “ออมเพื่อเปลี่ยนชีวิต” 1 ให้ความรู้เรื่องการลงทุน • ทุกเพศ ทุกวัย 50

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ทิสโก้	จ�ำกัด
ธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

การสร้างเสริมความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า

62-03-115_032-077 TISCO SD 2018 new01-04_UK Uncoated-DIC.indd  59 4/1/19  6:49 PM



รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)60

[FS16]

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ทิสโก้	จ�ำกัด
ธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินผ่ำนกำรจัดอบรม

หัวข้อควำมรู้ทำงกำรเงิน
จ�ำนวน
(ครั้ง)

รำยละเอียด
กลุ่ม

เป้ำหมำย
จ�ำนวน
	(คน)

สัมมนา “วางแผนการเงินให้สดใส
ตามสไตล์คนรุ่นใหม่”

2 เทคนิคการจัดการรายรับรายจ่าย 
ให้มีเงินออมเพิ่ม ลงทุนให้เงินออม
งอกเงย เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
การใช้ชีวิตและการเกษียณ

• คนรุ่นใหม่  
ช่วงอายุ < 35

200

สัมมนา “การลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่า 
(Value Investing) ขั้นพื้นฐาน”

1 ส�าหรับผู้ที่อยากลงทุนแนว VI 
(ลงทุนเน้นคุณค่า) แต่ยังไม่มี 
พื้นความรู้ หรือพื้นความรู้ยังไม่มาก 
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี

• คนรุ่นใหม่  
ช่วงอายุ < 35

93

สัมมนา “เกษียณแล้วได้อะไร 
จากประกันสังคม”

1 เกษยีณแล้วได้อะไรจากประกนัสงัคม 
เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับแนะน�า 
ลกูจ้าง/สมาชกิกองทนุ โดยอาจารย์
ปราณี สุขศรี ผอ. การเผยแพร่ข้อมูล 
ทางวิชาการ ส�านักงานศาลปกครอง

• เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายบุคคล

• ตัวแทนนายจ้าง
• กรรมการ

กองทุน

148

สัมมนา “ชีวิตดี๊ดี แฮปปี้ ๕๕+”  
ซีซั่น 4 ชีวิตมีสีสัน สุขทุกวัน 
ยันเกษียณ

1 • การลงทุนต่อยอดเงินที่ได้รับ 
หลังเกษียณ : กองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ กองทุนรวม และประกัน

• ดูแลสุขภาพใจวัยเกษียณ โดย 
จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์

• เกษียณแล้วได้อะไรจากประกัน
สังคม โดยอาจารย์ปราณี สุขศรี 
ผอ. การเผยแพร่ข้อมูลทางวชิาการ 
ส�านกังานศาลปกครอง

• ผู้ที่จะเกษียณ
อายใุนอกี 1-2 ปี  
ข้างหน้า  
(ปี 2561-2562)

120

เสวนา “การบริหารเงินหลังเกษียณ” 1 เกษียณแล้วจะได้เงินมาจาก 
แหล่งใดบ้าง รวมทั้งจะบริหารเงิน 
ดังกล่าวภายหลังจากเกษียณ
อย่างไร

• ผู้ที่จะเกษียณ
อาย ุในอกี 1-5 ปี  
ข้างหน้า  
(ปี 2561-2566)

40

สัมมนา “บริหารเงินหลังเกษียณ  
สไตล์วัยเก๋า”

1 เทคนิคบริหารเงินหลังเกษียณ  
เกร็ดความคิดสร้างสุขหลังเกษียณ

• ผู้ที่จะเกษียณ
อาย ุในอกี 1-5 ปี  
ข้างหน้า  
(ปี 2561-2566)

43

สัมมนา “ความรู้ภาษีกองทุน 
และการลงทุนในวัยเกษียณ”

4 การให้ความรู้ทางภาษีส�าหรับ
สมาชิกกองทุน และการเลือก 
การลงทุนให้เหมาะสม

• ผู้ที่ใกล้เกษียณ 100
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กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงดิจิทัล

หัวข้อควำมรู้ทำงกำรเงิน
จ�ำนวน
(ครั้ง)

รำยละเอียด ควำมถี่
กลุ่ม

เป้ำหมำย
จ�ำนวน
	(คน)

การออมแบบ “Lottery Index” 1 แนะน�าเทคนคิการออมแบบสนกุๆ 
โดยการค�านวณเงินที่จะออม
ตามผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

1 ครั้ง / 
สัปดาห์

• ลูกค้าทั่วไป
• ลกูค้ากองทนุ 

ส�ารอง 
เลี้ยงชีพ

• มนุษย์ 
เงินเดือน

• 10,000 คน
 ช่องทาง Line
• 30,000 คน 
 ช่องทาง 

Facebook

สิ่งที่สมาชิกกองทุนต้องรู้ 1 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสมัคร การสมัคร 
ระหว่างการเป็นสมาชิก  
และเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี PVD 1 เป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี
ได้รับสิทธิทางภาษีอะไรบ้าง

เก็บเงินแบบเพลินๆ ตามสไตล์ 
Smart Retirement

1 เทคนิคการออมด้วยการซื้อของ 
ลดราคา แล้วเก็บเงินส่วนลด

อยากมีรายได้สม�่าเสมอ 
หลังเกษียณ เชิญทางนี้!!

1 วิธีเก็บเงินได้อย่างสม�่าเสมอ

เปิดขมุทรพัย์ : ประกนัชวีติแบบ
บ�านาญ ขมุทรพัย์เพือ่วยัเกษยีณ

1 ประกันชีวิตแบบบ�านาญ

ความจนน่ากลัว แต่ “จน”  
ตอนแก่น่ากลัวกว่า

1 เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัชวีติตอนแก่

วงจรชีวิตมนุษย์เงินเดือน 1 ใช้เวลาหาเงิน 30 ปี เพื่อใช้ 60 ปี

คุณเป็นนักจัดการความเสี่ยง 
สายไหน

1 ประเภทของการจัดการ 
ความเสี่ยงในชีวิต

เลือกประกันชีวิตทั้งที เลือกให้ด ี
ไม่ต้องเสี่ยงทาย

1 วิธีเลือกประกันชีวิต 
แต่ละประเภท

พลังของดอกเบี้ยทบต้น ออมไว
ใส่น้อยได้ล้าน

1 เปรียบเทียบจ�านวนเงินออมที่มี  
ณ วันเกษียณ กรณีเริ่มเก็บออม 
ไม่พร้อมกัน

นักลงทุนมือใหม่ “ลงทุนสไตล์ 
DCA รวยได้ไม่ต้องลุ้น”

1 รู้จัก Dollar Cost Average

ออมเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
(PVD)ให้ได้เงินล้านฉบับติด
เทอร์โบ ตอนที่ 1 และ 2

2 วิธีออมเงินให้ไปถึงเป้าหมาย 
ได้ไวกับ PVD

ติดเนวิเกเตอร์ให้ชีวิต ด้วยการ 
ตั้งเป้าหมาย Ep.1 & Ep.2

2 การตั้งเป้าหมายในชีวิต 
เพื่อวางแผนเกษียณ

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ทิสโก้	จ�ำกัด
ธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

การสร้างเสริมความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า
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กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงดิจิทัล

หัวข้อควำมรู้ทำงกำรเงิน
จ�ำนวน
(ครั้ง)

รำยละเอียด ควำมถี่
กลุ่ม

เป้ำหมำย
จ�ำนวน
	(คน)

เปลีย่นกาแฟโปรดให้เป็นเงนิล้าน 1 วิธีการออมเงินด้วยการลด/เลิกการ
ซื้อกาแฟ

1 ครั้ง / 
สัปดาห์

• ลูกค้าทั่วไป
• ลกูค้ากองทุน 

ส�ารอง 
เลี้ยงชีพ

• มนุษย์ 
เงินเดือน

• 10,000 คน
 ช่องทาง Line
• 30,000 คน 
 ช่องทาง 

Facebook

ชีวิตใครๆ ก็มีค่า  (...... ทั้งนั้น) 1 ถึงแม้ว่าชีวิตเราจะมีค่าใช้จ่าย
มากมาย แต่ก็ยังมีชีวิตที่ดี 
ยันเกษียณได้ เพียงแค่เราให้ความ
ส�าคัญกับค่าใช้จ่ายเพื่อการออม
และลงทุนก่อนเป็นอันดับแรก

เงินสดทุกคนมีแน่ แต่ที่ไม่แน่  
คือ มีพอรึเปล่า

1 เตรียมเงินสดส�ารองฉุกเฉิน 
ที่เพียงพอ

รกัแท้หรอืจะแพ้หนี?้ ตอน 1 และ 2 2 การบริหารจัดการหนี้

ท�าไมค่าครองชพีถึงสงูขึน้  
อะไรๆ กแ็พง

1 เราควรจะท�ายงัไง ถ้ารูว่้าข้าวของ 
ในอนาคตจะแพงขึ้นเรื่อยๆ

ไม่ต้องร้องเพลงรอ....ของขวัญ 
จากใคร

1 วิธีเก็บเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมาย  
เช่น เก็บเงินไปเที่ยว

หมดกังวล..... แม้ต้องจากไป 1 ต้องเตรียมหลักประกันเท่าไร 
ถึงจะพอเพื่อคนที่คุณรักพร้อม
ด�าเนินชีวิตต่อได้ตามตั้งใจ

ออมบุญสุขใจ หยอดวันละ  
1 บาท “สร้างโอกาส” สู่สังคม

1 ออมเพื่อแบ่งปันสังคม

Tips ช่วยให้เกษียณก่อนเกษียณ 1 วิธีเก็บเงินให้เกษียณได้ไวยิ่งขึ้น

เครดิต “ดีหรือไม่” ธนาคารเช็ค 
จากอะไร

1 วิธีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของ
ธนาคารเบื้องต้น โดยดูจากเครดิต
ของผู้กู้ยืม

โอนเงิน Online ให้ปลอดภัย 
ในยุค 4.0

1 วิธีการโอนเงินให้ปลอดภัย

เช่าบ้าน VS ซื้อบ้าน แบบไหน
เหมาะกับเรา

1 วิธีตัดสินใจในการเลือกระหว่าง 
เช่าบ้านกับซื้อบ้าน

ลงทุนอะไรเงินงอกเงยที่สุด 1 แสดงผลตอบแทนย้อนหลัง 
ของการลงทุนในแต่ละ Asset ใน
ระยะยาวว่ามีผลตอบแทนต่างกัน
อย่างไร

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป ป้องกัน
การโจรกรรมข้อมูลอย่างไร

1 ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทาง 
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ทิสโก้	จ�ำกัด
ธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ทิสโก้	จ�ำกัด
ธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงดิจิทัล

หัวข้อควำมรู้ทำงกำรเงิน
จ�ำนวน
(ครั้ง)

รำยละเอียด ควำมถี่
กลุ่ม

เป้ำหมำย
จ�ำนวน
	(คน)

“ชีวิตคนเราไม่แน่นอน”  
มาเตรยีมพร้อมก่อนเกดิเหตกุารณ์ 
ไม่คาดฝัน

1 บริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้
ด้วยการเลือกท�าประกันอุบัติเหตุที่
คุ้มครองกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุ

1 ครั้ง / 
สัปดาห์

• ลูกค้าทั่วไป
• ลกูค้ากองทุน 

ส�ารอง 
เลี้ยงชีพ

• มนุษย์ 
เงินเดือน

• 10,000 คน
 ช่องทาง Line
• 30,000 คน 
 ช่องทาง 

Facebook

“เงนิเกษยีณ” ของมนัต้องมทีีแ่ท้ทรู 1 วิธีค�านวณเงินที่ต้องมี  
ณ วันเกษียณ

ชีวิตหรูดูแพงในโลกโซเชียล ที่มา
พร้อมกับหนี้บัตรเครดิตก้อนโต

1 การบริหารค่าใช้จ่ายจาก 
บัตรเครดิต

ชีวิตมีค่า...ค่าน�้า ค่าไฟ  
ค่าอาหาร ฯลฯ แล้วคุณล่ะ 
ชีวิตมีค่าอะไรบ้าง?

1 คลิปจากการประกวดหนังสั้น “แก้ 
ก่อน แก่”  
https://goo.gl/VGdLG4

หนี้ข้น จนจัง 1 วิธีก�าจัดหนี้

เมือ่ประเสรฐิเสยีชวีติ เงนิกองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ (PVD) จะเป็น 
ของใคร?

1 การจ่ายเงินกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพให้ผู้รับผลประโยชน์ 
เมื่อสมาชิกกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพเสียชีวิต

รับก็รู้ จ่ายก็เตือน  
มาเริ่มจัดระเบียบการใช้เงิน
ก่อนเงินหายไม่รู้ตัว

1 ข้อดีของการท�าบันทึก 
รายรับ-รายจ่าย โดยการใช้ 
Application เป็นตัวช่วย

มนุษย์เงินเดือนออมเงินยังไง  
ไม่ให้หมด “Passion”

1 ประโยชน์ของการออมเงิน 
ใน PVD

“คุ้ม 2 เด้ง” กับกองทุน “RMF” 1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุน “RMF” เงื่อนไขการลงทุน 
และข้อควรระวัง

“ลดภาษีโค้งสุดท้ายกับกองทุน 
LTF”

1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุน “LTF” เงื่อนไขการลงทุน 
และข้อควรระวัง

รู้เท่าทันกลโกง...ไม่ตกเป็นเหยื่อ
มิจฉาชีพ

1 รู้เท่าทันภัยทางการเงิน เกษียณ
ปลอดภัยจากเล่ห์กลโกง

เที่ยวไหนก็สบายใจ คุ้มครอง 
คุ้มภัยตลอด Trip

1 Tips ส�าหรับการเลือกประกัน 
การเดินทางว่าเราควรเน้น 
ความคุ้มครองแบบไหน

“เงินโบนัส” ได้เงินก้อนทั้งที... 
ท�าอะไรดีนะ

1 วิธีวางแผนการใช้จ่ายเงินโบนัส 
ให้รอบคอบ

การสร้างเสริมความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า

62-03-115_032-077 TISCO SD 2018 new01-04_UK Uncoated-DIC.indd  63 4/1/19  6:49 PM



รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)64

[102-43] [102-44]

การพัฒนาการให้บริการลูกค้าของศูนย์บริการลูกค้า	
หนึ่งในกลยุทธ์องค์กรของกลุ่มทิสโก้ที่ต้องการยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า โดยมีการพัฒนา 
ในทุกการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าท่ีมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และให้บรกิารแก่ลกูค้าให้ได้รบัความพงึพอใจสูงสุดอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ศูนย์บรกิารลูกค้าของกลุ่มทิสโก้มแีผนที่
จะพัฒนาการให้บริการลูกค้า เพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ 
ตรงตามความต้องการ แผนการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1)	 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรลูกค้ำ	 ด้วยพฤติกรรมและรูปแบบของการใช้บริการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป  

โดยเปลี่ยนจากความต้องการใช้บริการแบบ Voice Service เป็น Non-voice Self Service เพิ่มมากขึ้น กลุ่มทิสโก้ 
จึงมีแผนงานที่จะพัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) และ Line Connect เพื่อลดระยะเวลา 
การรอสายของลูกค้า ลดอัตราสายหลุด (Abandon Rate) รวมถึงลดปริมาณของสายที่รอรับการให้บริการจาก 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการลูกค้า เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

•	 ระบบ	Chatbot	ตามแผนงานของศูนย์บริการลูกค้าท่ีต้องการขยายขอบเขตการให้บริการผ่านระบบงาน โดยมี
แผนพัฒนาระบบ Chatbot ที่มีการจ�าลองบทสนทนาของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ระบบสามารถตอบกลับ 
การสนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติในเรื่องของการให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือให้ค�าตอบตามข้อซักถามของลูกค้า
ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ ตามแผนงานจะมีการพัฒนาระบบ Chatbot 2 รูปแบบคือ Rule Based Chatbot  
และ Artificial Chatbot (AI Chatbot)

 Rule Based Chatbot เป็นการพฒันาให้ระบบตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอกัษรจากการแชต็สอบถามข้อมลูของ
ลกูค้าตามค�าพืน้ฐานทีม่กีารก�าหนดไว้ในระบบล่วงหน้า (คย์ีเวร์ิด) โดยการให้ระบบตรวจจบัค�าจากบทสนทนาทีเ่ป็น
ตวัอักษรของลกูค้าว่าตรงตามคย์ีเวร์ิดทีก่�าหนดไว้หรอืไม่ หากตรงตามคย์ีเวร์ิดทีก่�าหนด ระบบจะตอบกลบัด้วยตวัอกัษร
ตามข้อความทีไ่ด้ก�าหนดไว้ หรอืตอบกลับด้วยการส่งลิงค์เพือ่ให้ลูกค้าสามารถเรยีกดูข้อมลูตามท่ีต้องการสอบถามได้ 

 Artificial Chatbot (AI Chatbot) เป็นการพัฒนาระบบเพิ่มเติมจาก Rule Based Chatbot โดยมีการใช้ปัญญา 
ประดษิฐ์ผสมกบัการสอนให้ระบบเรยีนรู ้(Machine Learning) เรยีนรูก้บัข้อความการสนทนาต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจากค�าพื้นฐานที่มีการก�าหนดไว้ในระบบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตของการให้บริการด้านข้อมูล
แก่ลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 ทัง้นี ้ตามแผนงาน ศนูย์บรกิารลกูค้าจะมกีารน�า Chatbot มาให้บรกิารกบัลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook  
Messenger, LINE Official Account รวมทัง้แอปพลเิคชนัต่างๆ ตามขอบเขตทีไ่ด้รบัอนญุาต เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
ของการท�างานของศูนย์บริการลูกค้าในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของลูกค้าได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

•	 ระบบ	 LINE	Connect	 จากการศึกษาข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE พบว่าประชากรไทยเกือบครึ่งหนึ่ง 
ของประเทศ หรอืกว่า 30 ล้านคนมกีารใช้งานแอปพลเิคชนันี ้และมกีารใช้งานเฉลีย่ประมาณ 70 นาทต่ีอวนัต่อคน 
จากผลการศกึษาข้อมลูสถติดิงักล่าว ท�าให้ศูนย์บรกิารลูกค้ามแีผนในการพฒันาช่องทางการให้บรกิารด้านข้อมลู
แก่ลกูค้าเพิม่เตมิผ่านทาง LINE Connect เพือ่ให้สามารถเข้าถงึผูใ้ช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้ตามแผนการ
พฒันาระบบ LINE Connect นอกเหนอืจากการใช้เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารทางการตลาดเกีย่วกบัข้อมลูผลติภณัฑ์
และข้อมลูการส่งเสรมิการขายต่างๆ ทีส่ามารถส่งให้ลกูค้ารบัทราบได้อย่างต่อเนือ่งแล้ว ยงัรวมถงึการเป็นช่องทาง
ที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและสามารถน�าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการ
สอบถามค่างวด การช�าระค่างวด การขอเอกสารเกี่ยวกับใบรับช�าระค่างวด การติดตามเอกสาร เป็นต้น 
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 ทัง้นี ้การพฒันาระบบ LINE Connect สามารถพฒันาโดยให้มกีารท�างานร่วมกบั AI Chatbot เพือ่ให้สามารถตอบ
ค�าถามของลกูค้าเป็นตวัอกัษรทีล่กูค้ามกีารถามบ่อยๆ เป็นจ�านวนมากได้แบบอตัโนมตั ิ ซึง่สามารถตอบได้อย่าง
รวดเรว็และถกูต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

2)	 กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร ศูนย์บริการลูกค้ามีแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯอย่างต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
•	 กำรพัฒนำทักษะควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ด้านการเงินขององค์กร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ที่กลุ่มทิสโก้มีการให้บริการ
•	 กำรปรับปรุงรูปแบบของกำรให้บริกำร จากการเป็น “ผู้ตอบค�าถาม” เป็น “ผู้ให้ค�าแนะน�าการให้บริการ”  

ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยตนเอง 
ได้เป็นอย่างดี 

•	 กำรวัดประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่	 เป็นประจ�าสม�่าเสมอด้วยตัวชี้วัดที่ก�าหนด รวมถึงการให ้
ค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงการให้บริการ เช่น 
-	 คุณภำพกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่	 (Quality	 Scores) เป็นการวัดที่ได้จากการสุ่มตรวจสอบสายของ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) โดยเจ้าหน้าท่ีต้องมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการท�างาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการน�าเสนอแนวทางในการปรับปรุง
การบริการ 

-	 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	 (Customer	 Satisfaction) การวัดความพึงพอใจของลูกค้าจากคะแนนความ 
พึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response  
หรอื IVR) โดยลกูค้าหรอืผูใ้ช้บรกิารทีถ่กูส�ารวจสามารถกดคะแนนความพงึพอใจก่อนวางสาย-post-call IVR
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 ศูนย์บริการลูกค้าได้เพิ่มการส�ารวจความพึงพอใจจากลูกค้า จากร้อยละ 15 ของจ�านวน
สายที่ให้บริการมาเป็นร้อยละ 25 ของจ�านวนสายที่ให้บริการ เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถสะท้อนคุณภาพของ
การให้บริการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	-	 อัตรำสำยหลุด	 (Abandon	 Rate)	 ดัชนีนี้สามารถตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์ของสายที่ไม่ได้รับบริการ  
(% abandon rate) 

	-	 อัตรำกำรถูกร้องเรียน	(Complaint	Rate)	จากการปฏิบัติงานผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
	 •	 กำรให้ค�ำแนะน�ำเพือ่ปรบัปรงุคณุภำพของกำรให้บรกิำร เช่น การให้ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีทีใ่ห้บรกิารจาก 
  คะแนนความพงึพอใจของลกูค้า ซึง่จากเกณฑ์การให้คะแนน คอื “5” พงึพอใจมากทีส่ดุ และ “1” พงึพอใจน้อยทีส่ดุ  
  โดยสายที่ลูกค้าให้คะแนนการให้บริการ “1” จะมีทีมประเมินคุณภาพ (Quality Assurance) เข้าไปตรวจสอบ 
  สายดังกล่าว เพื่อพิจารณาข้อผิดพลาดต่างๆ และให้ค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการแก ่
  เจ้าหน้าที่ (Feedback) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการในครั้งต่อไป 

โดยในปี 2561 คะแนนการให้บรกิารเฉล่ียอยูท่ี่ 4.77 คิดเป็นระดับความพงึพอใจอยูท่ี่ร้อยละ 95.50 ของจ�านวนสาย
ทีล่กูค้าโทรเข้า ซึง่สอดคล้องกบัคะแนนการให้บรกิารเชงิคณุภาพของพนกังานรบัสายของศนูย์บรกิารลกูค้า ซึง่มคีะแนน
เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 93.15 และจากการตรวจสอบสายสนทนาท่ีลูกค้าให้คะแนนความพงึพอใจ “1” พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
ยังพบว่ามีบางส่วนที่ลูกค้าอาจกดให้ระดับคะแนนผิด โดยเข้าใจว่า “1” คือพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากไม่พบ 
ข้อผิดพลาดหรือข้อควรปรับปรุงในสายสนทนา 
ทัง้นี ้ผลการวดัประสทิธภิาพรวมถงึการตรวจสอบคุณภาพการบรกิารมกีารน�ามาวเิคราะห์และวางแผน แนวทางในการ
พฒันาหรอืปรบัปรงุคณุภาพการบรกิาร เช่น การอบรม หรอืการฝึกสอน เพือ่พฒันาการบรกิารให้มคีณุภาพดยีิง่ขึน้

การสร้างเสริมความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า
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ช่องทางในการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ที่ส�านักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร
โดยแจ้งผ่านพนักงานหรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน

ร้องเรียนโดยจัดท�ำเป็นหนังสือและส่งมำที่ 
หน่วยงานก�ากับ 
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500

ร้องเรียนผ่ำนศูนย์บริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์หรือโทรสำร	 
ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2633 6000 โทรสาร : 0 2633 6800
อีเมล: webmaster@tisco. co.th

ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร
www.tisco.co.th

ช่องทำงที่

1
ช่องทำงที่

2

ช่องทำงที่

4

[102-43] [102-44] [103-2]  

ช่องทำงที่

3

กระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียน
นอกเหนอืจากการพฒันาการให้บรกิารของศนูย์บรกิารลูกค้าท่ีมกีารด�าเนินการในเชงิรกุแล้ว (Proactive Action) ในส่วนของ
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการข้อร้องเรียนอย่างสม�่าเสมอ  
โดยจดัให้มช่ีองทางรบัเรือ่งร้องเรยีน ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาและยตุข้ิอร้องเรยีน รวมถงึการก�าหนดกระบวนการ
ในการตดิตามข้อร้องเรยีน เพือ่ให้สามารถยตุแิละชีแ้จงให้ลกูค้ารบัทราบผลการพจิารณาภายในระยะเวลาทีก่�าหนดตาม
มาตรฐานของการให้บรกิาร (Service Level Agreement: SLA) ทัง้นี ้ข้อร้องเรยีนทีไ่ด้รบัผ่านช่องทางต่างๆ จะมกีารน�ามา
วิเคราะห์สาเหตุ เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ โดยผลการด�าเนินการจะมีการสรุปผล
และรายงานไปยังผู้บริหารตามสายงานและคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพตามความเหมาะสมต่อไป ในปี 2561 กลุม่ทสิโก้มแีผนพฒันากระบวนการ และระบบการรบั
และจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการจัดท�ารายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2562
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[102-43] [102-44] [103-2] 

ทิสโก้ได้ก�าหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ซึ่งมีมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินส�าหรับลูกค้า 
ในด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียนต่างๆ ดังนี้

ด้ำนกำรรับและดูแลเรื่องร้องเรียน

1)	กำรยืนยันกำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ	
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6000
 • การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท�าการส�านักงานใหญ่หรือสาขาธนาคาร
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ : www.tisco.co.th
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
  อีเมล : webmaster@tisco.co.th
 • การร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งทางไปรษณีย์

2)	กำรแจ้งยุติหรือควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
	 ส�ำหรับทุกช่องทำงกำรร้องเรียน
 • ธนาคารจะด�าเนนิการแก้ไขเรือ่งร้องเรยีน หรอืแจ้งผลความคบืหน้าและก�าหนด 
  ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในกรณีที่ธนาคารยังด�าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
  ไม่แล้วเสร็จ

ระยะเวลำด�ำเนินกำร

ทันที
ทันที

1 วันท�าการ
1 วันท�าการ

7 วันท�าการ

15 วันท�าการ

ในปี 2561 มจี�านวนข้อร้องเรยีนทีไ่ด้รบัผ่านศนูย์บรกิารลกูค้าจ�านวนทัง้สิน้ 879 
กรณี ซึ่งเป็นจ�านวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 268 กรณีคิดเป็นอัตราร้อยละ 44 
สาเหตุของการเพิ่มข้ึน นอกเหนือจากพฤติกรรมของลูกค้าท่ีมีความคาดหวัง 
ในการได้รับการบริการเพิ่มมากข้ึนแล้ว ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560  
กลุ่มทิสโก้มีการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) จากธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากดั (มหาชน) (SCBT) รวมถงึในระหว่างปี 2561 
กลุม่ทสิโก้มกีารโอนพอร์ตสนิเชือ่ส่วนบคุคลและธรุกจิบตัรเครดติให้กบัธนาคาร
ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพ ส่งผลให้มีปริมาณข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการให้
ข้อมลูหรอืบรกิารลกูค้าและการจดัส่งเอกสารให้กบัลกูค้าทีม่ปีรมิาณเพิม่มากขึน้
อย่างมีนัยส�าคัญ 

การสร้างเสริมความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า

2561

2559

645

2560

611

879

จ�านวนข้อร้องเรียน
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[102-43] [102-44] [103-2] 

จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านศูนย์บริการลูกค้าทั้งหมดในปี 2561 จ�านวน 879 กรณี พบว่าเป็นข้อร้องเรียน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผิดพลาดของเจ้าหน้าที่จ�านวนทั้งสิ้น 268 กรณี หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของข้อร้องเรียนที่ได้รับ

ร้อยละ	30	
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

ร้อยละ	70
ไม่ใช่ข้อผิดพลาด 
จากการปฏิบัติงาน

268 
กรณี

611
กรณี

กลุ่มทิสโก้ได้ด�าเนินการยุติข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าภายในระยะเวลาตามมาตรฐานการให้บริการที่ก�าหนด (SLA) 
จ�านวน 868 กรณ ีโดยมข้ีอร้องเรยีนทีม่กีารยตุเิกนิระยะเวลาตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรฐานของการให้บรกิาร (SLA) จ�านวน 
11 กรณ ีซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่1 และ 2 อย่างไรกด็ ีจ�านวนข้อร้องเรยีนดงักล่าวทัง้หมดได้ด�าเนนิการยตุิ
และชี้แจงให้ลูกค้ารับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 การยุติข้อร้องเรียนสามารถ
ด�าเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานของการให้บริการ

เพื่อให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ ข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งหมดมีการน�ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการ
เกดิปัญหาข้อร้องเรยีนโดยเฉพาะข้อร้องเรยีนทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานผดิพลาดของเจ้าหน้าที ่โดยผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
อาจน�ามาซ่ึงการปรับปรุงกระบวนการท�างาน การพัฒนาระบบงาน การอบรมสื่อสารเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในผลติภณัฑ์หรอืการให้บรกิาร รวมถงึการน�ามาเป็นส่วนหน่ึงในการประเมนิผลพนักงาน เพือ่ลดโอกาสการเกดิข้อร้องเรยีน
หรอืข้อผดิพลาดซ�า้ นอกจากนี ้ ทสิโก้ยงัมกีารน�าข้อร้องเรยีนทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีมาวเิคราะห์และปรบัปรงุการให้บรกิาร  
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนที่ได้รับในปี 2561 พบว่าข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลหรือบริการลูกค้า 
เช่น การให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ซ่ึงหากตรวจสอบพบว่าเกิดจากความผิดพลาดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
นอกเหนอืจากการให้ค�าแนะน�ากบัเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารเป็นรายกรณแีล้ว ยงัมกีารน�าผลทีไ่ด้จากการร้องเรยีนมาวเิคราะห์ 
เพือ่พจิารณาว่าเกดิจากผลติภณัฑ์หรอืบรกิารใดเป็นการเฉพาะหรอืไม่ หากพบว่าเกดิจากผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารใดบรกิารหนึง่
เป็นการเฉพาะ จะมีการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ที่พบความถี่ของข้อร้องเรียนในลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายกันในปริมาณที่สมควร อาจน�ามาซึ่งการปรับเพิ่มมาตรการการควบคุม เช่น มาตรการการควบคุม 
การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก โดยการสุ่มตรวจหรือก�ากับดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิด ในกรณีข้อร้องเรียน 
ที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของการแก้ไขเป็นรายกรณี อาจน�ามาซ่ึง 
การปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เหมาะสมและรัดกุมต่อไป

ภาพรวมข้อร้องเรียน	ปี	2561

ไตรมาส 1

นางิตับิฏปรากกาจดาลพดิผอ�ข�ชใ�มไ ดอยปุรส
นางิตับิฏปรากกาจดาลพดิผอ�ข

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
0

200

100

50

300

250

150 59 97

49 63

130

189 211
238 241

114
189 178

62-03-115_032-077 TISCO SD 2018 new01-04_UK Uncoated-DIC.indd  68 4/1/19  6:49 PM



รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 69
[103-1] [103-2] 

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับการบริหารความเส่ียงองค์กรโดยรวมในภาวะความหลากหลายทางธุรกิจและ 
การเงิน และค�านึงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการที่จะขยายธุรกิจและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยมี
การพฒันาเครือ่งมอืทีเ่ป็นมาตรฐานในการบรหิารความเส่ียงด้วยการใช้แบบจ�าลองภายใน ซึง่เป็นไปตามหลกัปฏบิตัทิาง
ธุรกิจและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง กลุ่มทิสโก้มีการจัดสรรเงินกองทุนท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ
ตามวตัถปุระสงค์ในการเพิม่มลูค่าให้กบัผูถ้อืหุน้และสอดคล้องกบัระดบัความเสีย่ง นอกจากนีธ้นาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) 
ยงัปรบัปรงุระบบการบรหิารความเสีย่งเพือ่รองรบัหลักเกณฑ์การก�ากบัดูแลด้านเงนิกองทุนตามเกณฑ์ Basel II - Internal 
Ratings Based Approach (IRB) ต้ังแต่ปี 2552 และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Basel III ต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 
เป็นต้นมา

ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบายในการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเหมาะสม 
และชดัเจน รวมทัง้มกีารพจิารณาปรบัปรงุให้เกดิความเหมาะสมอยูเ่สมอ โดยในปีทีผ่่านมากลุม่ทสิโก้ได้ด�าเนนิการศกึษา
แนวทางการปรับปรุงกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) เพื่อเป็นการปรับปรุงนโยบาย 
การก�ากับดูแลความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอันจะเป็นการยกระดับกลไกการถ่วงดุล เพื่อดูแล 
ให้มกีารควบคมุ ก�ากบั และตรวจสอบ อกีทัง้สร้างเสรมิวฒันธรรมองค์กรทีค่�านงึถงึความเสีย่ง (Risk Culture) ให้เป็นไปตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่งธรรมาภบิาลของสถาบนัการเงนิ โดยอยูร่ะหว่างการพจิารณาจดัต้ัง คณะกรรมการ
ก�ากับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee) เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลที่ดี 
และครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงท่ีมีความส�าคัญเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม (ESG Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อให้สามารถ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

กจิกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมดมวีตัถปุระสงค์หลกั เพือ่สร้างความตระหนกัถงึความเสีย่ง ความรบัผดิชอบต่อความเสีย่ง 
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และการรักษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) โดยน�ามาเป็นส่วนหน่ึงในการก�าหนดยุทธศาสตร์และการด�าเนินธุรกิจขององค์กร  
อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างค่านิยมอันมีคุณค่าต่อสังคม ตัวอย่างเช่น 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ (บลจ.ทิสโก้) ที่ได้เข้าร่วมในการประกาศรับหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ส�าหรับ 
ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ I Code ที่ประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
เพ่ือเป็นมาตรฐานของผู้ลงทุนสถาบันในการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ ที่ค�านึงถึงความส�าคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม  
สังคมและธรรมาภิบาลของกิจการ นอกจากนี้ บลจ.ทิสโก้ ยังได้น�าประเด็นเรื่องการต่อต้านการทุจริตเข้ามาใช้ในการ 
ด�าเนินงานโดยใช้การรับรองการเป็นสมาชิก (Certified) และ/หรือการประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิก (Declared) 
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) มาร่วมเป็นปัจจยัหนึง่ในการพจิารณาการลงทนุอกีด้วย 

ทัง้นีก้ารจดัสรรทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานของความเส่ียงท่ียอมรบัได้เปรยีบเทียบกบัผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุได้ส่งผล
ต่อความส�าเร็จและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มทิสโก้ ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ยังมีเป้าหมายในการสร้างผล
ตอบแทนสูงสุดโดยค�านึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
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เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รวมถึงคณะกรรมการของธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ท�าหน้าที่ในการ
ดูแลความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในในภาพรวมของกลุ่มทิสโก้ โดยคณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร  
เพือ่ท�าหน้าทีด่แูลทัง้ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเส่ียงโดยรวมขององค์กร และความเส่ียงระดับรายการของแต่ละประเภท
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาส�าหรับธุรกิจต่างๆ จะท�าหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ของทั้งองค์กรและของแต่ละสายงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานวางแผนและงบประมาณ

คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงอันประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความช�านาญในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจสถาบันการเงิน ท�าหน้าที่พิจารณาก�าหนดกรอบนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเส่ียงของกลุ่มทิสโก้อย่าง
ครอบคลมุรอบด้าน โดยอยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัตัง้คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2562 ซึง่จะมคีณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง
ท�าหน้าทีด่�าเนนิการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่งองค์กร หน่วยงานวเิคราะห์ความเสีย่ง
และธุรกิจ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส�าหรับการก�ากับดูแลความเสี่ยง 
ในระดับรายการนั้น มีคณะกรรมการและผู้รับมอบอ�านาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ  
คณะอนกุรรมการพจิารณาสนิเช่ือทีม่ปัีญหา และคณะอนกุรรมการก�ากบักฎเกณฑ์และการปฏบิตังิาน เป็นต้น โดยมหีน่วยงาน 
สนับสนุนต่างๆ เช่น หน่วยงานควบคุมสินเชื่อ หน่วยงานก�ากับ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานกฎหมาย

ในปี 2561 ทิสโก้ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Committee)  
และหน่วยงานบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ก�ากบัดูแลการใช้เทคโนโลยใีห้สอดคล้องกบักลยทุธ์ ลักษณะ
การด�าเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยีรวมถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบรหิารความเสีย่งในภาพรวม ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีต้่องการให้สถาบนัการเงนิมธีรรมาภบิาล 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการของกลุ�มธุรกิจ

หน�วยงานตรวจสอบภายใน 
หน�วยงานอิสระที่รับผิดชอบ
ในการให�ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุม

• คณะกรรมการบร�หาร 
• คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

• คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะอนุกรรมการกำกับกฎเกณฑ�และการปฏิบัติงาน

• คณะอนุกรรมการชุดย�อยที่ได�รับมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูบร�หารระดับสูง

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการ
ดำเนินธุรกิจ รับผิดชอบในการ
กำหนดมาตรการการควบคุม
ของการปฏิบัติงานภายใต�
ความรับผิดชอบ

หนวยงานบร�หารความเสี่ยง

หน�วยงานกำกับ

หน�วยงานบร�หารความเสี่ยง
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน�วยงานกำกับดูแล

ผู�ตรวจสอบภายนอก
 L

IN
E 

O
F 

DE
FE

N
SE ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3

หน�วยงานงบประมาณและ
การเง�น

การบริหารความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มทิสโก้ช่วยให้เกิดการควบคุมดูแลและบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้มีประสิทธิภาพ
และเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า และสังคมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ด้วยการบริหารความเสี่ยง
องค์กรโดยรวมมีความเกี่ยวโยงกับการน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยค�านึงถึงแนวทางป้องกันและควบคุมความเสี่ยง  
3 ระดับ ซ่ึงเป็นโครงสร้างหลักของการบริหารความเส่ียง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ  
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน

ในการบรหิารความเสีย่งของกลุม่ทสิโก้ได้ระบปัุจจยัความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องและส�าคญัออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสีย่ง
ด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านเครดิต 3) ความเส่ียงด้านตลาด 4) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และ 5) ความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการ โดยที่ภายใต้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ได้ด�าเนินการแยกความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศออกมา 
เพ่ือพิจารณาและบริหารโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับความส�าคัญด้านเทคโนโลยีท่ีมีต่อการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน  
ในภาพรวมนัน้ความเสีย่งทกุด้านของกลุม่ทสิโก้อยูใ่นระดบัทีส่ามารถบรหิารจดัการได้และมฐีานะเงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่ง 
ส�าหรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งได้ถูกประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้กลุม่ทสิโก้มแีนวทางการบรหิารและจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสมตามประเภท
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

ทัง้นี ้สายธรุกจิทกุสายจะเป็นเจ้าของความเสีย่งและรบัผดิชอบต่อการบรหิารความเสีย่งในส่วนงานของตนให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ โดยต้องด�าเนินธุรกิจภายใต้เพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ถูกก�าหนดโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง การท�าธุรกิจใหม่ใดๆ ในแต่ละสายงานจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ท้ังทางด้านธุรกิจ และ 
ความเสี่ยงต่างๆ และต้องผ่านการอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายการที่ส�าคัญในแต่ละเดือน 

การบริหารความเสี่ยง
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[103-2] [103-3] [FS15]  

มีการรายงานตรงไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ ระบบบริหารความเสี่ยงทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งโดยรวม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร	
นอกจากโครงสร้างและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพแล้ว กลุ่มทิสโก้ยังให้ความส�าคัญในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการสื่อสาร การจัดอบรม
ให้ความรู้ และผนวกเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร

การสื่อสาร
ช่องทางการสือ่สารมหีลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต์ ป้ายประกาศ เพือ่เผยแพร่นโยบายและหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสีย่ง 
พร้อมทั้งมีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้รับทราบถึงสถานการณ์
และแนวทางการด�าเนินการ ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน

การจัดอบรมให้ความรู้
•	 คณะกรรมกำร ได้รบัการอบรมหลกัสตูรภายนอกและการจดัสมัมนา โดยเน้นในเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการ การบรหิาร

ความเสี่ยงในภาพรวม การป้องกันการทุจริต เป็นต้น
•	 ผู้บริหำรระดับสูง	 ได้รับความรู้ในเร่ืองกฎเกณฑ์ใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่

ได้มกีารพฒันาปรบัปรงุใหม่ ผ่านการเข้าร่วมประชมุในคณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะอนุกรรมการก�ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology & 
Infrastructure Committee) เป็นต้น

•	 พนักงำน	 ได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management  System : LMS)  
และการจัดสัมมนา เช่น กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ การป้องกัน 
การทุจริตโดยมีพนักงานที่ได้รับการอบรมเป็น จ�านวน 4,785 คน ในปี 2561

การสร้างค่านิยมในองค์กรด้านบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียงภายใน
หน่วยงานตนเอง เพือ่สร้างค่านยิมในการร่วมรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กร โดยมหีน่วยงานบรหิาร
ความเสี่ยงท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงในแต่ละด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรในภาพรวม 
มีการด�าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตามแนวนโยบายที่องค์กรก�าหนด นอกจากนี้ เพื่อสร้างการตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงในระดับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ได้ผนวกกระบวนการในการบริหารและจัดการ
ความเสีย่งเข้าไว้กบัหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน (KPI) โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ตัวอย่างเช่น ก�าหนดให้มีการค�านึงถึงคุณภาพของสินเชื่อและการให้บริการที่เป็นธรรม
เป็นปัจจยัส�าคญัในการประเมนิผลงานส�าหรบัพนกังานในธรุกจิลกูค้ารายย่อย หรอืการค�านงึถงึจ�านวนข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้
จากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานในธุรกิจหลักทรัพย์ 
เป็นต้น และเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมของการปฏิบัติงานที่ดีและมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน  
กลุม่ทสิโก้มกีารจัดให้มกีารมอบรางวลั พนกังานดเีด่นประจ�าเดอืน ทีพ่จิารณาถงึความเอาใจใส่ในคณุภาพ ความระมดัระวงั
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้พนักงานมีความกระตือรือร้น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 
พนักงานอื่นๆ ในองค์กร
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ระดับที่ 3
หน�วยงานตรวจสอบภายใน

และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทำหน�าที่สอบทานการปฏิบัติงาน 
อย�างเป�นอิสระครอบคลุมถึง
การปฏิบัติงาน การบร�หาร 

ความเสี่ยง และการกำกับดูแล 
การปฏิบัติตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ�ที่เกี่ยวข�องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับที่ 2
หน�วยงานบร�หารความเสี่ยง 

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk 
Management) และคณะอนุกรรมการ 

ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Risk Management Committee) 

ทำหน�าท่ีกำหนดนโยบายการบร�หาร 
ความเสี่ยง กำกับดูแล และติดตาม 
สถานะความเสี่ยงด�านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โดยถือเป�นส�วนหนึ่ง

ของการบร�หารความเส่ียงในภาพรวม

ระดับที่ 1
หน�วยงานบร�หารความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Management) และ 
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (Technology & 

Infrastructure Committee) 

ทำหน�าที่กำหนดกลยุทธ� 
กำกับการดำเนินงาน และบร�หาร 
จัดการด�านความมั่นคงปลอดภัย 

ของสารสนเทศภายในองค�กร

การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์	
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญขององค์กรในการด�าเนินงานตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และช่องทางบรกิาร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
จึงต้องมกีระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและภยัคกุคามทางไซเบอร์ทีเ่หมาะสม เพือ่พร้อม
ให้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย 

ทิสโก้ให้ความส�าคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ (Information Security) เป็นอย่างยิ่ง  
มีก�าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน 
และมกีารตรวจสอบในทกุขัน้ตอนอย่างรดักมุ เพือ่การบรหิารจดัการข้อมลูและระบบสารสนเทศอย่างปลอดภยัและสามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ท่ีทันสมัยตามมาตรฐานสากลและปรับเปลี่ยน
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และการด�าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารั่วไหลหรือถูกน�าไปใช้โดยผู้ที่ 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

โครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทสิโก้จดัโครงสร้างการบรหิารงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ต่อการก�ากบัดแูลและการบรหิารความเสีย่ง สอดคล้อง 
กับหลักการแบ่งแยกความรับผิดชอบเป็น 3 ระดับ (Three lines of defense) ดังนี้ 

ทิสโก้ยังร่วมมือกับสถาบันการเงินอื่น หน่วยงานภายนอก และผู้เชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางเทคนิคของภัยคุกคามไซเบอร์และพัฒนาทักษะของบุคลากรผ่านศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยสีารสนเทศในภาคการธนาคารและภาคตลาดทนุ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการป้องกนัและรบัมอืภยัคกุคาม
ทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง
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นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�าคัญ	
ทสิโก้ก�าหนดนโยบาย แนวปฏบิตั ิมาตรฐาน และขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และความมัน่คง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบงาน ได้แก่ 

• นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy) 
• นโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Acceptable Use Policy) 
• แนวปฏิบัติการจัดระดับชั้นและควบคุมดูแลข้อมูล (Data Classification Guideline) 
• แนวปฏิบัติด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (BCP - Cyber Attack Guidelines)
• นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy and Guidelines) 

การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระบบสารสนเทศ	
ทสิโก้ออกแบบและพฒันาแพลตฟอร์มเทคโนโลย ีด้วยแนวคดิ “Modern, Secure & Resilient” เพือ่ให้ได้ระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีเสถียรภาพสูง โดยมีการด�าเนินการหลักดังนี้

1)	 มำตรกำรเชิงป้องกัน	(Prevent)
• วางระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบช�าระเงิน BAHTNET และระบบการหักบัญชีเช็คด้วย

ภาพเช็คและระบบการจดัการภาพเชค็ (ICAS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management 
System 

• พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Security Policies & Guidelines)  
ทีป่ระยกุต์เข้ากบัเทคโนโลยใีหม่ และเป็นไปตามแนวปฏบิตัิ
ที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล 

• วางมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยแบบ Layered 
Security ครอบคลุมระบบเครือข่าย (Network) เครื่องให้
บริการ (Servers) ระบบงาน (Applications) และอุปกรณ์ 
(Devices)

• ผนวก Security ในทุกข้ันตอนของการพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานสารสนเทศ (DevSecOps Philosophy)  
เพื่อผลลัพธ์ Agile & Secure
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2)	 มำตรกำรเชิงตรวจจับ	(Detect)
• ติดตามภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threat) และการแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security  

Vulnerability) อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเสริมมาตรการป้องกัน หรือปรับปรุงอย่างทันการณ์ 
• น�าเทคโนโลยี Cloud Computing, Artificial Intelligence & Machine Learning และ Automation มาประยุกต์

ใช้ เพื่อขยายความสามารถในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและการโจมตีทางไซเบอร์

3)	 มำตรกำรตอบสนอง	(Response)

• ใช้โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศในคลาวด์ที่ท�างานแบบ Multi-Site/Multi-Region (Singapore  & Tokyo)  
ท�าให้มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible) สามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากรระบบได้โดยอัตโนมัติ (Scalable) และ 
ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วหากเกิดเหตุสุดวิสัย

• เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งด้านแผนรับมือและเครื่องมือที่จ�าเป็น 

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังสร้างความตระหนักและพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรม “Continuous 
Security Education & Awareness Program” เพื่อให้พนักงานทุกระดับรู้เท่าทัน เข้าใจ และช่วยเฝ้าระวังภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ที่มีต่อตนเองและองค์กร ได้แก่

• จัดอบรมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
โดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีต่อภาคการเงิน

• สร้างความรู้และความตระหนักต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน
ปฏิบัติ และภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศอย่างสม�่าเสมอ ผ่านการจัดอบรมโดยวิทยากร 
ระบบ e-Learning อีเมล และโปสเตอร์ เป็นต้น

• จัดซ้อมแผนรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Drill) เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านธุรกิจพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ใช้งาน จึงมีการสื่อสารแก่ลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น หน้าเว็บไซต์ของธนาคาร หรือสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงอันตรายและสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีทางการเงินได้อย่างปลอดภัย 

Cloud#1

Cloud#3

On-premise

Cloud#2

การบริหารความเสี่ยง
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การบริหารจัดการการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	
กลุ่มทิสโก้เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการให้บริการทางการเงินกับลูกค้า การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อการให้บริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทิสโก้ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานที่เรียกว่า 
Crisis Management Team เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการภาวะวิกฤติ และบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤติ และแต่งตั้ง Business Continuity Management Team (BCM) โดยมอบหมายให้รับผิดชอบในการประเมิน
สถานการณ์ ก�ากับดูแล และบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแก้ไขปัญหา ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เมื่อเกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ ได้ก�าหนด
กระบวนการบรหิารให้มกีารรายงานข้อมลูต่างๆ ท่ีอาจกระทบต่อการด�าเนินธรุกจิของกลุ่มทิสโก้แก่คณะกรรมการท่ีเกีย่วข้อง 
ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท

ทิสโก้ได้พัฒนาแผนงานและเตรียมความพร้อมในการรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: 
BCP) เพือ่รองรบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อพนักงาน การเข้าพืน้ท่ีปฏบิติังาน และการด�าเนินธรุกจิ 
ทั้งยังก�าหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการท�าธุรกรรมทางการเงินต้องจัดท�าแผน BCP ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อ
เนือ่งไม่มภีาวะหยดุชะงกั นอกจากนี ้ยงัมกีารก�าหนดกระบวนการในการบรหิารจดัการเพือ่ให้สามารถกูค้นืระบบงานส�าคัญ
ให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ทิสโก้ยังตระหนักถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า 
คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงได้มีการก�าหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อก�าหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉิน 

จากการประเมินและตรวจสอบในปี 2561 ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล 
ของลูกค้า การน�าไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ การสูญหาย แทรกแซง แก้ไขปลอมแปลงข้อมูล รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล 
โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ในรปูแบบต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนจากเหตกุารณ์ทัง้ภายในและภายนอก เช่น การเจบ็ป่วย โรคระบาด รวมถงึภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 
เช่น น�้าท่วม และแผ่นดินไหว เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการ 
ความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

กลุม่ทสิโก้จดัให้มกีารทดสอบการปฏบิตังิานตามแผนการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�า เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
รับรู้และเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และการด�าเนินการในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองแล้ว กลุ่มทิสโก้ยังค�านึงถึงผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั โดยได้จดัท�าประกนัภยัทีค่รอบคลมุความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากภยัพบิตั ิเพือ่รองรบัผลกระทบหรอื 
ความเสียหายต่อองค์กร โดยมีทุนประกันซึ่งครอบคลุมความเสียหายต่างๆ มูลค่าทุนประกันรวมประมาณ 550 ล้านบาท 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัทีภ่ยัคกุคามด้านไซเบอร์เป็นประเดน็ความเสีย่งทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ ซึง่อาจก่อให้เกดิความเสยีหาย
ต่อการด�าเนนิธรุกจิขององค์กรทัง้ในรปูของผลกระทบทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืผลกระทบทางด้านชือ่เสยีงขององค์กร หรอืผลกระทบ
อื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ การหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสจากการได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงมีการ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบับคุลากรขององค์กรเกีย่วกบัรปูแบบของภยัคกุคามด้านไซเบอร์อย่างสม�า่เสมอผ่านการ
จัดอบรมสัมมนา การปิดประกาศในท่ีต่างๆ รวมถึงการประกาศข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร นอกจากนี้  
ทิสโก้ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ติดตามและประเมิน
ความเสี่ยงด้านระบบเทคโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความแข็งแกร่งของมาตรการการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจัดให้มีแผนการรองรับ
เหตุภยัคุกคามทางไซเบอร์ในหลากหลายรูปแบบ และแผนการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เหมาะสม 
ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีการทดสอบความพร้อมขององค์กรในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill)  
โดยจ�าลองสถานการณ์ขึน้มาและทดสอบความพร้อมทัง้ในด้านเทคนคิและด้านธรุกจิ โดยผูเ้ข้าร่วมทดสอบประกอบด้วย
กลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงู หวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการตดิต่อ ดแูล หรอืให้ข้อมลูข่าวสาร
กับลูกค้า บุคคลภายนอก รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่
ที่ท�าหน้าที่ในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Incident Response Team) เพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม
และรับทราบถึงแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เมื่อเกิดเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม

รอภาพคนนั่งประชุม Workshop

การบริหารความเสี่ยง
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การศึกษา
ที่เท�าเทียม

แผนการบร�โภค
และการผลิต
ที่ยั่งยืน

สังคมสงบสุข
ยุติธรรม
ไม�แบ�งแยก

ความร�วมมือ
เพ�่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ความเท�าเทียม
ทางเพศ

การมีสุขภาพ
และความเป�นอยู�ที่ดี

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเง�น
 และการบร�หารจัดการด�านการให�บร�การลูกค�าอย�างเป�นธรรม Market Conduct

• แนวทางการออกผลิตภัณฑ�ใหม�หร�อกระบวนการปฏิบัติงานใหม�

• การต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชั่น

• ห�วงโซ�อุปทานที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

• ความรับผิดชอบต�อพนักงาน

การเปนสถาบันการเง�นที่รับผิดชอบ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
ผู�ถือหุ�น | พนักงาน | ลูกค�า | คู�ค�าทางธุรกิจ | องค�กรท่ีกำกำก กับดูแล | ชุมชนและสังคม

ลดความ
เหลื่อมล้ำ
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กลุ่มทิสโก้ยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มทิสโก้และสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็น 
การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน องค์กรที่ก�ากับดูแล 
ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม กลุ่มทิสโก้จึงยึดและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นรากฐาน  
ในการด�าเนินธุรกิจการเงินและการลงทุน ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย 
และแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมถึงการก�ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง 
เป็นธรรม (Market Conduct) และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทและ 
ความรับผิดชอบที่ส�าคัญในการก�ากับดูแลบริหารกิจการให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
และมีจริยธรรม

ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอนมุตักิารปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของกลุม่ทสิโก้  ซ่ึงครอบคลมุ
ถงึจรรยาบรรณส�าหรบัพนกังานและกรรมการ โดยผ่านการพจิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบจากคณะกรรมการก�ากบัดแูล
กจิการ เพือ่สอดรบักบัพฒันาการของหลกัการก�ากบัดแูลกจิการและกฎเกณฑ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ได้แก่ หลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ ปี 2559  
โดยสมาคมธนาคารไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับชาติและสากล

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

62-03-115_078-113 TISCO SD 2018 new01-04_UK Uncoated-DIC.indd  79 4/1/19  7:00 PM



รายงานความยั่งยืน 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)80
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กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญกับโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีเป็นอิสระ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่มทิสโก้และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลการบริหารงาน 
ของกลุ่ม และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล 
ของสถาบันการเงิน และจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ ปี 2559 ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ (Best Practices) อีกทั้ง 
คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน  
ซ่ึงได้ทบทวนเป็นประจ�าทุกปี และอนุมัติในประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี ก�ากับดูแลและติดตามฝ่ายจัดการให้ด�าเนินธุรกิจเป็นไปตาม
นโยบายและแผนธุรกิจที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย จ�านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน 
ในการกลั่นกรองและติดตามเร่ืองส�าคัญ ตลอดจนก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเสนอรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ อีกท้ังยังท�าหน้าท่ีถ่วงดุลอ�านาจและพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ ของบริษัท ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยม ี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ให้ด�าเนินไปตามนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ก�าหนด 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสและท�าหน้าที่ในการถ่วงดุลอ�านาจกับฝ่ายจัดการ 
ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทิสโก้เป็นคนละบุคคลกัน มีบทบาทและความรับผิดชอบ 
ทีแ่ยกออกจากกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยบคุคลท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์
ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 11 ราย ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 6 ราย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ราย และกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 3 ราย เป็นสุภาพสตรี  
5 ราย และสุภาพบุรุษ 6 ราย

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่พิจารณาและน�าเสนอแผนกลยุทธ์ ตลอดจนทบทวนและก�ากับดูแลแผนธุรกิจและ 
งบประมาณของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้กลุ่มทิสโก้มีผลการด�าเนินงานท่ีดีและเติบโตอย่างย่ังยืน โดยค�านึงถึง 
สภาวะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณใน 
การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงกลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ การลงทุนแผนธุรกิจด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระในการก�ากบัดแูลและทบทวนรายงานทางการเงนิ การควบคมุภายใน 
การตรวจสอบ รวมถึงการก�ากับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ และหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 
กับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัท รวมทั้งก�ากับ
ดแูลนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูและการพจิารณาความเป็นอสิระของกรรมการ 
ตลอดจนกระบวนการคดัเลอืกให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับบรษิทั หลักการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี และข้อก�าหนดต่างๆ 
ของหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนท�าหน้าที่สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากองค์ประกอบที่หลากหลาย อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ในเรื่องความแตกต่างของเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพสมรส ทั้งนี้ บริษัทยังได้น�าเครื่องมือการ
ประเมินทักษะกรรมการ (Board Skill Matrix) มาใช้ในการประเมินคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทด้วย ซึ่งบริษัทได้
ด�าเนินการทบทวนให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ปรับปรุง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในระดับประเทศและสากล รวมถึงการด�าเนินการต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับของ 
หน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
คู่มือปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.tisco.co.th
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ การปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน  

และการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้า 
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ ่มทิสโก้จึงได้ 
ผสมผสานหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเข้าเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณกรรมการ อีกทั้งยังได้
ส่งเสรมิการสร้างจติส�านกึในการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้กบัพนกังานทัว่ทัง้องค์กร ผ่านการปฐมนเิทศ
พนักงานใหม่และการจัดท�าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอีเลิร์นนิง เพื่อย�้าเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เกิดความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีอาจน�าความเสื่อมเสีย 
มาสู่ช่ือเสียงของกลุ่มทิสโก้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าที่
ก�าหนดและพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

จรรยาบรรณพนักงาน
1) ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติและเป็นธรรม งดเว้นจากการอาศยัต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน เพือ่แสวงหาประโยชน์

เพื่อตนเอง หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด 
2) ยึดหลักความระมัดระวังในการด�าเนินธุรกิจ ดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีความรู ้ความช�านาญจะพึงกระท�า  

ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน 
3) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และละเว้นจากการช่วยเหลือผู้อื่นในการฝ่าฝืนกฎหมาย  

กฎระเบียบหรือหลักจริยธรรม 
4) รักษาข้อมูลทางการเงิน รายงาน และข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน ไม่ปิดบังข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

การแต่งตั้งหรือหน่วยงานก�ากับดูแล 
5) รักษาความลับของกลุ่มทิสโก้ ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน และห้ามใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเปิดเผยต่อผู้อื่น 

ที่ไม่ได้รับอนุญาต
6) ต้องปกป้องผลประโยชน์ของทิสโก้ และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มทิสโก้และลูกค้า
7) สนับสนุนทางการเมืองหรือจ่ายเงินให้ข้าราชการถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามระเบียบ
8) แก้ไขปัญหาและรายงานผลลัพธ์ของข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยมาตรฐานสูงสุด
9) เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างโปร่งใสด้วยข้อความที่ชัดเจน 
10) ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นและห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบและ 

ทุกกิจกรรมภายใต้การควบคุมของบริษัท 
11) ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ของพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ
12) ด�าเนินธุรกิจด้วยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
13) เคารพสทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาคทางโอกาส และการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมต่อพนกังาน ลกูค้า คูค้่า และบุคคลอืน่
14) ดูแล ปกป้อง และใช้งานทรัพย์สินบริษัทอย่างเหมาะสม
15) เคารพ ปกป้อง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มทิสโก้และผู้อื่น
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16) ปฏิบัติและรักษาสิทธิของเจ้าหนี้อย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม
17) ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณในการท�างาน
18) ไม่รับจ้างงาน ท�าธุรกิจ หรือกิจกรรมภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของตน
19) รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสาธารณชน
20) รายงานพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายและจริยธรรม หรือการคุกคามทันที โดยก�าหนดกระบวนการรับแจ้งเบาะแส 

ที่รัดกุม ตลอดจนรักษาความลับและปกป้องผู้รายงานจากการคุกคาม
21) การกระท�าที่ฝ่าฝืนหรืออาจพิจารณาว่าฝ่าฝืนจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎเกณฑ์ จะถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัย

อย่างยุติธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการท่ีก�าหนดไว้ในนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการทุกประการ

ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้มีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน 
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อหลักการดังกล่าว 
อย่างยิง่ กล่าวคอืคณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุย่อยทีเ่กีย่วข้องท�าหน้าทีศ่กึษาและเสนอรายงาน
พร้อมแผนงานให้ทราบอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนก�าหนดกรอบระยะเวลาให้แล้วเสร็จตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย

อกีทัง้กลุม่ทสิโก้ยงัให้ความส�าคญักบัหลกัเกณฑ์ในการก�ากบัดแูลการให้บรกิารลกูค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและวัฒนธรรมองค์กร
ทีมุ่ง่เน้นการให้บรกิารอย่างเป็นธรรมทัง้ด้านราคาและเงือ่นไข ทัง้นี ้กลุม่ทสิโก้ได้จดัท�าแผนงานและมาตรการด�าเนนิงาน 
เพือ่เป็นกรอบในการทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย ตลอดจนแนวทางการปฏบิติังานของกลุ่มทิสโก้ให้สอดคล้อง โดยเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย ระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบให้ดูแลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกระบวนการควบคุม ก�ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) เพื่อติดตาม ควบคุม  
และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับการบริการและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับ 
ความต้องการและเป็นธรรม
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แนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่

ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้ปรับปรุงกระบวนการ 
ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยจะพิจารณาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,  
Social and Governance Assessment) เข้าไว้ในกระบวนการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และเริ่มใช้ในปี 2562 
เป็นต้นไป และเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการก�ากับดูแลที่ระบุในนโยบายการบริหารความเสี่ยง การท�าธุรกิจหรือ 
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงกระบวนการ ช่องทาง และการด�าเนินงานทางธุรกิจใหม่ของกลุ่มทิสโก้ ได้ก�าหนด 
ให้มีการพิจารณาและอนุมัติโดยสายงานที่เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้

เม่ือแผนการออกผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ได้รับการเห็นชอบจากผู ้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และผู้มีอ�านาจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) หรือสายก�ากับดูแลกิจการ (CGO) ธุรกิจ 
และผลติภณัฑ์นัน้ จงึถอืว่าได้รบัการอนมุตัเิพือ่การด�าเนนิการต่อไป อย่างไรกต็ามก่อนทีจ่ะด�าเนนิการออกผลติภณัฑ์ใหม่ 
เพ่ือใช้จริง ธุรกิจนั้นต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและขออนุมัติหากมีประเด็น
ทางด้านเครดิต เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการอนุมัติสินเชื่อ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะท�าหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติงานที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพือ่เสนอแนวทางการบรหิารความเสีย่งนัน้ต่อคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอื คณะอนกุรรมการก�ากบักฎเกณฑ์
และการปฏิบัติงานเพื่อให้สัตยาบันต่อไป

ในกรณีที่ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานใหม่มีประเด็นทางด้านเครดิต สายงานธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องจะเสนอแนวทางไปยังหน่วยงานควบคุมสินเชื่อ เพื่อด�าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ  
ให้พิจารณาอนุมัติแนวทางการปล่อยสินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อ โดยธุรกิจใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับการยืนยัน 
การอนมุตัจิากคณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง หรอื คณะอนุกรรมการก�ากบักฎเกณฑ์และการปฏบิติังาน ซึง่การแก้ไข
หรือการอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยงหรือประเด็นทางด้านเครดิตต่างๆ จะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริหาร
เพื่อรับทราบตามความเหมาะสม

การเสนอธุรกิจ / 
ผลิตภัณฑ�ใหม�

การเห็นชอบโดย
ผู�บร�หารสายธุรกิจ

การว�เคราะห�ผลิตภัณฑ�
กลยุทธ� ความเสี่ยง ทรัพยากร 
และงบประมาณให�สอดคล�อง
กับแนวทางและระเบียบปฏิบัติ

การอนุมัติแนวทาง

หน�วยธุรกิจนำไป
ดำเนินการ

การให�สัตยาบัน
โดยคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข�อง

ขั้นตอนที่

1
ขั้นตอนที่

2
ขั้นตอนที่

3
ขั้นตอนที่

4
ขั้นตอนที่

5
ขั้นตอนที่

6
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[103-1] [103-2]   

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึง 
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศและการก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าของการกระจายรายได้ ซึ่งภาครัฐตระหนักถึง 
ภัยร้ายแรงของปัญหาการทจุรติคอร์รปัชัน่และได้มกีารออกมาตรการในการควบคมุและก�ากบัดแูลทัง้ในส่วนของภาครฐั
และเอกชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการแก้ไขในเชิงบูรณาการในรูปแบบต่างๆ

กลุม่ทสิโก้ให้ความส�าคญัและมุง่มัน่ในการด�าเนินธรุกจิด้วยความโปร่งใสมาตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธรุกจิการเงนิ 
โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังให้พนักงาน
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยก�าหนดเป็นหน่ึงในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติ
งานของพนักงาน ในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ 
ภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกลุ่มทิสโก้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรกๆ ที่ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และผ่านการต่ออาย ุ
การรบัรองฐานะออกไปอกี 3 ปี เมือ่วนัที ่ 16 สงิหาคม 2559 โดยในปี 2561 นี ้ กลุม่ทสิโก้อยู่ในระหว่างการเตรียมการ 
เพื่อด�าเนินการขอต่ออายุรับรองฐานะในการเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยกับโครงการ 
แนวร่วมปฏิบัติฯ อีกวาระหนึ่ง

การด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มทิสโก้นั้น ทิสโก้มีความมุ ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีต ่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจังภายในองค์กร เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนงานภายในองค์กร 
ทสิโก้จงึให้ความส�าคญักบัการจดัสภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิการควบคมุภายใน เริม่ตัง้แต่การก�าหนดให้ความซือ่สตัย์และ
มจีรยิธรรมในการปฏบิตังิานเป็นหนึง่ในคณุค่าหลกัขององค์กร เพือ่ปลกูฝังให้พนกังานปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ 
การจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานที่มีความถ่วงดุลและการก�าหนดอ�านาจในการส่ังการรวมถึงความรับผิดชอบที่ 
เหมาะสมกบัลกัษณะงานเพือ่ให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ นอกเหนอืจากการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุทีด่ ีกลุม่ทสิโก้
ได้จดัให้มนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ซึง่มกีารทบทวนประสิทธภิาพของนโยบายและ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสาระส�าคัญของ
นโยบายและแนวปฏิบัติมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบนระบบ 
เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ภายในองค์กร การจดัท�าสือ่การสอนในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ การจดัประชมุชีแ้จงกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง 
เป็นต้น รวมถงึการบรรจุการทดสอบความรูเ้กีย่วกบัแนวปฏบิตักิารต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ให้เป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิ
ผลประจ�าปีของพนกังาน (Compulsory KPI) โดยพนักงานประจ�าทุกคนต้องท�าแบบทดสอบและต้องได้คะแนนร้อยละ100 
นอกจากนี้ในปี 2561 ยังได้จัดสัมมนาภายในให้กับกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากภายนอกมาให้ความรู ้ความเข้าใจ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกีย่วกบับทบาทของกรรมการในการปฏริปูองค์กรให้
เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สถิติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มทิสโก้ที่เข้ารับฟังการสัมมนา
และ/หรือเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�าหนด สรุปได้ดังนี้

ในด้านการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ไปยงับรษิทัคู่ค้าของกลุ่มทิสโก้น้ัน กลุ่มทิสโก้ได้จดัส่งจรรยาบรรณ
คูค้่าไปยงับรษิทัคูค้่าของกลุม่เป็นรายบรษิทั เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธรุกจิของทิสโก้ โดยจรรยาบรรณดงักล่าว
ได้ผนวกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้เป็นส่วนหน่ึง รวมถึงการขอความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าให้ลงนามรับทราบ 
และร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้า ในปี 2561 สถิติของจรรยาบรรณคู่ค้าที่ส่งให้บริษัทคู่ค้าที่ยัง
มีการติดต่อ ประสานงานและด�าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง (คู่ค้าท่ีมีการติดต่ออย่างต่อเน่ือง - Active Vendors)  
รายละเอียดมีดังนี้

ประเภท จ�านวนผู้เข้าอบรม สัดส่วนร้อยละ

คณะกรรมการ  7  64

พนักงานจ�าแนกตามต�าแหน่งงาน

ผู้บริหาร  104  86

ไม่ใช่ผู้บริหาร  4,681  99

พนักงานจ�าแนกตามสายธุรกิจ

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  3,018  99

ลูกค้าบรรษัท  52  100

ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน  1,048  98

สนับสนุนองค์กร  667  98

หมายเหตุ : รูปแบบของการสื่อสารหรืออบรมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนั้นมีทั้งการจัดสื่อสารหรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
 และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบของการจัดสัมมนา
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ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดส่งหนังสือจรรยาบรรณคู่ค้าให้กับบริษัทคู่ค้านั้น กลุ่มทิสโก้มีเจตนารมณ์ในการน�าส่งหนังสือ 
จรรยาบรรณคู่ค้าออกไปยังคู่ค้าที่มีการติดต่ออย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 100 โดยมีการน�าส่งหนังสือจรรยาบรรณ 
คู่ค้าให้กับคู่ค้ารายใหม่ที่เริ่มมีการติดต่อตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และให้ลงนามตอบรับทุกราย ซึ่งปรับปรุงให้เป็นหนึ่ง
ในกระบวนการรับคู่ค้ารายใหม่ ส่วนคู่ค้าที่เป็นคู่ค้าปัจจุบันด�าเนินการจัดส่งให้คู่ค้าทุกราย อย่างไรก็ดี มีจ�านวนคู่ค้า 
ที่ไม่สามารถติดต่อได้จ�านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 ของจ�านวนคู่ค้าที่มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทคู่ค้า
มกีารเปลีย่นแปลงผูป้ระสานงาน ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการตดิตามชือ่ผูป้ระสานงานใหม่ จากข้อมลู ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 
บริษัทคู่ค้าที่ลงนามรับทราบ มีจ�านวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�านวนหนังสือที่ส่งออกทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
การตอบรับกลับมาครบตามจ�านวนที่จัดส่งให้บริษัทคู่ค้าในอัตราร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่สองของปี 2562 

กลุม่ทสิโก้ได้มกีารก�าหนดกรอบการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยมกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง
ตามรายละเอียดที่มีการอธิบายไว้ตามภาพด้านล่าง ดังนี้ 

การประเมินความเสี่ยง
ดานการทุจร�ตคอรรัปชั่น

การสื่อสาร

ติดตามและทบทวน พัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

กระบวนการ
ตอตานการทุจร�ต

คอรรัปชั่น

หลักการและแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององคกร /
เจตนารมณและความมุงมั่นของผูบร�หารระดับสูง

วัฒนธรรมองคกร / การรับรู / การรับขอรองเร�ยนและแจงเบาะแส

จ�านวนบริษัทคู่ค้าที่ยังมีการติดต่อโดยหน่วยงานกลาง 267 ราย

จ�านวนหนังสือจรรยาบรรณคู่ค้าที่ส่งให้บริษัทคู่ค้า 237 ราย

อัตราการน�าส่งหนังสือจรรยาบรรณคู่ค้า ร้อยละ 88

จ�านวนบริษัทคู่ค้าที่ลงนามรับทราบ 179 ราย 

อัตราการลงนามรับทราบต่อจ�านวนหนังสือที่น�าส่ง ร้อยละ 75

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดส่งและการตอบรับหนังสือจรรยาบรรณคู่ค้า
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้

1. ความมุ่งม่ันและเจตนารมณ์ของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้และการเปิดเผย
เจตนารมณ์ดังกล่าวขององค์กรให้กับสาธารณชน รวมถึงคู่ค้าหรือบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียกับองค์กรรับทราบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

2. การสร้างวฒันธรรมองค์กรทีม่กีารปลกูฝังให้พนกังานปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ รวมถงึจดัให้มนีโยบาย
การรับแจ้งเบาะแส และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับและจัดการข้อร้องเรียนท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยข้อร้องเรียนที่ได้รับจะถูกน�าไปสืบหาข้อเท็จจริง และข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสส�าหรับพนักงาน
(สื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร)

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสส�าหรับบุคคลภายนอก
(สื่อสารผ่านเว็บไซต์ขององค์กร)

ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กรและนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การกระท�าที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร และนโยบายการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

• ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรยีนหรอืการแจ้งความผดิปกตขิองการปฏบิตังิาน สามารถแจ้งโดยส่งหนงัสอื 
มายงั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืส่งมาทีห่น่วยงานก�ากบั เลขท่ี 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

• ช่องทางการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคอร์รัปชั่นหรือมาตรการ 
การด�าเนินการเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถน�าส่งข้อสงสัยมายังส�านักก�ากับดูแลกิจการผ่านทาง 
tisco_cs@tisco.co.th

3. ก�าหนดให้กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสีย่งด้าน
ปฏบิตักิาร เพือ่ประเมนิความเสีย่งในจดุหรอืหน่วยธรุกจิทีอ่าจก่อให้เกดิความเสีย่ง หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น และ
ก�าหนดแนวทางในการบรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัหรอืลดความเส่ียงในเรือ่งดังกล่าว โดยกระบวนการนีม้กีารจดัท�า
เป็นประจ�าทุกปี และมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
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โดยในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งพิจารณาจากฟังก์ชัน
ของงานที่อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น อาทิ กลุ่มงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยได้มีการประเมินฟังก์ชันของงานที่มีความเสี่ยง จ�านวน 53 ฟังก์ชัน คิดเป็นร้อยละ 60 ของฟังก์ชัน 
งานทั้งหมด ทั้งนี้ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติงานที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามส�าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มทิสโก้ โดยเป็นการรวบรวม 
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการท่ีบริษัทจะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการก�าหนด
แนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจและก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสัย การสื่อสาร
และการอบรม แนวทางในการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเจตนารมณ์ขององค์กรในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น การรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการตรวจสอบและการให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์  
โดยมีการพิจารณาทบทวนเพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

5. สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร รวมถึงแนวปฏิบัติ 
ในกรณทีีพ่บเหน็การทจุรติคอร์รปัชัน่และช่องทางในการรบัแจ้งเบาะแสหรอืเหตุการณ์เกีย่วกบัการทุจรติคอร์รปัชัน่

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
นอกเหนือจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวปฏิบัติข้างต้น ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ม ี
การด�าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม ได้แก่

1. การจดัสือ่การเรยีนรูเ้พือ่ทบทวนค่านยิมหลักขององค์กร ท่ีมกีารก�าหนดให้ความซือ่สัตย์ มคุีณธรรม ไว้เป็นส่วนหนึง่
ของค่านิยมหลัก เพื่อย�้าให้พนักงานทุกคนของกลุ่มทิสโก้ตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
ยดึมัน่ในมาตรฐานสงูสดุของจรรณยาบรรณวชิาชพีในการปฏบิตังิานและการให้บรกิารลกูค้า โดยปลกูฝังค่านยิมนี้
ให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าท�างานและตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงาน 

2. ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเส่ียงเป็นประจ�า
สม�่าเสมอ และก�าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดส�าหรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. จดัให้มนีโยบายการรบัแจ้งเบาะแส และช่องทางการรบัเรือ่งร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส ทัง้ส�าหรบัจากบคุคลภายนอก
และจากพนักงานภายใน โดยช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกมีการประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ
องค์กร 

4. คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู แสดงออกถงึเจตนารมณ์ในการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ผ่านการร่วมกจิกรรม
กับองค์กร สมาคม หรือกลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 เป็นปีที่ 8  
ทีก่ลุม่ทสิโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถงึการสนบัสนนุการต่อต้านทจุรติคอร์รปัช่ัน 
โดยกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมในปี 2561 ได้แก่ การร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” 

5. ทบทวนกระบวนการจัดซ้ือให้มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมท่ีแข็งแกร่ง เพื่อลดโอกาสในการเกิดทุจริต
คอร์รัปช่ัน โดยการก�าหนดให้มีการรวมศูนย์การจัดซื้อ โดยการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงต้องผ่านการพิจารณา 
กลัน่กรองความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขจากคณะกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นการเฉพาะ นอกจากนีย้งั
มีการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าให้บริษัทคู่ค้าของกลุ่มลงนามรับทราบและร่วมปฏิบัติก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อ 
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6. ก�าหนดและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยก�าหนดห้ามรับของขวัญ 
หรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที ่
ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ กลุ่มทิสโก้จะน�าไปบริจาค เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิทิสโก ้
องค์กรการกศุลอืน่ หรอืด�าเนนิการตามความเหมาะสมต่อไป โดยกลุ่มทิสโก้มกีารประกาศนโยบายการงดรบัของขวญั
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บนหน้าเวบ็ไซต์ขององค์กร รวมถงึจดัท�าหนงัสอืขอความร่วมมอืยงัลกูค้า คูค้่า ผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในการงดให้ของขวัญกับพนักงานและผู้บริหาร 

7. เปิดเผยผลประเมินการด�าเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มทิสโก้มีระดับผลการประเมิน
ปัจจุบันอยู่ในระดับ 4  กล่าวคือเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และอยู่ระหว่างการพัฒนาไปสู่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับท่ีมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

8. บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการสนับสนุน 
การป้องกนัคอร์รปัชัน่เช่นกนั รวมถงึการด�าเนนิการตามแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัธรรมาภบิาลด้านการลงทนุ (I-Code) 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริต 
คอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียนนั้นไว้ในบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน ในขณะที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับทุจริตคอร์รัปชั่นของหลักทรัพย์ท่ีลงทุนไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และน�าผลการประเมินดังกล่าว รวมถึง
ฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน่ึงในปัจจัยในการพิจารณาลงทุน
ส�าหรับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในส่วนการก�ากับดูแลกิจการ 
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างทั่วถึง (ดูรายละเอียด 
เพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ของกลุม่ทสิโก้ ได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.tisco.co.th/th/sd/csr/
goodgovernance.html#anticorp)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุง่มัน่ของกลุม่ทสิโก้ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างรบัผดิชอบตามหลกัธรรมาภบิาล โดยค�านงึถงึผลกระทบด้านสงัคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มทิสโก้ได้ยกระดับการด�าเนินการด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไปยังคู่ค้าและผู้ให้บริการภายนอก (รวมเรียกว่าคู่ค้า) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการดังกล่าว  
นอกเหนอืจากการเข้าร่วมผลกัดนัและพฒันาให้คู่ค้าขององค์กรมกีารด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนื ซึง่สามารถสนับสนุนให้เกดิ
การด�าเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มทิสโก้อย่างต่อเน่ืองแล้ว ยังเป็นการช่วยลดและหรือป้องกันความเส่ียงขององค์กรต่อ 
ภาพลกัษณ์ชือ่เสยีง และการด�าเนนิงานขององค์กรทัง้ทางตรงและทางอ้อมขององค์กรอกีทางหนึง่ ทัง้นี ้กระบวนการบรหิาร
จัดการคู่ค้าที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหา การคัดเลือกคู่ค้า การกล่ันกรองและการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึง
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า

เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีการรวม
ศูนย์การจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสินค้าและบริการท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีการก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการด�าเนินการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมต่อคู่ค้า  
มีกระบวนการในการก�ากับการด�าเนินการให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและมีระบบการควบคุมที่ดี ซึ่งจะช่วย 
ส่งเสรมิให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพ ประหยดั มปีระสทิธผิล และบรรลผุลความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย รวมถงึมกีารดแูล 
ป้องกันทรัพยากรจากการทุจริต ความเสียหาย การสูญเปล่าหรือการบริหารจัดการที่ผิดพลาด โดยในการจัดซื้อจัดจ้าง  
มีขั้นตอนในการคัดเลือกดังนี้

* เป็นผู้ขายที่ไม่มีประวัติทุจริตหรือท�าธุรกิจผิดกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าผิดกฎหมาย ไม่มีนโยบาย 
ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีการดูแลความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ รักษา 
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุน/เคารพนโยบายสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณี
ที่ต้องปฏิบัติ

จัดหารายชื่อผูขาย / ผูใหบร�การ 
ใหตรงกับความตองการของผูสั่งซื้อสินคาและบร�การ

ประเมินผูขาย / ผูใหบร�การตามหลักเกณฑ
ที่กำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ*

หลักเกณฑการคัดเลือกคูคา

ความรู
ความชำนาญ 
ประสบการณ

ฐานะ
ทางการเง�น

ประวัติทุจร�ต 
ผิดกฎหมาย 

พ�พาท

การกระจ�กตัว
ของการ
ใหบร�การ

เง�่อนไข
การใหบร�การ
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ผลการประเมินคู่ค้าในแต่ละปีมีการน�ามาพิจารณาการใช้บริการต่อเน่ือง โดยความเข้มงวดของเกณฑ์การพิจารณาการ
ใช้บริการต่อเนื่องจะแบ่งแยกตามระดับความส�าคัญของการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก (อ้างอิงตามการจัดกลุ่ม
ประเภทของงานให้บริการตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)

ในส่วนของงานให้บริการด้านการปฏิบัติงาน (Operational Outsource) แบ่งเป็น
• งานหลักที่มีความส�าคัญต่อหรือเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Function)
• งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Non-Strategic Function) 
• กลุ่มงานสนับสนุน (Non-Material Function)

ในส่วนของการให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsource) แบ่งกลุ่มงานเป็น
• งานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส�าคัญ (Critical IT Outsourcing)
• งานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น (Non-Critical IT Outsourcing)

การจัดประเภทของคู่ค้า
กลุ่มทิสโก้มีการจัดกลุ่มประเภทของคู่ค้าโดยแบ่งตามระดับความส�าคัญในแต่ละประเภทของการให้บริการคู่ค้าที่เป็น 
ผู้ขายสินค้าหรือบริการ มีการแบ่งระดับความส�าคัญตามปริมาณของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี ในส่วนของคู่ค้าที่เป็น 
ผู้ให้บริการจากภายนอกมีการจัดประเภทตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing)

อนุมัติจัดซื้อจัดจางและจัดทำสัญญาการใหบร�การ

หลักเกณฑการประเมินคูคา

คุณภาพของ
การใหบร�การ

และความพรอม
ของแผน BCP

ฐานะ
ทางการเง�น

การปฏิบัติตาม
ขอกำหนดใน
จรรยาบรรณ

คูคา

การกระจ�กตัว
ของการให

บร�การ

ขอผิดพลาด
และประสิทธิภาพ

ของการ
แก ไขปญหา

ติดตามประเมินประสิทธิภาพของการใหบร�การเปนประจำทุกป

นำเสนอผลการประเมินเขาสูกระบวนการอนุมัติ กรณีการจัดซื้อจัดจาง 
ที่มีมูลคาสูงตองผานการกลั่นกรองความเหมาะสมของกระบวนการคัดเลือก

จากคณะกรรมการยอยที่ไดรับมอบหมาย 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่ค้า
กลุม่ทสิโก้มกีระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งเกีย่วกบัคูค้่าตัง้แต่กระบวนการในการคดัเลอืกคูค้่า กระบวนการ
พจิารณาอนมุตั ิกระบวนการตดิตามคณุภาพของการให้บรกิาร และกระบวนการประเมนิผลประสทิธภิาพของการให้บรกิาร

ประจ�าปี 2561

จ�านวนผู้ขายสินค้า
และบริการ (ราย)

จ�านวนผู้ขายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ราย)

รวม

สินค้าและบริการ

แบ่งกลุ่มตามความถี่
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือมูลค่า
ในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า

ใช้ทุก 1-2 เดือน - 23
ใช้ทุก 3-6 เดือน - 81
 ใช้ปีละ 1 ครั้ง - 15

มูลค่า > 10 ล้านบาท - 10
มูลค่า 1-10 ล้านบาท - 47
มูลค่า < 1 ล้านบาท - 66

242

การให้บริการ

แบ่งตามเกณฑ์ ธปท. Strategic Function - ไม่มี
Non-Strategic Function - 17*
Non-Material - 130*

Critical Outsourcing - 6
Other Outsourcing - 11 164

รวม 406

หมายเหตุ : *งานบริการที่ไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานกลาง ยกเว้นงานธุรการแม่บ้านและงานรักษาความปลอดภัยอาคาร

การ
คัดเลือก

คูคา
ตามหลักเกณฑ

ที่กำหนด

กระบวนการ
อนุมัติ
การจัดซื้อ
จัดจาง
ที่โปรงใส

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ตามเง�่อนไข
และแก ไข
ปญหา

ประเมิน
ประสิทธิภาพของ

การใหบร�การ
อยาง

ตอเนื่อง

• ไมมีประวัติทุจริต  
 มีการดำเนินธุรกิจที่โปรงใส
• ฐานะทางการเงินมั่นคง
• การกระจุกตัว
 ของการใหบริการ

• กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจาง  
 ตามมูลคาของการจัดซื้อ  
 จัดจาง
• การจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาสูง
 ตองผานการคัดกรอง  
 โดยคณะกรรมการที่ไดรับ
 มอบหมาย

•  ติดตามคุณภาพของ
 การจัดสงสินคา / บริการ  
 ตามเงื่อนไขที่กำหนด
•  ติดตามคุณภาพของ
 การแกไขปญหา

• ประเมินคุณภาพของการ
 ใหบริการอยางตอเนื่อง
 เพื่อพิจารณาความตอเนื่อง
 ของการใชบริการ

ตารางแสดงรายละเอียดจ�านวนผู้ขายสินค้าและบริการ

ตารางแสดงรายละเอียดจ�าแนกตามประเภทการซื้อสินค้าและการใช้บริการ

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

2559 2560 2561 2559 2560 2561

คู่ค้า 102 116 119 127 120 123

ผู้ให้บริการภายนอก 127 132 147 14 13 17

รวม 229 248 266 141 133 140
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ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี ้ในกรณขีองการใช้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารภายนอกมกีระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการใช้บรกิารผูใ้ห้บรกิาร
ภายนอกทั้งในส่วนของการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจ�าทุกปี 
รวมถึงการติดตามแนวโน้มของความเส่ียงจากการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงของ 
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การด�าเนินงาน
ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับคู่ค้าที่มี 
การด�าเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มทิสโก้ให้สามารถด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงาน 
ด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งแนวปฏิบัติออกเป็น  
3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส (Business Integrity)
• ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
• การให้ของขวัญ ของก�านัล หรือการเลี้ยงรับรอง
• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
หมวดที่ 2 การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Business Practice)
• การเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การรักษาความลับ
• การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
• ด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น
• ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแผนการด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Roadmap) ก�าหนดเป้าหมาย 
ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไว้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน
ป� 2561
• กำหนดจรรยาบรรณคูคาและ
 สื่อสารผานเว็บไซตขององคกร
• นำสงจรรยาบรรณคูคาใหคูคา
 จำนวน 237 (รอยละ 88)
• จำนวนคูคาที่ลงนามรับทราบ
 179 ราย (รอยละ 75)

เป�าหมายระยะยาว
ป� 2564
• จำนวนคูคาที่ใหบริการทิสโก   
 รอยละ 100 รับทราบแนวปฏิบัติ
 ตามจรรยาบรรณคูคา
• ผลักดันใหผนวกขอกำหนด
 ตามจรรยาบรรณคูคา เขาเปน
 สวนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญา
 การใหบริการของคูคารายสำคัญ
• กำหนดใหคูคาทำแบบประเมิน
 ตนเองเกี่ยวกับจรรยาบรรณ   
 คูคา

เป�าหมาย
ป� 2561
• กำหนดจรรยาบรรณคูคา
• ปรับปรุงหลักเกณฑคัดกรอง /
 ประเมินคูคาโดยรวมหัวขอ
 จรรยาบรรณคูคาเขาไปเปน
 สวนหนึ่งของการประเมิน
• สื่อสารจรรยาบรรณคูคา 
 โดยมีจำนวนคูคาที่ใหบริการ 
 ทิสโกไมนอยวารอยละ 50   
 รับทราบ
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ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีการน�าส่งหนังสือจรรยาบรรณคู่ค้าจ�านวนท้ังส้ิน 237 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ของจ�านวนคู่ค้า  
267 ราย ที่ยังมีการติดต่อหรือให้บริการอยู่ โดยจ�านวนดังกล่าวได้รวมคู่ค้ารายใหม่ที่มีการจัดจ้างในระหว่างปี 2561  
โดยคู่ค้ารายใหม่ที่เริ่มมีการติดต่อตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ได้มีการลงนามตอบรับทุกราย ส่วนคู่ค้าที่ให้บริการอยู่ใน
ปัจจุบันมีการก�าหนดเป้าหมายให้น�าส่งหนังสือจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อให้ลงนามรับทราบทุกราย แต่เนื่องจากคู่ค้าบางราย
มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ประสานงาน จากข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 มีจ�านวนคู่ค้าท่ียังไม่สามารถติดต่อ 
จ�านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 ของจ�านวนคู่ค้าท่ีมีการติดต่ออย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการติดตามชื่อ 
ผู้ประสานงานใหม่ ซ่ึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับกลับมาครบตามจ�านวนที่จัดส่งให้บริษัทคู่ค้าในอัตราร้อยละ 100  
ภายในไตรมาสที่สองของปี 2562

ทิสโก้ให้ความส�าคัญต่อการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและใช้สินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
นอกเหนอืจากการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานภายในองค์กรให้มกีารลดการใช้กระดาษ 
(Paperless) โดยการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการกับลูกค้าเป็นระบบดิจิทัล 
มากขึ้น กลุ่มทิสโก้ยังได้บูรณาการความส�าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเข้าเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดซ้ือ โดยก�าหนดแนวทางการปฏิบัติของทิสโก้ให้มีการดูแลควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
สินค้า หรืออุปกรณ์ส�านักงานโดยให้ความส�าคัญกับความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของสินค้า หรืออุปกรณ์ส�านักงาน 
ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย ในปี 2561 กลุม่ทสิโก้มกีารจดัเตรยีมการสัง่ซือ้เสือ้พนกังานเพือ่ร่วมฉลองการจดัตัง้ธนาคารทสิโก้ ปีที่ 50 
โดยพิจารณาจัดซ้ือเสื้อที่ช่วยลดโลกร้อนหรือคูลโหมด ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษด้านการระบายอากาศท่ีดี ท�าให้สามารถอยู่
ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซียสได้โดยไม่อึดอัด เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าที่ม ี
การพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อจากผิวหนังและระเหยออก จึงช่วยระบายความร้อน เพิ่มความสบายและ
ความเย็นในขณะสวมใส่ ท�าให้สามารถช่วยลดความจ�าเป็นในการปรับอุณหภูมิของอาคารส�านักงานให้ลดลงเพื่อเพิ่ม
ความเยน็ภายในอาคาร ท�าให้สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าส�าหรบัเครือ่งปรบัอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมได้  อกีทัง้เนือ้ผ้าทีใ่ช้ในการตดัเยบ็เป็นเนือ้ผ้าทีม่คีวามคงทน ท�าให้อายกุารใช้งาน สูงกว่าเสื้อผ้า
ทั่วไปในท้องตลาด เป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการดูแลรักษาง่าย ท�าให้เมื่อซักแล้วสามารถใช้งานได้ 
โดยไม่ต้องรีด ท�าให้สามารถลดพลังงานจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อรีดผ้าได้ด้วย นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของเสื้อคูลโหมด 
ที่ออกแบบให้สามารถซักท�าความสะอาดได้ง่าย ท�าให้สามารถลดพลังงานจากการใช้น�้าได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของการจัดหาบริการของอุปกรณ์ส�านักงาน ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้เริ่มมีการเปล่ียนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารให้
เป็นเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multi-function ที่สามารถใช้งานได้ทั้งการสแกนเอกสาร การพิมพ์เอกสาร การถ่ายส�าเนา
เอกสาร และการส่งโทรสาร รวมเบ็ดเสร็จอยู่ภายในเครื่องเดียว ท�าให้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ด้วย
คุณสมบัติของเครื่องถ่ายเอกสารเป็นแบบ Multi-function ช่วยให้สามารถประหยัดพลังงาน เช่น สามารถพิมพ์งานจาก
คอมพิวเตอร์และรับแฟกซ์ขณะอยู่ใน Sleep Mode ก�าหนดเวลาของการสั่งพิมพ์เอกสารไว้ล่วงหน้า รวมถึงการลดการใช้
กระดาษ โดยสามารถส่งและรบัแฟกซ์ทางอนิเตอร์เนต็โดยไม่ต้องใช้กระดาษได้ นอกจากนี ้ยงัสามารถลดขยะจากการใช้
หมึกพิมพ์หลายประเภทในหลายอุปกรณ์ส�านักงาน
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[103-1] [103-2] [103-3]  

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ “การสร้างโอกาสให้ชีวิต” ตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ และเป็นองค์กรแห่งการเติบโต 
อย่างมคีณุภาพ โดยได้ก�าหนดนโยบายทัว่ไปด้านทรพัยากรบคุคลครอบคลมุทกุบรษิทั เพือ่ให้มมีาตรฐานในระดบัเดยีวกนั 
ซึง่ทสิโก้ให้ความส�าคญักบัการดแูลพนักงาน ท้ังในด้านการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรให้มคีวามเชีย่วชาญ 
การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงให้ความส�าคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และยึดหลักปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ตามค่านิยมขององค์กร เพื่อบ่มเพาะ
บุคลากรให้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีส่วนส่งเสริมให้องค์กรประสบความส�าเร็จและสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข  
ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอ�านาจเพื่อเปิดโอกาสให้สายงานธุรกิจแต่ละสายงานได้ด�าเนินการด้านทรัพยากร
บุคคลของตนเองอย่างเหมาะสม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพท้ังในด้านการบริหารจัดการ ความต่อเน่ืองสม�่าเสมอของงาน  
และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

• ความพึงพอใจโดยรวมมากกวา
 หรือเทากับรอยละ 8
• อัตราการคงอยูมากกวารอยละ 90 
 หรือสูงกวาคาเฉลี่ย
• อัตราการอบรมมากกวารอยละ 80
• อัตราการอบรม E-learning รอยละ 100

• ความพึงพอใจโดยรวมรอยละ 7.90
• อัตราการคงอยูรอยละ 92
• อัตราการอบรมรอยละ 95
• อัตราการอบรม E-learning รอยละ 100

เป�าหมายการดำเนินงาน
ป� 2561 - 2563

ผลการดำเนินงาน
ป� 2561
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[103-2] [103-3]  

ผลการด�าเนินงาน
ทิสโก้เล็งเห็นว่า การส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู ้และพัฒนาการท�างาน 
ของตนเอง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและท�าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติ
งานที่ดีขึ้น จะช่วยให้เกิดความพึงพอใจและความสุขในการท�างาน โดยในปี 2561 
ทิสโก้มีการกระตุ้นให้พนักงานมีการเรียนรู ้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อแผนงาน 
ขององค์กรและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับ 
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยมีค่าเฉล่ียชั่วโมง 
การฝึกอบรม เท่ากับ 33 ชั่วโมงต่อคนต่อปี สูงขึ้นร้อยละ 54 จากปีก่อน และมีอัตรา
การเข้าอบรมของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 95 (ไม่นับรวมการอบรมผ่านสื่อการเรียน
รู้ออนไลน์ ซึ่งมีอัตราการเข้าอบรม ร้อยละ 100) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตัวแปรที่สะท้อน
ถงึความพึงพอใจของพนกังาน พบว่าอัตราการคงอยู่ของพนักงาน ยงัอยู่ในระดับที่ดี
ต่อเนื่องจากปีก่อนที่ร้อยละ 92 และมีผลส�ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่ระดับ 
7.9 จากคะแนนเต็ม 10

การจ้างงาน
ทิสโก้มีนโยบายว่าจ้างพนักงานเพื่อตอบสนองต่อลักษณะธุรกิจและด�ารงไว ้
ซึ่งวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการจัดหา 
เครื่องมือที่เหมาะสมในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน และผู้บริหารในสังกัดนั้น
จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดัสนิใจว่าจ้าง โดยเกณฑ์ในการว่าจ้างพนกังานจะพจิารณา
ตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 3 ประการ ได้แก่ ขีดความสามารถด้านองค์กร  
(Organizational Core Competencies) ขีดความสามารถในการท�างาน  
(Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็นผู้น�า (Leadership 
Competencies) และมีนโยบายที่จะไม่พิจารณาว่าจ้างญาติสนิท และสมาชิก 
ในครอบครัวของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าท่ีอาวุโสท่ีมีอ�านาจ
บริหารของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงมีการพิจารณาจ้างงาน
ผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 โดยว่าจ้างเป็นพนักงานประจ�า 
และพนักงานสัญญาจ้าง จ�านวน 4 คน และมีการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 35 
จ�านวน 45 คน โดยด�าเนินการจ้างผ่านสภากาชาดไทยทั่วประเทศ จ�านวน 20 คน 
และผ่านโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล (รพสต.) จ�านวน 25 คน ซึง่เป็น 
ผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวและการได้ยินโดยรับเข้าท�างานในต�าแหน่ง เช่น 
พนักงานทะเบียน พนักงานบริการทั่วไป เป็นต้น ท้ังน้ีทิสโก้ยังมีแผนสนับสนุน 
ให้มีการจ้างงานผู้พิการเพิ่มเติมต่อไปในปี 2562 อีกด้วย

เกณฑพ�จารณา
การจางงาน

ข�ดความสามารถ
ดานองคกร

ข�ดความสามารถ
ในการทำงาน

ข�ดความสามารถ
ในการเปนผูนำ
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[102-48] [401-1]

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

นอกจากนี้ ทิสโก้มีนโยบายการเลื่อนต�าแหน่งหรือโยกย้ายต�าแหน่งจากภายในองค์กร ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่าง  
เพื่อความเหมาะสม ความต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และมี 
นโยบายในการว่าจ้างระยะยาว ซ่ึงกรณีการพ้นสถานะการจ้างจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีฝ่าฝืนหลักการของกลุ่มทิสโก้  
กระท�าความผิดทางธุรกิจ เกษียณอายุ ลาออกโดยสมัครใจ และพฤติกรรมที่เข้าข่ายต้องออกจากงานตามที่ก�าหนด 
ในระเบียบและข้อบังคับที่กลุ่มทิสโก้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่กลุ่มทิสโก้ไม่สามารถ 
ด�ารงหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิสโก้จะด�าเนินการเท่าท่ีสมควรเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดภาวะว่างงานและ 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะพยายามให้พนักงานของกลุ่มทิสโก้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ 

ส�าหรับสถิติข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงานและจ�านวนพนักงานท้ังหมดของทิสโก้แยกตามช่วงอายุ เพศ  
และเกณฑ์ความหลากหลายอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

เกณฑ์
องค์ประกอบ

พนักงาน

พนักงานเข้าใหม่ขององค์กร พนักงานออกจากองค์กร

2559 2560 2561 2559 2560 2561

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�านวนการ
เปลี่ยนแปลง

480 11.48 944 20.54 915 18.92 413 9.88 356 7.75 338 6.99

เพศ

• ชาย 193 4.62 349 7.59 272 5.62 172 4.11 145 3.15 126 2.60

• หญิง 287 6.86 595 12.95 643 13.29 241 5.76 211 4.59 212 4.38

ช่วงอายุ

• น้อยกว่า 30 ปี 368 8.80 543 11.81 555 11.47 214 5.12 163 3.55 156 3.23

• 30 - 50 ปี 108 2.58 380 8.27 348 7.19 192 4.59 189 4.11 173 3.58

• มากกว่า 50 ปี 4 0.10 21 0.46 12 0.25 7 0.17 4 0.09 9 0.19

พื้นที่ปฏิบัติงาน

• ส�านักงานใหญ่ 286 6.84 604 13.14 656 13.56 287 6.86 250 5.44 225 4.65

• สาขากรุงเทพฯ
   และปริมณฑล

52 1.24 116 2.52 74 1.53 36 0.86 29 0.63 40 0.83

• สาขา
   ต่างจังหวัด

142 3.40 224 4.87 185 3.82 90 2.15 77 1.68 73 1.51

หมายเหตุ : 
1) ปี 2559 - 2561 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน โดยจ�านวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�า และพนักงานสัญญาจ้าง
2) จ�านวนและอัตราการลาออกของพนักงาน ไม่นับรวมเกษียณอายุ เกษียณก่อนก�าหนด ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์ ไม่มาเริ่มงาน สิ้นสุดสัญญาจ้าง  

และเลิกจ้างทุกกรณี
3) สัดส่วนร้อยละที่แสดงในตารางเป็นสัดส่วนที่ค�านวณเทียบกับจ�านวนของพนักงานท้ังหมดในแต่ละปี
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[103-2] [103-3] [201-3]

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน  โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ในสภาพโครงสร้างประชากรปัจจบุนั ทีผู่ส้งูอายมุสีดัส่วนเพิม่ขึน้ สอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของอายเุฉลีย่โดยทัว่ไป 
ทสิโก้จงึให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการออมในระยะยาว เพือ่เสรมิสร้างสุขภาพการเงิน เมื่อพ้นวัยท�างานหรือเกษียณ
อายุให้แก่พนักงาน โดยทิสโก้ใช้โครงสร้างค่าตอบแทนในรปูแบบผสมผสานเพือ่ให้สอดคล้องกบัลักษณะของงาน อปุสงค์
และอปุทานของตลาดแรงงาน โดยแบ่งเป็น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รางวัลตอบแทน 
(แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ (1) ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และ (2) ค่าตอบแทนตามผลงาน)  
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน ได้แก่ กองทนุส�ารองเลีย้งชพีที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) และได้น�าเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่วันท่ี 21 มิถุนายน 2533 ในนาม “กองทุนส�ารองเล้ียงชีพพนักงานทิสโก้ ซ่ึง 
จดทะเบียนแล้ว” โดยพนักงานที่เข้าระบบการออมในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน 
ซึง่สมาชกิจะจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุในอตัราเดยีวกนักบัอตัราเงนิสมทบของนายจ้าง หรอืในอตัราร้อยละ 5 10 หรอืสงูสดุ 
15 โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความสมัครใจของสมาชิก และสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง 
การหักเงินสมทบได้ปีละ 1 ครั้ง กองทุนได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง โดยมีวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ออกจากวาระสามารถกลับเข้ามา
เป็นกรรมการได้อีกหากได้รับการเลือกต้ังหรือแต่งต้ังแล้วแต่กรณี ซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
ดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการก�าหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด

ทสิโก้มุง่หวงัทีจ่ะให้พนกังานมกีารวางแผนการลงทนุอย่างเหมาะสมในทกุช่วงอาย ุจนกระทัง่ถงึวยัเกษยีณ เพือ่ให้พนกังาน
มีทางเลือกในการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับระดับความเส่ียง ในการลงทุนของตนเอง โดยจัดให้มีการให ้
ความรู้ทางการเงินแก่พนักงาน  และเพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ของทสิโก้ได้มทีางเลอืกให้เหมาะสมกบัตนเองมากขึน้ โดยการใช้กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (Master Fund) 
ซึ่งประกอบด้วย 4 นโยบายการลงทุน ได้แก่ นโยบายตราสารหนี้  นโยบายผสม นโยบายหุ้น และนโยบายที่มีการลงทุน
ในต่างประเทศ  โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนได้มากถึง 15 ทางเลือก และพนักงาน
สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อรวมกับผลประโยชน์ระยาวอื่นของพนักงาน  เช่น โครงการ
เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดเวลาที่ทิสโก้จัดขึ้น และเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ พนักงานของทิสโก้จะมีเงินออมในระดับที่เหมาะสม 
หลังจากเกษียณ สอดคล้องกบัแนวโน้มทางสงัคมของไทย ทีไ่ด้ก้าวสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ(Aging Society)

“ บริหารเงินให้เป็นคือหลักชีวิตที่มั่นคง” 
เงนิในกระเป๋าของเรามน้ีอยเท่าไหร่ ก็ใช้น้อยเท่านัน้ ออมก่อนแล้วค่อยใช้ เวลาจะซ้ือของต้องคดิก่อนซือ้ 
ซื้อเฉพาะของที่จ�าเป็นก่อน ของที่อยากได้ ของที่ฟุ่มเฟือยมนัให้ความสขุกบัเราเพยีงชั่วครู่  
แต่เราต้องมานัง่เครยีดในภายหลงั คนทีจ่ะใช้บตัรเครดติ หากไม่สามารถรกัษาวนิยัได้ ก็ไม่ควรใช้

คุณบุญชู คงคาฉุยฉาย
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

อายุงาน 30 ปี 3 เดือน
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กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงตลาด มีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดับชั้นและลักษณะของ 
ประเภทงาน เพื่อให้ระบบมีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ และม ี
ความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความช�านาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงาน 
ทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญและพนักงานทั่วไป ในการก�าหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อก�าหนด
ด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยในปี 2560 ทิสโก้ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ที่ชื่อว่า MY HR ส�าหรับอ�านวยความสะดวกให้พนักงานในการตรวจสอบสวัสดิการงบค่ารักษาพยาบาลคงเหลือ  
รายการเบิกค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเป็นแอปพลิเคชันท่ีพนักงานสามารถติดตามประกาศ ข่าวสารต่างๆ จากทาง HR  
ซึ่งในปี 2561 มีการพัฒนาคุณสมบัติด้านการใช้งานเพิ่มข้ึน ให้พนักงานสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน รวมถึง 
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและสวัสดิการผ่านทาง MY HR ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ส�าหรับการดูแลสวัสดิการพนักงาน ทิสโก้จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานประจ�า และพนักงานสัญญาจ้าง ดังนี้

สวัสดิการกลุ่มทิสโก้
สวัสดิการที่ได้รับตามประเภทพนักงาน

พนักงานประจ�า พนักงานสัญญาจ้าง

ค่ารักษาพยาบาล  -

การตรวจร่างกายประจ�าปี  

ห้องพยาบาล  

กองทุนเงินทดแทน  

การประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ  (ส�าหรับต�าแหน่งงานที่ต้อง
ปฏิบัติงานนอกสถานที่บ่อยครั้ง)

การช่วยเหลืองานศพ  

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  -

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�าหรับวิชาเฉพาะด้าน ส�าหรับพนักงาน
ที่ต้องใช้ใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน 

 

เงินกู้หรือจัดหาแหล่งเงินกู้ส�าหรับพนักงาน  -

(1) สวัสดิการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
(2) สวัสดิการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
(3) สวัสดิการเงินกู้ และ/หรือ จัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อบ้านอยู่อาศัย 
 ต่อเติมบ้าน และซ่อมแซมบ้าน
(4) สวัสดิการเงินกู้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
(5) เงินกู้บรรเทาภาระการครองชีพ

ทุนช่วยเหลือการศึกษา  -

ของที่ระลึกตามอายุงาน  -

เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อโปโล สูท หรือเสื้อแจ็คเก็ต)  

[401-2] [403-3]
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[401-3] [102-41]  

ทิสโก้ก�าหนดให้พนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ์หน่ึงไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหว่าง 
วันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน ในกรณีท่ีมีการคลอดปกติ และในกรณีท่ีเป็นการคลอดโดยวิธีผ่าตัด ให้สิทธ ิ
ค่าจ้างปกติเป็นเวลาไม่เกิน 60 วันติดต่อกัน และพนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้กลุ่มทิสโก้เปล่ียนงานในหน้าที่เดิม
เป็นการช่ัวคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ท่ีรับรองว่าไม่อาจท�าหน้าที่เดิม 
ต่อไปได้ ซึ่งกลุ่มทิสโก้จะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานนั้น ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ 
ทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาต ิ(The UN Global Compact) และองค์การช่วยเหลอืเดก็ (Save the Children) ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยั
ของมารดาที่ตั้งครรภ์ และให้เด็กได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูจากมารดาอย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

สถิติการกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

กรณีของการลา
จ�านวนพนักงาน (คน)

2559 2560 2561

จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดได้ในระหว่างปี 2,597 2,907 3,304

จ�านวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดในระหว่างปี 86 106 104

จ�านวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 84 106 104

จ�านวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 
และยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน

84 78 98

อัตราการกลับมาท�างาน (Return to Work Rate)(1)  
ที่กลับมาท�างานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

98 100 100

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate)(2) ที่กลับมาท�างาน 
หลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป  
12 เดือน (ร้อยละ)

83 93 92

หมายเหตุ
(1) อัตรากลับมาท�างาน (Return to Work Rate) =  (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จ�านวนพนักงานตามเพศที่ได้ 

ใช้สิทธิลาคลอด) x100
(2) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป  

12 เดือน/จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการท่ีดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานในแต่ละบริษัททั้ง 
บริษัทแม่และบริษัทในเครือ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสวัสดิการจะมีคณะท�างานรวมจ�านวน 10 คน  
ประกอบด้วยตัวแทนนายจ้าง จ�านวน 5 คน ที่นายจ้างเป็นผู้คัดเลือก และตัวแทนพนักงานจ�านวน 5 คน ที่พนักงานเป็น 
ผู ้คัดเลือก ท�าหน้าที่พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน โดยจะมีการนัดประชุม 
คณะกรรมการสวัสดิการรวมกันทั้งกลุ่มทิสโก้เพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลพนักงานของทิสโก้เป็นไปอย่างท่ัวถึง เหมาะสม 
และเป็นธรรม ทั้งนี้มีพนักงานที่มีสิทธิร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการสวัสดิการตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด  
คิดเป็นร้อยละ 99 ของพนักงานทั้งหมด 
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[103-2] [103-3] [403-1] [403-2] [403-3] [403-4] [403-8] [406-1]

การไม่เลือกปฏิบัติ 
ทิสโก้ให้โอกาสในการเติบโตของพนักงานภายในองค์กร โดยค�านึงถึงผลการปฏิบัติงาน ความสามารถและคุณลักษณะ 
ที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

นอกจากนัน้ยงัมกีารค�านงึถงึความเท่าเทยีมกนัในการด�าเนนิธรุกจิ โดยมกีารก�าหนดแนวทางเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบัิติ 
ต่อลูกค้าและคู ่ค้า เช่น การมิให้พนักงานท่ีมีอ�านาจตัดสินใจดูแลลูกค้าท่ีมีความสัมพันธ์กับตน เพื่อป้องกัน 
การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง การคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งกลุ่มทิสโก้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจดัซือ้จดัหาอย่างชดัเจน และมกีารตัง้คณะกรรมการจดัซือ้ เพือ่ดูแลการจดัซือ้จดัจ้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ฯลฯ 
จากการด�าเนินงาน ในปี 2561 พบว่า ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
กลุ่มทิสโก้ก�าหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และแนวปฏิบัติในการ
ด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน และผู้ให้บริการภายนอกที่ปฏิบัติงาน
ในพืน้ทีส่�านกังานของกลุม่ทสิโก้ ตลอดจนผูม้าตดิต่อมคีวามปลอดภยัและสขุภาพอนามยัทีด่ใีนการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 และตามกฎกระทรวง 
ก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549

โดยก�าหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีหน้าที่พิจารณานโยบาย
และแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกที่ท�างาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญอันเนื่องจากการท�างาน หรือความไม่ปลอดภัยใน 
การท�างาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการท�างานและมาตรฐานความปลอดภยัในการท�างาน พจิารณาโครงการหรอืแผนการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยั
ในการท�างาน ตลอดจนส�ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย 
ที่เกิดขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ผู้แทนลูกจ้าง  
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพหรือผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยพนักงานระดับปฏิบัติการสามารถมีส่วนร่วมเป็นผู ้แทนในคณะกรรมการฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของ 
จ�านวนแรงงานทั้งหมด (พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีได้รับสิทธิในการเลือกเป็นผู้แทนได้แก่ พนักงานประจ�าและ 
พนักงานสัญญาจ้าง)
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[103-2] [103-3] [403-1] [403-5]

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีพนักงานทุกคนต้องเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม 
ขั้นตอนการท�างานที่ปลอดภัย เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ท้ังกับตนเองและต่อผู้อื่น ทิสโก้จึง 
ก�าหนดให้พนักงานใหม่ทุกคน ต้องเข้าเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัยภายในส�านักงานในรูปแบบ 
e-learning ผ่านระบบ TISCO LMS และก�าหนดให้หวัข้อการเรยีนรูน้ี ้เป็นเงือ่นไขในการผ่านทดลองงาน รวมทัง้มกีารระบุ
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุและให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HR News, Safety Together, Health Tips, Health 
Alert และ Knowledge Management (KM) และโครงการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสถานท่ีท�างานด้วยเครื่องมือ 
ตามหลักการยศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นต้น

รายชื่อบริษัท

ผู้แทน
นายจ้าง
ระดับ
บริหาร

ผู้แทน
นายจ้าง

ระดับบังคับ
บัญชา

ผู้แทน
ลูกจ้าง

เลขานุการ
รวม
(คน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 1 2 3 1 7

ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) 1 28 5 1 35

บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด 1 4 5 1 11

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 1 2 3 1 7

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด 1 2 3 1 7

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

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ�ากัด 1 2 3 1 7

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จ�ากัด - - - - -

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางแสดงจ�านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�างานของบริษัทที่มี 
 จ�านวนพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

จ�านวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามมติบริษัท

เป�าหมายการดำเนินการ
ป� 2561 - 2563

ผลการดำเนินการ
ป� 2561

• จำนวนวันลาปวยไมเกิน 3 วัน 
 ตอปตอคน
• อัตราผูปวยในไมเกินรอยละ 8 ตอป

• จำนวนวันลาปวย 3.2 วัน 
 ตอปตอคน
• อัตราผูปวยในรอยละ 7.9 ตอป
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ผลการด�าเนินงาน
จากรายงานข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน และจ�านวนผู้ท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ในปี 2561 พบว่าไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับงาน อย่างไรก็ตามมีพนักงานท่ีบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากโรค 
ในการท�างาน จ�านวน 73 คน แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน 
จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2561

จ�านวนครั้ง จ�านวนวันสูญเสีย

ชาย หญิง ชาย หญิง

การบาดเจ็บกรณีต่างๆ

• เกิดบาดแผลเล็กน้อย ส�านักงานใหญ่ 4 - - -

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล - - - -

สาขาต่างจังหวัด 1 - 4 -

โรคจากการท�างาน

• ด้านการได้ยิน ส�านักงานใหญ่ 9 - - -

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 6 - -

สาขาต่างจังหวัด - - - -

• การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 
และกระดูก 

ส�านักงานใหญ่ 2 1 - -

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล - 2 - 2

สาขาต่างจังหวัด 1 - - -

• ด้านการมองเห็น ส�านักงานใหญ่ 31 - - -

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล - - - -

สาขาต่างจังหวัด - - - -

• ด้านสมรรถภาพปอด ส�านักงานใหญ่ 7 - - -

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล - - - -

สาขาต่างจังหวัด - - - -

กรณีเสียชีวิต

• การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง 
กับงาน

ส�านักงานใหญ่ - - - -

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล - - - -

สาขาต่างจังหวัด - - - -
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูล หน่วย

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. 2561

จ�าแนกตามเพศ จ�าแนกตามพื้นที่

รวมทั้ง
กลุ่มชาย หญิง

ส�านักงาน
ใหญ่

สาขา
กรงุเทพฯ

และ
ปริมณฑล

สาขา 
ต่าง

จังหวัด

อัตราการบาดเจ็บ จ�านวนคนต่อชั่วโมง
การท�างาน 
200,000 ชั่วโมง

0.07 0.04 0.00 0.21 0.11 0.05

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน

จ�านวนคนต่อชั่วโมง
การท�างาน 
200,000 ชั่วโมง

0.07 0.00 0.00 0.00 0.11 0.02

อัตราความรุนแรง
ของการบาดเจ็บ

จ�านวนวันที่สูญเสีย
ไปต่อชั่วโมง 
การท�างาน  
200,000 ชั่วโมง

0.28 0.00 0.00 0.00 0.43 0.10

อัตราการเจ็บป่วย / 
โรคจากการท�างาน

จ�านวนคนต่อชั่วโมง
การท�างาน 
200,000 ชั่วโมง

4.02 0.38 1.90 3.51 0.11 1.68

อัตราการขาดงาน ร้อยละ 1.06 1.28 1.44 0.79 0.74 1.20

จ�านวนวันลาป่วย วัน 4,862 10,391 11,859 1,173 2,221 15,253

จ�านวนชั่วโมง
ที่หยุดงานเนื่องจาก
การเจ็บป่วยที่ 
ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน

วัน X 7.30 ชั่วโมง 35,493 75,854 86,571 8,563 16,213 111,347

หมายเหตุ : 
1) ค่าตัวเลขที่ได้จากการค�านวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001
2) การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือการบาดเจ็บที่ท�าให้หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)          
3) อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR) เริ่มแสดงข้อมูลในปี 2561
4) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ เดิมใช้ค�าว่า “อัตราวันสูญเสีย” 
5) การค�านวณชัว่โมงการท�างาน เป็นข้อมลูทีม่าจากระบบการบันทกึเวลางาน (Employee Self Service) ของพนกังานประจ�า และพนกังานสญัญาจ้าง  

ตัง้แต่เดอืนมกราคม - ธนัวาคม 2561 ข้อมลูเวลาการท�างานรวมถงึ ข้อมลูการท�างานล่วงเวลา (Over Time Working) ข้อมลูรวมพนกังานลาออกระหว่างปี
 โดยจะน�าเฉพาะเวลาการท�างานจรงิในช่วงระยะเวลาทีย่งัคงเป็นพนกังานอยูม่าค�านวณ

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
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ทิสโก้ให้ความส�าคัญต่อภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุกและความรุนแรงโดยผู้ไม่หวังดี รวมถึงสถานการณ ์
การโจรกรรม การประท้วง และการก่อการร้ายอืน่ๆ จงึก�าหนดให้มมีาตรการดูแลรกัษาความปลอดภยั ท้ังในด้านการควบคมุ
การเข้าถึงพื้นที่ (Space Access Control) ประกอบด้วยการก�าหนดชั้นความปลอดภัยหรือประเภทของพื้นที่ (Space 
Classification) การก�าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้มาติดต่อพื้นท่ีควบคุม การก�าหนดสิทธิและควบคุมการเข้า-ออกด้วย
ระบบ Access Control เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั และตดิตัง้อปุกรณ์ระบบสญัญาณเตอืนการบกุรกุและกล้องวงจรปิด 
ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับ BCM Team พนักงาน และผู้มาติดต่อภายใน
พื้นที่ส�านักงานทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญในการป้องกันการกระท�าผิดด้านการฟอกเงิน โดยก�าหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ 
รวมถงึการท�าธรุกรรมใดๆ ของลกูค้า ทีม่ลีกัษณะซบัซ้อน หรอืเป็นธรุกรรมทีไ่ม่มคีวามสมเหตสุมผล หรอืไม่สามารถอธบิาย
ด้วยเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หน่วยงานธรุกจิทีร่บัท�าธรุกรรมให้แก่ลกูค้าจะด�าเนนิการ
รายงานการท�าธรุกรรมดงักล่าว ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อมิให้กลุ่มบุคคลใดอาศัยการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้เป็นช่องทางในการกระท�า 
ความผดิทางด้านการฟอกเงนิและการให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทิสโก้มุ่งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยก�าหนดให้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา
ทั้งในส่วนของความต้องการขององค์กรและการพัฒนาส่วนบุคคลของพนักงานเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยการวางแผนพัฒนาบุคลากร จะค�านึงถึงสมรรถนะ 3 ด้าน คือ 
1) ด้านสมรรถนะทั่วไป 
2) ด้านธุรกิจและความรู้เฉพาะทาง และ 
3) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะค�านึงถึงสมรรถนะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งนั้นๆ เป็นส�าคัญ โดยในระดับ

องค์กร หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าท่ีวางแผนการพัฒนาพนักงาน เพื่อสร้างสมรรถนะท่ีจ�าเป็นใน 
การปฏิบัติงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถ เป็นประโยชน์ในการแข่งขัน 
ของบรษิทั ส่วนในระดบัสายธรุกจิ หน่วยงานทรพัยากรบคุคลจะมหีน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าในด้านเทคนคิและวธิกีารพฒันา
เพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาต้นทุนด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเพิ่มค่าให้ธุรกิจโดยรวม  
รวมถึงเก็บบันทึกความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้
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ทิสโก้ค�านึงถึงการสร้างให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนในอนาคต โดยในปี 2562 นี้  
ทิสโก้ได้วางแผนการศึกษาและพัฒนา Future Skills ให้กับพนักงานทุกสายงาน ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงาน 
มีความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติตามแผนธุรกิจในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการเตรียมตัวให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ�ากัด มีขึ้นเพื่อวางแผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถให้กับองค์กร โดยพัฒนาองค์กรและบุคลากรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างให้เกิดภาวะ 
ความเป็นผู้น�า ท�าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ น�ามาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ และพัฒนา 
เชิงยุทธศาสตร์ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งนอกจากการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานแล้ว ทิสโก้ยังมีการประเมินผล
พนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็นผู้น�า รวมถึงความสอดคล้อง 
กับค่านิยมองค์กร ซึ่งมีจ�านวนพนักงานที่ได้รับการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด เพื่อให้พนักงาน 
ได้ทราบถึงศักยภาพตลอดจนน�าไปปรับปรุงพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของตนเอง

ส�าหรับการประเมินผลการท�างานของพนักงานนั้น ทิสโก้ได้น�าผลประเมินมาใช้ในการคัดเลือกพนักงานที่ต้องได้รับ 
การพัฒนา โดยจัดให้มีโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้พนักงานที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานต�่ากว่ามาตรฐาน
ได้รับการดูแลและรับค�าแนะน�าจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคลด้วย  
เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร จะสนับสนุนให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สงูขึน้ อนัจะส่งผลถงึสภาพแวดล้อมในการท�างานขององค์กรและความส�าเรจ็ของการปฏบิติังานตามแผนธรุกจิขององค์กร
โดยรวม อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมีผลการปฏิบัติงานต�่ากว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
จะมหีน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�ากบัหน่วยงานและพนักงานท่ีเกีย่วข้อง ในการพจิารณาแนวทางเพิม่เติมเป็นรายกรณ ีในการพฒันา
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งรวมไปถึงการพิจารณาปรับเปล่ียนงานให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและ 
ความสนใจของพนักงาน

“ สร้างโอกาส ด้วยการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ”  
เรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ จากงาน ได้เหน็แนวทางการท�าธุรกจิของลกูค้า เหมอืนมคีวามรูร้อบตวัใส่เข้ามา 
ตลอดเวลา ท�าให้เราเป็นคนรู้รอบ และตื่นตัวที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งตรงนี้ส�าคัญมาก 
ส�าหรบัการท�างานไม่ว่าจะด้านไหนๆ เพราะถ้าเราช้ากว่าคนอืน่ เรากจ็ะเสยีโอกาส แล้วถ้าเรารู้รอบ 
และมีประสบการณ์ที่เยอะขึ้น ผลลัพธ์ก็จะกลับมาที่ตัวเรา ที่งานของเรานั่นแหละ

คุณปภัสสร อรรถจินดา 
ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน)

อายุงาน 31 ปี

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
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[102-48] [404-1] [404-2]

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี

โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขนัให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธรุกจิ
• โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
• โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
 ธนกิจสาขา
• โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อ  
 เช่าซื้อรถยนต์
• โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซื้อ
• โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่  
 การตลาดสินเชื่อรายย่อย
• โครงการพฒันาผูจ้ดัการปฏบิตักิาร
• โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา
• โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อ  
 อเนกประสงค์และการขายตรง
• โครงการพัฒนาพนักงานบริการลูกค้า
• โครงการพัฒนาพนักงานบริการ  
 ตัวแทนจ�าหน่าย
• โครงการพฒันาผูจ้ดัการเขตสมหวงั
• โครงการยกระดับวิชาชีพด้าน 
 การแนะน�าและวางแผนการลงทุน  
 และคุ้มครองความเสี่ยง

การฝึกอบรมตามความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้าน
มีแผนพัฒนาตามแผน 
การเรยีนรู ้(Learning 
Roadmap) ที่เหมาะสม 
ตามวัตถุประสงค์ทางธรุกจิ
ของแต่ละหน่วยงาน

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของทิสโก้

โครงการพัฒนาผู้บริหาร

• โครงการส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง
• โครงการส�าหรับผู้บริหารระดับต้น
• โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด

โครงการปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร

ระบบจัดการการเรียนรู้
และ e-learning

โครงการจัดการ
องค์ความรู้
รวบรวมและถอดองค์ 
ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์  
ตลอดจนผู้เกษียณอายุ  
อย่างเป็นระบบ เพื่อน�ามา
ถ่ายทอดและเผยแพร ่
ให้กับพนักงาน

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน 2559 2560 2561

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี) 22.30 21.55 33.34

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

ชาย 18.44 20.83 31.59

หญิง 24.66 21.97 34.32

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

ระดับผู้บริหาร (1) 94.81 31.10 50.98

ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร (2) 20.33 21.30 32.89

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

ลูกค้ารายย่อย 16.20 17.23 28.72

ลูกค้าบรรษัท 14.99 13.47 17.20

ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน 39.95 31.80 47.82

สนับสนุนองค์กร 20.44 24.06 32.50

หมายเหตุ : ปี 2559-2561 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงานที่ใช้เป็นฐานในการค�านวณ 
 (1)ระดับผู้บริหาร หมายถึง ระดับหัวหน้างานจนถึงระดับผู้บริหาร
 (2)ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร หมายถึง พนักงานต�่ากว่าระดับหัวหน้างาน
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[403-6]  

การวางแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน
การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการสืบทอดการบริหารงานอย่างราบรื่น เป็นผลมาจากการวางแผนการสืบทอด 
ในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานจะร่วมกันวิเคราะห์ต�าแหน่งงานที่ต้องมีผู้สืบทอด และก�าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะถูกพัฒนาเพื่อสืบทอดต�าแหน่งงาน  รวมไปถึงการคัดเลือกและประเมินความพร้อมของพนักงาน 
ที่มีศักยภาพ ให้อยู่ในแผนการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งงานของบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปีและทุกครั้ง 
ที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร

การสร้างองค์กรแห่งความสุข
ทสิโก้มเีป้าหมายในการสร้าง “องค์กรแห่งความสขุ” มุง่เน้นการสือ่สารค่านยิมองค์กร โดยให้ความส�าคญัต่อความสมัพนัธ์
ของพนักงาน การพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน การสร้างโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน ทิสโก้มองว่าทรัพยากรมนุษย์คือ ทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด เมื่อพนักงานมีความสุข 
ในการท�างานย่อมจะสามารถส่งผ่านความสุขน้ันไปสู่สังคมภายนอกได้ และยิ่งกว่าน้ันส่ิงส�าคัญท่ีสุดคือ การสร้างคนเก่ง 
และคนดี ให้เคียงคู่ในธุรกิจการเงินและการธนาคารของทิสโก้ โดยแนวทางการด�าเนินไปสู่องค์กรแห่งความสุขของทิสโก้
ประกอบไปด้วย

1) การมคีวามสขุจากสขุภาวะอนามยัทีด่ ีโดยให้ความส�าคญักบัการดแูลสขุภาพของพนกังาน การบรหิารจัดการ
สมดุลชีวิตและการท�างาน
ทิสโก้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานให้ความส�าคัญในการดูแล
สุขภาพ และการบริหารจัดการสมดุลชีวิตและการท�างาน ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานมีกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย 
ความตึงเครียดจากการท�างานทั้งในเวลางานด้วยการสนับสนุนให้พนักงานยืดเหยียดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกๆ 
90 นาที และนอกเวลางาน อาทิ โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ โครงการการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศ 
เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พนักงานให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2561 มีพนักงาน 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพทั้งสองโครงการรวมกันทั้งสิ้น 3,935 คน

2) การมีความสุขกับบรรยากาศการท�างาน และความสัมพันธ์ที่ดี โดยสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีใน 
การท�างาน ค�านงึถงึความสขุ ความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้รหิารกบัพนกังาน การท�างานเป็นทมี และเข้าถงึคณุค่า
ของตนเองและผู้อื่น
เนื่องจากพนักงานจะใช้เวลาในท่ีท�างานร่วมกันประมาณ 7.5 ชั่วโมงต่อวัน จึงเปรียบเสมือนท่ีท�างานเป็นบ้านหลัง 
ทีส่องของพนกังาน ทสิโก้จงึได้ส่งเสรมิให้เกดิบรรยากาศการท�างานท่ีดีมุง่เน้นในการสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง 
มกีารส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรของความใกล้ชดิ ระหว่างหัวหน้ากบัลูกน้อง การอยูก่นัแบบครอบครวั การเหน็อกเหน็ใจ 
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน โดยพนักงานทุกระดับสามารถเรียนรู้จากผู้บริหารระดับสูง การสนับสนุนความร่วมมือ
ร่วมใจ และความสมัพนัธ์อนัดใีนทมีงานผ่านโครงการต่างๆ ทีเ่น้นการสร้างการมีส่วนร่วมในหน่วยงานและมีกจิกรรม 
ให้พนักงานได้แสดงความขอบคุณซึ่งกันและกัน เพื่อเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
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กลุม่ทสิโก้มกีารส�ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กรเป็นประจ�า ทัง้การส�ารวจโดยหน่วยงาน
ภายนอก และการส�ารวจโดยหน่วยงานภายใน เพื่อน�าผลลัพธ์ท่ีได้มาปรับปรุงให้เป็นองค์กรแห่งความสุข จาก 
การส�ารวจพนกังานทีร่่วมท�าแบบทดสอบจ�านวน 3,415 คน พบว่าผลการส�ารวจความพงึพอใจในด้านต่างๆ ท่ีมคีะแนน
เต็ม 10 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมมีคะแนนถึง 7.92 และความพึงพอใจด้านการท�างานเป็นทีมและบรรยากาศ
การท�างาน สงูถงึ 8.11 คะแนน มคีะแนนความความพงึพอใจในด้านการแบ่งปันความรูแ้ละวธิกีารท�างานทีด่ใีนทมีงาน
สูงถึง 8.13 คะแนน และยังพบว่าร้อยละ 90 ของพนักงานท่ีเข้ามาตอบแบบสอบถาม มีพนักงานร้อยละ 96  
พึงพอใจในวัฒนธรรมการท�างานของทิสโก้ และมีความไว้วางใจเพื่อนร่วมงานจนสามารถเป็นเพื่อนสนิทได้ และ 
ผลส�ารวจยังสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานร้อยละ 87 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน

นอกจากนี้ ยังมีการส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) คู่ขนานกันไป
ด้วย ซึ่งจะมีการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีโครงการส�ารวจในประเทศไทยด้วย โดยมีพนักงานเข้าร่วมการส�ารวจถึง 
4,632 คน นับเป็นร้อยละ 99 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งผลการส�ารวจพบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรที่ร้อยละ 
81 ทั้งนี้ผลการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน ที่แสดงถึงปัจจัยที่สะท้อนระดับความผูกพันของพนักงานในระดับ
ทีต่�า่กว่าความคาดหวงัขององค์กร หน่วยงานทรพัยากรบคุคลจะจดัให้มกีารด�าเนนิการเพือ่ระบปุระเดน็ปัญหาทีเ่ฉพาะ
เจาะจง เช่น การท�า Focus Group ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้ จะได้รับการพิจารณาเพื่อน�าเสนอเป็นแนวทางการปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรบุคคลต่อไป

“ ท�าให้ดีที่สุด” และ “รู้จักสร้างสัมพันธ์” เคล็ดลับของความส�าเร็จ
งานตรงหน้าเราต้องท�าให้ดีที่สุด เราทุ่มเทงานที่เราต้องท�า และเมื่อเราทุ่มเทกับงาน  
ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วถึงเวลา โอกาสมันจะมา ทุกคนจะ 
เห็นเองว่า คนนี้ท�าได้ การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้มากๆ ท�าให้การท�างานง่าย
และคล่องตัวขึ้น และต้องสื่อสารให้เป็น ถ้าเรามีความคิด มีไอเดีย เราต้องหาโอกาสพูด  
ถ้าคุณไม่พูดออกมา จะไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณเก่ง คุณท�าอะไรได้

คุณยุถิกา สนธยานาวิน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

อายุงาน 38.5 ปี

3) การมคีวามสขุจากการได้อยูใ่นองค์กรทีม่วีฒันธรรมองค์กรทีด่ ีโดยส่งเสรมิและสบืสานการมวีฒันธรรมองค์กร
ที่แข็งแกร่ง ด้วยการบูรณาการค่านิยมขององค์กรเข้าสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทิสโก้มุ่งเน้นการส่งเสริมและสืบสานการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และมีความเป็นกันเอง และท�างานแบบ 
มืออาชีพ ซึ่งส่งผลให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมดังกล่าว จากพี่ถึงน้องพนักงานรุ่นใหม่ๆ เพื่อสร้างพันธสัญญาทางใจ
ของพนกังานต่อวฒันธรรมและคณุค่าองค์กรให้เกดิผลอย่างยัง่ยนื  โดยพนกังานใหม่จะได้รบัการถ่ายทอดวฒันธรรม
โดยตรงจากหัวหน้างานตั้งแต่วันแรกของการท�างาน ผ่านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร เป็นไปในลักษณะ
ของการบูรณาการค่านิยมทั้ง 6 เข้าไว้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งค่านิยมท้ัง 6 ได้มีการสื่อสาร 
กับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งยังมีการออกแบบกิจกรรมพนักงาน ที่สอดแทรกค่านิยมองค์กร รวมทั้งการบรรจุ 
ค่านิยมเข้าไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม นับตั้งแต่การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมทักษะในด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
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ความตระหนักรู้ และความเข้าใจในค่านิยมองค์กรทั้ง 6 ประการ ผ่านกิจกรรมและโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมไปถงึการให้รางวลักบัพนกังานทีป่ฏบิตัไิด้ตรงตามค่านยิมของทสิโก้และเป็นพนกังานตวัอย่างและได้มกีารวดัผล
การสะท้อนค่านิยมของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี โดยพบว่าพนักงานร้อยละ 97 มีพฤติกรรมที่สอดคล้องเป็น 
เครื่องสะท้อนค่านิยมได้

ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยสื่อสารผ่าน 
ช่องทางที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การประชุมกับผู้บริหาร อีเมล ป้ายประกาศ เว็บไซต์ และสื่อสังคม 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานสม�่าเสมอ ทั้งนี้ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และทีมผู ้บริหาร จะหมุนเวียนไปเยี่ยมเยียนแผนกต่างๆ รวมถึงสาขาต่างจังหวัด 
อย่างทั่วถึง มีการเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามจาก 
รุ ่นพี่สู ่รุ ่นน้อง รวมถึงมีการจัดงานเลี้ยงให้กับพนักงานทุกปี เพื่อตอบแทนส�าหรับความทุ่มเทของพนักงานที่มี 
ให้กบับรษิทัฯ ตลอดจนสร้างความเชือ่มัน่ และความสมัพนัธ์อนัดใีนองค์กร

นอกจากนี้ยังก�าหนดให้มีช่องทางส�าหรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
“HR Help Line” ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 5 ท่าน จากหัวหน้าหรือตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส�านักก�ากับ
ดูแลกิจการ หน่วยงานก�ากับ หน่วยงานทรพัยากรบคุคล - บรกิารงานทรพัยากรบคุคล และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ ซ่ึงใช้เป็นช่องทางส�าหรับให้พนักงานสามารถเข้ามาเสนอแนะ ร้องทุกข์ หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับ 
การกระท�าที่ขัดต่อความโปร่งใสที่พบเห็น แจ้งเบาะแสกรณีพบความผิดปกติหรือการกระท�าที่อาจเข้าข่ายเป็น 
การทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงการปฏิบัติด้านแรงงานท่ีไม่เป็นธรรม โดยรายชื่อผู้ร้องทุกข์หรือมีการแจ้งเบาะแส 
จะถูกเก็บเป็นความลับเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติที่รัดกุม เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานและผูเ้กีย่วข้องทกุหน่วยงาน
ได้รบัการปฏบิตัด้ิวยความโปร่งใส และเป็นธรรม ท้ังน้ีพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่าน HR Help Line ได้โดย 
ยื่นหนังสือ หรืออีเมลมาที่ hr_helpline@tisco.co.th หรือโทรศัพท์ตามหมายเลขที่มีการแจ้งประกาศไว้บน  
อินทราเน็ตขององค์กร โดยในรอบปี 2561 พบว่าไม่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากพนักงานในเรื่องดังกล่าว

จากการปฏิบัติและดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีพนักงาน 
ที่ทรงคุณค่าและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งในรอบปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีพนักงานอายุงานครบ 5 - 10 ปี จ�านวน  
653 คน 15 - 20 ปี จ�านวน 71 คน 25 - 30 ปี จ�านวน 59 คน 35 - 40 ปี จ�านวน 8 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ 
ของการด�าเนินงานอย่างมุ่งมั่นในการสร้างให้ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งความสุขได้เป็นอย่างดี

“ ใส่ใจและทุ่มเท คือหลักการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ”
บางคนอาจจะไม่เก่ง แต่ถ้าเราใส่ใจและทุ่มเทในงาน เชื่อเถอะว่างานที่ออกมา ก็จะดีไปด้วย  
หากเราท�างานไม่ส�าเร็จก็ไม่จ�าเป็นต้องหมดก�าลังใจ เพราะเมื่อเราได้ลงมือท�างาน  
อย่างน้อยที่สุดคือเราจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น อย่าลืมน�าข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ผ่านมา  
เอามาปรับปรุงแก้ไขในงานของเรา แล้ววันนึงเราก็จะเป็นคนเก่ง และประสบความส�าเร็จได้

คุณวรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ 
ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน)

อายุงาน 31 ปี

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
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แผนการบร�โภค
และการผลิต
ที่ยั่งยืน

การรับมือ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความร�วมมือ
เพ�่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ขจัดความ
ยากจน

การศึกษา
ที่เท�าเทียม

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเข�าถึงได�

การจ�างงานที่มีคุณค�า
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

• การเสร�มสร�างเศรษฐกิจในชนบท และการเข�าถึงบร�การทางการเง�นอย�างทั่วถึง

• การส�งเสร�มความเป�นอยู�ที่ดีทางสังคม

• การบร�หารจัดการผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม

การสรางสรรคสังคม และสิ�งแวดลอม
อยางรับผิดชอบ
ผู�ถือหุ�น | พนักงาน | ลูกค�า | คู�ค�าทางธุรกิจ | ชุมชนและสังคม

ลดความ
เหลื่อมล้ำ
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การเสรมิสร้างเศรษฐกจิในชนบท 
และการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิอย่างทัว่ถงึ

การพฒันาและยกระดบัให้เศรษฐกจิของชมุชนเตบิโตได้นัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท�าให้คนในชมุชนสามารถทีจ่ะเข้าถงึ
แหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลจากเขตเมือง รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการเงิน
ทนุหมนุเวยีน เพือ่น�าไปประกอบอาชพีหรอืใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั ทสิโก้จงึเลง็เหน็ความส�าคญัและได้พฒันาผลติภณัฑ์
ทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับชุมชนท้องถิ่นและกระจายโอกาสเหล่านี้ไปสู่ผู้มีรายได้น้อย
อย่างทัว่ถงึ สนบัสนนุนโยบายของรฐัทีต้่องการให้วสิาหกจิชมุชนสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุเพือ่ปรบัปรงุการผลติ สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น ซึ่งจะน�าไปสู่รากฐานส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ประเทศ ทั้งยังร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ ในเรื่องของการขจัดความยากจน (เป้าหมายข้อ 1 : SDG1) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (เป้าหมายข้อ 8 : SDG8) และการลดความเหลื่อมล�้า (เป้าหมายข้อ 10 : SDG10) ทิสโก้ได้น�าเสนอบริการ 
สินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันแก่ลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อยและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อไปใช้จ่ายในชีวิต 
ประจ�าวัน เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” (ธุรกิจสมหวัง ฯ) ที่ให้บริการสินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ 
ทุกประเภท โดยรับตั้งแต่รถ 2-12 ล้อ ทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงสินเชื่อไฟแนนซ์ธุรกิจขนาดเล็ก
และสินเช่ือรีไฟแนนซ์ ส�าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการเงินสด เงินกู้ฉุกเฉิน เงินด่วน และสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ ซึ่งจะเน้น 
การให้บริการลูกค้ารายย่อยในต่างจังหวัดท่ีไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  
เพ่ือรองรับความต้องการและข้อจ�ากัดที่แตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ด�าเนินการโดยบริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้
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[102-10]  [103-1] [103-2] [103-3] [203-2] [FS7] [FS13] [FS16]

นอกจากจะช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นแล้ว ทิสโก้ยังเล็งเห็นอีกว่าธุรกิจสมหวังฯ 
ยังให้ประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมไทยในหลายด้าน ดังนี้ 

• น�าสินเช่ือนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบ ลดปริมาณผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ท่ีคิดดอกเบี้ยสูงเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด  
ผู้กู้จะได้รับดอกเบี้ยและการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การเสนอขายที่ไม่เป็นธรรม การบังคับขาย การน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชัดเจนอาจท�าให้เกิดความเข้าใจผิด การเสนอขายท่ีอาจรบกวนสิทธิส่วนบุคคล การก�าหนดเงื่อนไข 
ราคา และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ยินยอม

• ช่วยให้คนมีเงินหมุนเวียนในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจไทย 

• ยกระดับองค์ความรู้ทางการเงิน และกระตุ้นวินัยทางการเงินแก่ผู้คนในชุมชนผ่านบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญและมีความรู้ 
ผูท้ีม่าสอบถามสนิเชือ่กบับรษิทัจะได้รบัค�าแนะน�าในการบรหิารจดัการทางการเงนิก่อนทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะเสนอผลติภณัฑ์
ที่เหมาะสมแก่ลูกหนี้แต่ละประเภท 

• เพิม่การจ้างงานและกระจายรายได้สูชุ่มชน จากการรบัสมคัรพนกังาน การจ้างผูร้บัจ้าง/ผูร้บัเหมา ตลอดจนการจดัซือ้
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่น

จากการด�าเนินธุรกิจสมหวังฯ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเปิดสาขาเพื่อให้บริการครบ 300 สาขา ภายในปี 2562  
เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และไม่จ�าเป็นต้อง 
เดินทางไกล ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สามารถน�าเงินไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจและท�าให้ธุรกิจที่ประกอบการอยู่นั้น
เตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่สาขาทีเ่ปิดจะมทีัง้หมด 3 รปูแบบ คอื สาขาเตม็รปูแบบ (Full Branch) สาขาย่อย (Mini Branch) 
และสาขาขนาดเล็ก (Micro Branch) เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและสะดวกต่อการเข้าถึงของคนในชุมชน โดยบริษัทฯ  
มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อีกจ�านวน 50 สาขา ท�าให้ ณ สิ้นปี 2561 มีสาขาที่ให้บริการสินเชื่อจ�านวน 
ทั้งหมด 238 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ แบ่งตามภูมิภาคดังนี้ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
56 สาขา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 สาขา

ภาคกลาง
52 สาขา

ภาคเหนือ
15 สาขา

ภาคตะวันออก
25 สาขา

ภาคใต้
28 สาขา
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[103-2] [103-3] [203-2] [FS7] [FS16] 

สินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” 

การขยายธุรกิจ “สมหวัง เงินสั่งได้” ไปยังทั่วทุกภูมิภาคในประเทศนั้น ทิสโก้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการให้ความรู้ทาง
ด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยลูกค้าให้สามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ทีเ่หมาะสมกบัระดบัความเสีย่งและความต้องการของลกูค้าเองโดยไม่ตกเป็นเหยือ่ของเงนิกูน้อกระบบ ทัง้ยงัสามารถน�า
ความรูด้้านการบรหิารเงนิมาใช้ในอาชพีและครอบครวั ทสิโก้จงึได้มกีารจดักจิกรรมให้ความรูท้างการเงนิภายใต้โครงการ
ชื่อ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ (Smart Saving, Smart Spending Program)” ผ่านทางสาขาของทิสโก้ท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ  
ควบคู่ไปกับการขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยเจ้าหน้าที่สาขาจะเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็น
วิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาที่ให้ความรู้ทางการเงินจะมีการทบทวนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มตลอดจน 
มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก เก็บก่อนใช้ มีวินัยเข้าใจหนี้ และรู้ทัน 
ภัยการเงิน เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ซึ่งในปี 2561 น้ัน “สมหวัง เงินสั่งได้”  
สามารถท�ากิจกรรมนี้ โดยผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดูหน้า 126

ทสิโก้ยงัให้ความส�าคญักบัการยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชมุชน การสร้างอาชพีและกระจายรายได้สูช่มุชนผ่านธรุกจิ
สมหวงัฯ โดยก�าหนดนโยบายให้มกีารจดัหา จ้างงานหรอืใช้ทรพัยากรในพืน้ทีใ่ห้มากทีส่ดุสงูถงึร้อยละ 95 โดยจะพยายาม
หลกีเลีย่งการใช้ทรพัยากรจากส่วนกลาง เพือ่เป็นการกระจายรายได้เข้าไปสูช่มุชนอย่างแท้จรงิ ซึง่บรษิทัฯ เปิดรบัพนกังาน
จากผูค้นในชมุชนบรเิวณนัน้ๆ ผ่านกระบวนการคดัเลอืกพนกังานทีเ่ป็นธรรม ประเมนิจากความสามารถและประสบการณ์
ตามแนวทางการว่าจ้างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ พนักงานที่บรรจุภายใต้บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด จะได้รับค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อ่ืนๆ เท่าเทียมกันในทุกพื้นท่ี นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตส่ือหรืออุปกรณ์ต่างๆ จากคนในชุมชน

นโยบายการปล่อยสนิเชือ่รายย่อยทีม่หีลกัประกนันัน้ จะพจิารณาความสามารถในการช�าระหนี ้พฤตกิรรมการใช้จ่ายของ
ลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อาทิ  
การกู้ไปเพื่อประกอบกิจการ หรือเพ่ือการศึกษา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ท่ีน�าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์ความรู ้
น�าไปสู่การพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อส�าหรับลูกค้าเก่า หรือลูกค้าเก่าท่ีมีการผ่อนช�าระที่ดี  
จะได้รบัวงเงนิทีเ่พิม่สงูข้ึนหรอือตัราดอกเบีย้ทีถ่กูลง ตามความรบัผดิชอบในการผ่อนช�าระ ท�าให้ลกูค้าเก่าดงักล่าวสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกลงและได้รับวงเงินท่ีเพิ่มข้ึนได้ อีกท้ังยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างวินัยในการช�าระเงินโดยบริษัทฯ  
ตั้งเป้าหมายในการปล่อยสินเช่ือให้ลูกค้าในประเทศไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และคงอยู่ในพอร์ต จ�านวน 18,500  
ล้านบาทภายในปี 2562 ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ มียอดสินเชื่อเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยยอดสินเชื่อคงค้างเติบโต 
ร้อยละ 39.9 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.9

การเสรมิสร้างเศรษฐกจิในชนบทและการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิอย่างทัว่ถงึ

หน่วย : ล้านบาท

2559 2560 2561
การเติบโต
(ร้อยละ)

ยอดคงค้างสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน 7,215 10,236 14,323 40

ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ 5,093 7,446 10,489 41
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[FS6] [FS7] 

2559 2560 2561

อัตราการว่าจ้างพนักงานจากคนในชุมชนท้องถิ่น 90% 95% 95%

อัตราการว่าจ้างผู้รับจ้างในชุมชนท้องถิ่น 80% 80% 80%

อัตราการใช้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 90% 95% 95%

อัตราการจ้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากธุรกิจ “สมหวัง เงินสั่งได้”

ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ยังร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) น�าเสนอผลิตภัณฑ์ 
สนิเชือ่ทางการเงนิ (ไมโครไฟแนนซ์) ทีส่นบัสนนุช่วยให้ผูป้ระกอบการในระดบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ทีม่ศีกัยภาพ แต่ขาดหลกัประกนัหรอืหลกัประกนัไม่เพยีงพอ โดย บสย. สนบัสนนุช่วยเหลอืผ่านกลไกการค�า้ประกนัสนิเชือ่ 
ผลติภัณฑ์นีถ้กูออกแบบมาเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการเงนิทนุหมนุเวยีนส�าหรบัใช้ในเชงิธรุกจิ ในอตัราดอกเบีย้ทีย่ตุธิรรม 
ซึง่นอกจากจะสร้างโอกาสทางรายได้และเพิม่ประสทิธภิาพของธรุกจิแล้ว ยงัสนบัสนนุการผลกัดนัการพฒันาอตุสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมและในระดับประเทศอีกด้วย ซึ่ง ณ  
31 ธ.ค. 2561 ยอดสนิเชือ่มมีลูค่า 3,835 ล้านบาท 

ยอดสินเชื่อที่ไดรับการค้ำประกันจาก
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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(หน�วย : ล�านบาท)
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2560 25612559

และบรเิวณใกล้เคยีง โดยคดัเลอืกจากข้อก�าหนดเบือ้งต้น เช่น เลอืกผูร้บัจ้างทีส่จุรติและจดทะเบยีนถกูต้องตามกฎหมาย 
และท�าธุรกิจที่ไม่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมท้ังใช้ทรัพยากรของชุมชนน้ันๆ ในการท�าธุรกิจอีกด้วย 
ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้ช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงานในชุมชน และกระจายรายได้ให้แก่ผู้คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2561  
ผลลัพธ์จากการด�าเนินธุรกิจสมหวังฯ สามารถแสดงสัดส่วนการจ้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชน ดังนี้ 
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การให้บริการสินเช่ือของทิสโก้ยังถูกกระจายไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เป็นวงกว้าง สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ซึ่งกระจายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในสิ้นปี 2561  
มีมูลค่าการให้บริการสินเช่ือกับลูกค้าท้ังหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 240,654 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินเชื่อการเกษตร 
และเหมอืงแร่ จ�านวน 675 ล้านบาท (ร้อยละ 0.3) สนิเชือ่เพือ่การผลติและการค้า จ�านวน 22,527 ล้านบาท (ร้อยละ 9.4) 
สนิเชือ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง จ�านวน 11,639 ล้านบาท (ร้อยละ 4.8) สนิเชือ่สาธารณปูโภคและบรกิารต่างๆ  
จ�านวน 25,011 ล้านบาท (ร้อยละ 10.4) และสนิเชือ่เพือ่การบรโิภคส่วนบคุคล จ�านวน 180,803 ล้านบาท (ร้อยละ 75.1)
หรือจ�าแนกการให้สินเช่ือตามขนาดของกิจการ โดยแบ่งออกเป็นสินเชื่อรายย่อยและไมโครไฟแนนซ์ จ�านวน 180,740  
ล้านบาท (ร้อยละ 75.1) สนิเชือ่บรรษทัขนาดใหญ่จ�านวน 45,049 ล้านบาท (ร้อยละ 18.7) และสนิเชือ่วสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) จ�านวน 14,866 ล้านบาท (ร้อยละ 6.2) 

การเสรมิสร้างเศรษฐกจิในชนบทและการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิอย่างทัว่ถงึ

สัดสวนสินเชื่อจำแนกตามกลุมอุตสาหกรรม

สัดสวนสินเชื่อจำแนกตามขนาดกิจการ

สินเชื่อสาธารณูปโภค
และบร�การต�าง ๆ 

10.4%

สินเชื่อเพ�่อการผลิต
และการค�า

9.4%

สินเชื่อว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (SMEs)

6.2%

สินเชื่อธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�
และก�อสร�าง 

4.8%

สินเชื่อการเกษตร
และเหมืองแร�

0.3%

สินเชื่อเพ�่อการบร�โภค
ส�วนบุคคล

75.1%

สินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ�

18.7%

สินเชื่อรายย�อย
และไมโครไฟแนนซ� 

75.1%
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[103-1] [103-2] [103-3]  

การส่งเสริมความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม

ทิสโก้ให้ความส�าคัญสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) เพื่อยกระดับองค์ความรู้
ทางด้านการเงินแก่คนในสังคมอย่างทั่วถึง ซึ่งถือเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่ท�าให้คนในชุมชนสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการพจิารณาเลอืกใช้ผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิให้เกดิประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในชวีติประจ�าวนั สามารถ
วางแผนทางการเงิน สร้างความมั่นคง ยกระดับความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวได้ด้วยตนเอง โดยม ี
การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต้ังแต่ระดับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเรื่องการบริหารจัดการเงินในการด�าเนินชีวิต ตลอดจนครู และประชาชนทั่วไป เพื่อลดปัญหาทางการเงินต่างๆ 
รวมถึงสามารถวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน บริหารจัดการหนี้ ไปจนถึงวางแผนเตรียมตัวสู่วัยเกษียณได้ ซึ่งทิสโก้มี 
เป้าหมายในการขยายองค์ความรู้ทางด้านการเงินไปสู่สังคมในวงกว้างผ่านพนักงานจิตอาสาทิสโก้ รวมถึงสาขาต่างๆ  
ทั่วประเทศ และมุ่งหวังให้เกิดการน�าองค์ความรู้ทางการเงินที่ได้ขยายผลต่อยอดจากโรงเรียนสู่ชุมชน

นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับกิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจมหภาคผ่านการลงทุนในชุมชน โดย
เฉพาะสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การให้ความรู้ทางการเงิน การให้โอกาสทางการศึกษา และการสนับสนุนโรงพยาบาล

1. การให้ความรู้ทางการเงิน
ทิสโก้มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเงินเพื่อสร้างพื้นฐานทางสังคมที่เข้มแข็ง  
และมส่ีวนส�าคญัต่อการยกระดบัมลูค่าทางเศรษฐกจิของสงัคมไทย โดยโครงการนีถ้กูขบัเคลือ่นอย่างมส่ีวนร่วมจาก
คณะท�างานซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นับตั้งแต่การวางแผนจัดท�าหลักสูตร การร่วมเป็น
วิทยากรอาสา และด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ซึ่งโปรแกรมหลักสูตรต่างๆ จะถูกออกแบบอย่างเหมาะสมกับ 
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็นโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

1. การให้ความรู้ทางการเงิน 2. การให้โอกาส
ทางการศึกษา

3. การสนับสนุนโรงพยาบาล
และกิจกรรมทางสังคมด้านอื่นๆ
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โปรแกรมให้ความรู้ทางการเงินกับเด็กและเยาวชน 
ทิสโก้น�าร่องทดสอบหลักสูตรมาต้ังแต่ปี 2555 มีการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
และวางแนวทางขยายผลไปสู่ชุมชน จ�าแนกออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

ค่ายการเงนิเยาวชนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

รปูแบบ : กจิกรรมเรยีนรูแ้บบผสมผสานวชิาการและ
ความสนุกสนาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ 

แนวคิด : ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน

วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความเข้าใจด้านการเงินที่
ถูกต้อง ให้เยาวชนตระหนักในความส�าคัญของการ
จดัการทางการเงนิ เสรมิทักษะท่ีจ�าเป็นให้สามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั อกีท้ังเป็นการเปิดโอกาสการเรยีน
รูน้อกห้องเรยีน กระตุน้และส่งเสรมิให้เกดิการเผยแพร่ความรูไ้ปสูช่มุชนภายหลงัผ่านกจิกรรมโดยมคีรทูีป่รกึษา
เป็นต้นแบบและร่วมเป็นแกนน�า

หลักสูตร : พัฒนามาจากหลักสูตรเงินทองของมีค่าซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับส�านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา น�ามาผสมผสานเรื่องราวทางการเงินในแบบร่วมสมัย เน้นการเก็บออม การใช้จ่าย
อย่างรู้คุณค่าและรับผิดชอบ อาทิเช่น การจัดท�างบประมาณส่วนบุคคล บันทึกบัญชีรับจ่าย เทคนิคการออม
ในรูปแบบต่างๆ การค�านวณดอกเบี้ยทบต้น การไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา และรู้ทันหน้ีนอกระบบ เป็นต้น  
พร้อมจัดกิจกรรมอบรมครูท่ีปรึกษาแบบคู่ขนานโดยมุ่งถ่ายทอดแนวคิดเดียวกันกับค่ายการเงินเยาวชน  
ออกแบบเนื้อหาในเชิงลึกอย่างเหมาะสม อาทิ การวางแผนการเงินอย่างถูกวิธี การบริหารจัดการหนี้  
การเตรียมตัวสู่วัยเกษียณ การค�านวณดอกเบี้ย เป็นต้น

ระยะเวลา : จัดขึน้เปน็ประจ�าทกุปีๆ ละ 4 รุน่ ในชว่งปดิภาคเรียน เป็นเวลา 4 วนั 3 คนื ณ ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั 
(มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ 

การรับสมัคร : เปิดรับสมัครรุ่นละ 40 ทีมๆ ละ 3 คน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา 
2 คน และครทูีป่รกึษา 1 คน โดยจดัสรรโควต้าในการเข้าร่วมกจิกรรมกระจายออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ 1) กรงุเทพฯ 
และปริมณฑล 2) ภาคเหนือ 3) ภาคกลาง 4) ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5) ภาคตะวันตก
และภาคใต้ รวมถึงให้โอกาสแก่โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย พิจารณาการคัดเลือกจากการตอบ
ค�าถามในใบสมคัรเกีย่วกบัความสนใจด้านการเงนิ การออม และแนวคดิในการเผยแพร่ไปยงัผูอ้ืน่ เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าเยาวชนผูผ่้านเข้าร่วมกจิกรรมค่ายการเงนิจะกลับไปเป็นผู้น�าในการขบัเคล่ือนกจิกรรมต่อยอดและถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ได้สู่ชุมชนได้อย่างจริงจัง
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กจิกรรมต่อยอดความรูท้างการเงนิ 

รูปแบบ : เปิดโอกาสให้เยาวชนสร้างสรรค์กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และแนวคิดการวางแผนการเงินตาม 
ความถนัด ความสนใจ และมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

วตัถปุระสงค์ : น�าแนวคิดและความรูท้ีไ่ดร้ับจากค่ายการเงิน
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และเผยแพร่สู่ครอบครัว คนใกล้ชิด 
ตลอดจนสงัคมในวงกว้าง เพือ่ให้เกดิผลลพัธ์ในการปรบัเปลีย่น
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ระยะเวลา : สนับสนุนให้ด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นเวลา 4 
เดอืน ภายหลงัผ่านกจิกรรมค่ายการเงนิ จากน้ันจดัท�ารายงาน
ผลลัพธ์ของกิจกรรมต่อยอดส่งเข้าประกวด

เกณฑ์การประกวด : พิจารณาคัดเลือกรายงานผลลัพธ์ของกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อเข้าน�าเสนอ
ผลลัพธ์ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน โดยผลลัพธ์ต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
การออม การใช้จ่าย การมีวินัยทางการเงิน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความต่อเน่ืองและย่ังยืนของกิจกรรม  
ชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมและโล่เกียรติยศแก่โรงเรียน พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเป็นรายบุคคล โดยทิสโก้ 
จดัการประกวดขึน้เพือ่สนบัสนนุการเข้าถงึความรูท้างการเงนิแก่สังคม อกีท้ังเป็นขวญัและก�าลังใจท่ีได้ร่วมกนั
ส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางการเงิน

เป้าหมาย ปี 2561
• จัดกิจกรรมค่ายการเงิน 4 รุ่น

• ขยายไปยังเยาวชนระดับอาชีวศึกษาให้ครบ 5 ภาคทั่วประเทศ

ผลการด�าเนินกิจกรรม
ในปี 2561 ทสิโก้ได้จดักจิกรรมค่ายการเงนิท้ังหมด 4 รุน่ คือ รุน่ 14, 15, 16 และ 17 มสีถาบนัเข้าร่วมรวม  
102 แห่ง มคีรแูละนกัเรยีนเข้าร่วมจ�านวน 157 คน และ 314 คน ตามล�าดบั สามารถขยายความรูไ้ปสูเ่ยาวชน
ระดบัอาชวีศกึษาได้ครบทัง้ 5 ภาค จ�านวน 18 แห่ง ทัง้นีม้จี�านวนพนกังานจติอาสาทสิโก้เป็นวทิยากรถ่ายทอด
ความรู ้จ�านวน 49 คน ในจ�านวนนีม้พีนกังานทีย่งัไม่เคยร่วมกจิกรรมมาก่อนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นวทิยากร
รวม 16 คน 

ด้านการต่อยอดกิจกรรม ในปี 2561 มีการจัดประกวดรวม 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 13, 14 และ 15 มีโรงเรียน  
และสถาบนัจดักจิกรรมและส่งรายงานผลลพัธ์เข้าประกวดทัง้สิน้ 71 โครงการ คดิเป็น 61%ของจ�านวนโรงเรยีน
และสถาบนัทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม สามารถเผยแพร่ความรูท้างการเงนิต่อไปสูค่นในชมุชนโดยรอบ ได้เป็นจ�านวน 
ทัง้สิน้ 109,032 คน
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ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ค่ายการเงินทิสโก้มีการพัฒนาและขยายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จากความมุ่งมั่นของ 
คณะท�างานพนกังานจิตอาสา ท�าให้ผลลพัธ์การต่อยอดความรูท้างการเงนินบัตัง้แต่เริม่โครงการ ตัง้แต่รุน่ที ่1-16 สามารถ
เผยแพร่ความรู้ทางการเงินขยายเป็นวงกว้างไปสู่คนในชุมชนโดยรอบได้กว่า 332,314 คน สร้างการตระหนักรู้ใน 
การออมก่อนใช้ มคีวามรูค้วามเข้าใจ ทศันคต ิค่านยิมทางการเงนิทีเ่หมาะสม รูจ้กัวางแผนการเงนิของตนเอง สามารถน�า
ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้

การส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม

การประกวดกิจกรรม
ต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้

จ�านวนโครงการ
สัดส่วนของโรงเรียน
ที่เข้าประกวดกิจกรรม

ต่อยอดฯ (%)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

2556 - 60 รุ่น 1 - 12 245 53 223,282

2561

รุ่น 13 25 63 33,966

รุ่น 14 23 61 23,276

รุ่น 15 23 59 51,790

รวม ปี 2561 71 61 109,032

รวมทั้งสิ้น 316 58 332,314

กิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้

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

จังหวัดมัธยม
ปลาย

อาชีวะ(1) มัธยม
ปลาย

อาชีวะ(1) มัธยม
ปลาย

อาชีวะ(1)

2556 - 60 รุ่น 1 - 13 978 26 333 13 371(2) 10 77

2561

รุ่น 14 (8 - 13 มี.ค.) 60 16 30 8 30 8 29

รุน่ 15 (25 - 30 เม.ย.) 62 16 31 8 31 8 26

รุ่น 16 (8 - 15 ต.ค.) 62 18 31 9 31 9 30

รุน่ 17 (17 - 21 ต.ค.) 62 18 31 9 31 9 29

รวม ปี 2561 246 68 123 34 77(2) 25(2) 52(2)

รวมทั้งสิ้น
1,224 94 456 47 448(2) 35(2) 77

1,318 503 483(2)

หมายเหตุ : (1) ในปี 2560 เริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
   (2) กรณีเป็นโรงเรียนเดิมที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรุ่นจะนับเป็น 1 โรงเรียนเท่านั้น

ปี 2561
จัดกิจกรรม
ค่ายการเงิน 4 รุ่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการด�าเนินกิจกรรม

ค่ายการเงิน

นักเรียน 314 คน
วิทยากร 

49 คน

ส่งต่อความรู้สู่คนในชุมชน

109,032 คน

2556-2561

332,314 คน

สถาบันเข้าร่วมครบ 5 ภาค 
(มัธยมปลาย และอาชีวะ)

คร1ู57 คน
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ตัวอย่างผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอดที่น่าสนใจ

“ค่าย Smart kids คิดเพื่อออม”
เริ่มจากการสร้างแกนน�าเพียง 58 คน 
ฝึกฝนการออมเป็นประจ�าจนมีเงิน
ออมเป็นของตนเองแล้วจึงออกไปท�า
หน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดอื่นๆ 
เช่น ค่าย Smart Kids คิดออมเพื่อ
น้อง กิจกรรมเล่าเรื่องผ่านกระปุก
ออมสิน การกระตุ้นการออมอย่าง
สม�่าเสมอผ่านธนาคารโรงเรียน 
เป็นต้น โดยทุกกิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมการออม มีการน�า Social 
Media มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ง
ต่อความรู้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างการรับรู้ให้กับ
นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน  
ผู้ปกครองและคนในชุมชน ได้ถึง 
8,742 คน...โรงเรียนสิงห์บุรี 
จ.สิงห์บุรี รางวัลชนะเลิศ รุ่น 13  
และรางวัลชมเชย รุ่น 15

“ออมแบบ 1+5”
ไอเดียการออมจากจุดเล็กๆ ที่หลาย
คนมองข้าม โดยแนะน�าให้กับ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เปลี่ยนการให้
เงินไปโรงเรียนด้วยเหรียญ 10 บาท 
เป็นเหรยีญ 5 บาท กบัเหรยีญ 1 บาท 
5 เหรียญ ให้เด็กได้เริ่มออมก่อนใช้ 
เก็บเหรียญ 1 บาทเป็นเงินออม 
ตามจ�านวนที่ต้องการก่อนไป
โรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออมและลดรายจ่ายภายในวิทยาลัย 
การจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย 
การรณรงค์ให้รับประทานอาหาร
กลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียนช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ พร้อมขยายผล
สู่ชุมชนด้วยกิจกรรมส่งเสริมการออม
ในกลุม่ผูใ้หญ่ในชือ่ว่า “พร้อมเกษยีณ 
อย่างเกษม” ชักชวนเข้าร่วมกิจกรรม
การออมเป็นเวลา 3 เดือน มีการ
ติดตามผลต่อเนื่องท�าให้สามารถเก็บ
ออมได้จรงิ...วทิยาลยัอาชวีศกึษา 
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 รุ่น 13

“โอมจงออม”
แนะน�าเทคนิคการออมแบบปุก 4 ปุก ที่พัฒนามาจากเทคนิค 6Jars ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและคนในชุมชน พร้อมแนะน�าการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย
ทั้งในรูปแบบของสมุดบันทึกและแอปพลิเคชัน ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้ได้ตาม
สะดวก น�า Social Media มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารท�าหน้าที่เป็นเสมือนผู้ช่วยเตือนผู้ร่วม
กิจกรรมให้ออมเงินเป็นประจ�าทุกวัน สามารถติดตามผลลัพธ์การออมได้อย่างชัดเจน โดยในระยะ
เวลา 30 วัน ผู้ร่วมกิจกรรม 3,677 คน มียอดเงินออมรวม 4,065,330 บาท เฉลี่ยออมได้คนละ 1,105 บาท  
และยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมไปถึงโรงเรียนขยายโอกาส 
ในอ�าเภอศรีสงครามด้วย...โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม รางวัลชนะเลิศ รุ่น 14

“รู้คิด รู้ใช้ สร้างวินัยทางการเงิน”
สร้างผลลัพธ์จากกลยุทธ์ 4 ส. คือ 
สร้างแกนน�า สร้างความรู ้สร้างรายได้ 
และสร้างวินัยทางการเงิน ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จริง 
กับทั้งตนเองและครอบครัว  
โดยนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน 
และคนในชุมชน เริ่มท�าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายจ�านวน 493 คนจาก
ทั้งหมด 657 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.04 จัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
และออมทรัพย์ร้อยละ 80 และยังได้
จัดกิจกรรม “งดน�้าหวาน ทาน 
น�า้เปล่า ห่อข้าวมา ยาไม่เสพ เซฟมนันี”่ 
ช่วยท�าให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
การออมและการใช้จ่ายที่เหมาะสม 
โดยจากการติดตามจ�านวนเงินออม
ของโรงเรียนไทรแก้ววิทยา โรงเรียน
กันทราราม และโรงเรียนบ้านท�านบ 
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน...
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา จ.สุรินทร์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 14
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“ออมง่าย งดจ่าย รายได้เพิ่ม”
สร้างแกนน�าและเดินหน้า
กิจกรรมต่อเนื่อง โดยได้รับ 
ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม
จากหน่วยงานราชการในอ�าเภอ
สว่างแดนดินหลายหน่วยงาน ร่วมเสริมสร้างมาตรการ
องค์กรเพื่อสร้างวินัยทางการเงินแบบ “ออมก่อนใช้ 10% 
ลดรายจ่าย” โดยมีผลลัพธ์การออมของนักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนที่ออมได้จริงเป็นจ�านวน 573 คน  
จากทั้งหมด 604 คน คิดเป็น 94% และยังท�าให้นักเรียน 
ครู บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายระดับประถม
ศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลดอนเขือง 
ลดค่าใช้จ่ายในสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็น ได้แก่ ค่าเกม ค่าหวย ค่าบหุรี่ 
ค่าเครื่องดื่มน�้าหวาน ได้จริงตั้งแต่ 10-1,000 บาทต่อเดือน 
ท�าให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 
การลดค่าใช้จ่าย และจากการจัดกิจกรรมตั้งแต่รุ่นที่ 7- 13 
ได้เผยแพร่ความรู้ไปแล้วรวม 6,063 คน...โรงเรียน 
แวงพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ รุ่น 7,9,11 และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 รุ่น 13

“บูรณาการสานต่อกิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่น”
มีจ�านวนนักเรียนร่วมออมเงินมากขึ้นเป็นล�าดับจากกิจกรรมต่อยอด 
ในรุ่นที่ 2 จนถึงรุ่นที่ 15 จากจ�านวนร้อยละ 3.12 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72.32 
ตามล�าดับ มีการบูรณาการแนวคิดการออมในกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมส่งเสริมให้ลูกๆ ประหยัด เช่น กิจกรรมไหว้ครู กีฬาสี ฉลาดซื้อ
ประหยัดใช้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

“ออมทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต”
กระตุ้นให้ครอบครัวของนักเรียนและชุมชนออมต่อเนื่อง 
อย่างน้อย 3 เดือน ท�าให้มีการเปิดบัญชีเงินออมถึง 
1,216 บัญชี มีเงินออมรวม 372,757 บาทในระยะเวลา  
4 เดือน และจัดกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เช่น 
ลดละเลิกหวยเหล้าขาว ลดซื้อน�้าดื่ม ค่าน�้า ค่าไฟ  
ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
คนในชุมชนได้จริง โดยแต่ละกิจกรรมสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายได้กว่า 10,000 บาท...โรงเรียนห้วยน�้าหอม
วิทยาคาร จ.นครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
รุ่น 8,15 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 11  
และรางวัลชมเชย รุ่น 9

การส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม

เป็นต้น อีกทั้งได้จัดท�าการ์ตูน ละครสั้น และเพลงที่มีเนื้อหาด้านการออม การใช้จ่ายที่ใกล้ตัว สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย น�าไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ช่วยเพิ่มกระแสความสนใจ และขยายผลเพิ่มเติมไปยังโรงเรียน 
เครือข่ายในจังหวัดสงขลาอีก 16 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงอีก 6 จังหวัด ได้แก่ สตูล นครศรีธรรมราช 
พัทลุง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และตรัง อีกทั้งยังเดินหน้าขยายความรู้ไปยังชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วย... โรงเรียนหาดใหญ่
วทิยาลยั จ.สงขลา รางวลัชนะเลศิ รุน่ 4,8,10,12,15 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 รุน่ 5 และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 รุน่ 2

จากการสนบัสนนุให้โรงเรยีนและสถาบนัอาชวีศกึษาสร้างสรรค์กจิกรรมต่อยอดมาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ผลลพัธ์ในปี 2561 
มีความชัดเจนและมีการขยายผลมากขึ้นเป็นล�าดับ มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอด
ครบทุกภาคทั่วประเทศ และจากตัวอย่างผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่า ท้ังการสร้างสรรค์ไอเดียการออมใหม่ๆ  
การขยายเครอืข่าย การจัดกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง ช่วยสร้างการรบัรูแ้ละเกดิเป็นผลลพัธ์เชงิพฤตกิรรมได้ เหล่านีเ้ป็นผลมา
จากความร่วมมือและการเสียสละของนักเรียน ครู หน่วยงานในพื้นที่ ชุมชนต่างๆ ตลอดจนพนักงานจิตอาสาของทิสโก้ 
ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าพาให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมในระยะยาวต่อไป 
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กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน 
ทิสโก้ขยายขอบเขตความรู้ทางการเงินแก่ชุมชนอย่างท่ัวถึง โดยจัดกิจกรรม “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้”  
ผ่านทางสาขาของทิสโก้ที่มีอยู ่ท่ัวประเทศ นับต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ได้มีการทบทวนเนื้อหา  
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ออมก่อนใช้ การจัดการหนี้ และภัยทางการเงิน ให้มีความร่วมสมัย  
ตลอดจนพัฒนารูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 นอกจากการทบทวนเนื้อหาให้เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มแล้ว ยังจัดให้มีการติดตามผลการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่างน้อย 3 เดือน 
เพื่อประเมินและแบ่งปันประสบการณ์ในการออมและการใช้จ่ายของตนเอง น�าไปสู่การใช้ชีวิต 
อย่างพอเพยีง พร้อมกนันีไ้ด้จดัเตรยีมสือ่การออมและสมดุบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนส�าหรบัแจกฟรแีก่ประชาชน
ทั่วไปที่สาขาทั่วประเทศด้วย

เป้าหมาย ปี 2561
•  จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจ�านวน 20,000 คน 
•  จดักจิกรรมตดิตามผล โดยเชญิชวนให้ผูร่้วมกจิกรรมลงมอืบนัทกึสมดุบญัชคีรวัเรอืนอย่างน้อย 3 เดอืน 

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการวางแผนการเงิน

ผลการด�าเนนิกจิกรรม
ปี 2561 สาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้ท้ังหมด 160 ครั้ง ครอบคลุม 67 จังหวัด มีประชาชน 
เข้าร่วมกจิกรรม 19,771 คน โดยผูร่้วมกจิกรรมมคีะแนนความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาทีไ่ด้เรยีนรูอ้ยูท่ี ่87% 
จากการวัดผลด้วยแบบสอบถามแบบง่าย โดยแบบสอบถามท่ีเก็บได้ 17,949 ชุด คิดเป็น 91% ของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด และสาขายังได้จัดกิจกรรมติดตามผลจ�านวน 57 ครั้ง มีผู้บันทึกบัญชีครัวเรือน
เป็นอย่างน้อย 3 เดือน จ�านวน 1,800 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และประโยชน์ของการบันทึกบัญชีครัวเรือนรวม 6,548 คน

ปี 2561

ผลการด�าเนินกิจกรรม

ให้ความรู้
ทางการเงิน
แก่ชุมชน

สาขาทั่วประเทศของทิสโก้
จัดกิจกรรมให้ความรู้ 

160 ครั้ง

ติดตามผล

57 ครั้ง

ผู้บันทึกบัญชีครัวเรือนติดต่อกัน 3 เดือน

1,800 คน

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

19,771 คน

ครอบคลุม 

67 จังหวัด
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ปี

กิจกรรม

สาขาของ
ทิสโก้

จังหวัด
ให้ความรู้ ติดตามผล

จ�านวนกิจกรรม
(ครั้ง)

จ�านวน
ผู้ร่วมกิจกรรม

(คน)

จ�านวนกิจกรรม
(ครั้ง)

จ�านวน 
ผู้ร่วมกิจกรรม  

(คน)

จ�านวนผู้บันทึก
บัญชีครัวเรือน

(คน)

2557-2560 463 94,862 - - - 133 68

2561 160 19,771 57 6,548 1,800 200 67

รวม 623 114,633 57 6,548 1,800  202(1)  71(1)

หมายเหตุ : (1)จ�านวนรวมของสาขาและจังหวัด กรณีเป็นสาขาและจังหวัดเดิมนับเป็น 1 เท่านั้น

ตัวอย่างผลลัพธ์
จากกิจกรรมติดตามผล

การส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม

“จริงๆ แล้ว ไม่ค่อยได้ท�าเรื่องรายรับรายจ่ายของตัวเองนะ 
เราถือว่าเงินอยู่ในกระเป๋า ถ้าจะใช้ ก็ควักไป ถ้าไม่ใช้มันก็อยู่
ในกระเป๋า แต่พอสมหวังมาแนะน�าให้จดในสมุด ก็เลยลอง
ดู... สรุปว่าที่เราใช้จ่ายไปทุกวัน ส่วนมากจะหมดไปกับราย
จ่ายของตัวเอง ส่วนที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ มันก็มีเยอะ พอมาดู  
ก็ เออ... ตัวนี้เราก็ไม่น่าจะท�า ไม่น่าจะใช้ พอเดือนต่อไปก็
ปรับ เงินมันก็จะขยับขึ้น แต่บางเดือนก็มีอย่างอื่นแทรกเข้ามา 
คิดส่วนตัวนะว่า สมมติเงินเรามี 3 ส่วน... เราน่าจะแบ่งกิน
สัก 20 ใช้สัก 10 เอาไว้เที่ยวสัก 5 อะไรแบบนี้...”

“จริงๆแล้ว การบันทึกบัญชีครัวเรือนอาจไม่ใช่ว่าจะท�าให้เรา
ประหยัดขึ้น แต่อย่างน้อยเราได้รู้การใช้จ่ายในแต่ละวัน  
บางครั้งเราจะไม่มีทางรู้เลยเพราะรายได้ที่ได้มาก็มีค่าใช้จ่าย
ที่ต้องจ่ายไป... จากที่เราไม่เคยประหยัด พอจดลงไปแล้ว 
เราจะรู้ว่าใช้เกินงบ เราก็จะผ่อนลง เช่น ซื้อกาแฟกินวันละ  
3 แก้ว ก็เหลือวันละ 2 แก้วแทนก็ได้ ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจ 
ในจุดนี้ และช่วยให้ครอบครัวเรารู้ว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง  
รับรู้ไปด้วยกัน เท่านี้เราก็มีความสุขได้แล้วครับ”

“ก่อนท�าไม่มีข้อมูลอะไรเลย พอได้ท�าบัญชีครัวเรือน 
เราก็ได้รู้ว่ารายรับรายจ่ายของเราเท่าไร เราจะเหลือ

เท่าไร ท�าให้รู้ว่าอะไรส�าคัญ อะไรไม่ส�าคัญ  
เราจะมีเงินเพิ่มขึ้น ถึงจะไม่เยอะ แต่ก็ท�าให้เรามา 

ย้อนกลับมาดูว่า เราเคยซื้อเหล้า ซื้อบุหรี่ ก็เยอะ... 
จากเดิมที่เคยอยากจะใช้อะไรก็จ่าย สรุปก็ต้อง 
เดือดร้อนไปกู้... แต่ตอนนี้เริ่มมีเงินเก็บบ้างแล้ว 

ท�าให้เราได้เรียนรู้ไปในตัวค่ะ”

“วันไหนได้รับก็จด วันไหนได้จ่าย 
ก็จด จดทุกอย่าง ซื้อข้าว ปลา  
เป็นหนี้ เป็นสิน ก็จดให้หมด แล้วก็
รวมยอดตอนสิ้นเดือน พอเสร็จ
แล้วเราก็จะได้รู้ว่ารายรับ รับมาเท่า
ไหร่ รายจ่ายจ่ายไปเท่าไร รายรับ
มากกว่ารายจ่าย หรือรายจ่าย
มากกว่ารายรับ เราจะได้รู้เพื่อไป
ปรับปรุงเดือนต่อไป...” 

“ต้องรู้ก่อนว่า เดือนนี้ได้มาเท่าไร ก็จะแยก
เงินใช้นั่นนี่ ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้บ้าง คือจะ
ดึงเก็บออมไว้ก่อนด้วย สมมุติว่าเดือนนี้
เราได้น้อยเก็บสัก 500 ก็ยังดี...คือให้เรา
พอใช้ในแต่ละเดือน... จริงๆ จดบันทึกก็ไม่
ยากนะ ตอนเย็น ก็ท�า ถ้าลืมเช้ามาก็ท�าต่อ 
อยากให้เพื่อนๆ ทุกคน ได้ท�าแบบนี้...  
เราจะได้รู้ว่าจะเหลือเก็บจริงๆ เท่าไร”

“หลังจากได้สมุดเล่มนี้
ไปก็จดมากขึ้น บางเดอืน
เพือ่นชวนไปงาน 10 ครัง้  

ก็ไป 1 ครั้ง เลือกไปงานที่จ�าเป็น 
เพราะภาระของเราไม่เหมือนคนอื่น 
ท�าให้ไม่ติดลบ... ตั้งแต่จดมาก็ดีขึ้น 

มีเงินเก็บให้ลูกอย่างต�่าเดือนละ 
500 บาท ถ้าเดือนไหนเหลือ

เยอะก็จะฝากเยอะ”

“การบันทึกบัญชี 
ครัวเรือนท�าให้เรารู้ว่าเดือนนี้

เราใช้จ่ายไปมากเท่าไร แล้วเดอืนหน้า 
จะลดค่าใช้จ่ายอะไร เช่น  

ค่าสระผมที่ร้าน เราก็มาสระเอง  
เราก็จะลดรายจ่ายได้ 200 บาท... 

การท�าบัญชีครัวเรือนนี้ดีมาก 
ทุกคนก็น่าจะท�า...” 

ประชาชนอาชพีรบัจ้างทัว่ไป 
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี

พนกังานบรษิทั 
ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา

เกษตรกร ต.ท่าสายลวด 
อ.แม่สอด จ.ตาก

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 
ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส�าโรง จ.ลพบรุี

ประชาชนอาชพีค้าขาย 
ต.ปากแคว อ.เมอืง 
จ.สโุขทยั 

เกษตรกร ต.สาคู 
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 
ต.บ้านแก อ.กนัทรลกัษณ์ จ.ศรสีะเกษ
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นอกจากนี้ ทิสโก้ยังได้ด�าเนินโครงการให้ความรู้ทางการเงินร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและภาคีเครือข่าย โดยร่วมเป็น
คณะท�างานโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเร่ืองเงิน” และร่วมเป็นวิทยากรอาสาให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งส่งพนักงานผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรอาสาให้ความรู้ทางการเงิน
แก่ผู้มีรายได้ประจ�าในหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ด้วย เช่น แนะน�าการบริหารจัดการหนี้และการบันทึกบัญชีรายรับ 
รายจ่ายแก่พนักงาน บริษัท สยามคอนกรีต จ�ากัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นต้น 

2. การให้โอกาสทางการศึกษา
กลุม่ทสิโก้มอบโอกาสทางการศกึษาโดยมุง่หวงัสนับสนุนให้เด็กนักเรยีนมโีอกาสได้รบัการศึกษาต่อเน่ือง จนถงึระดบั
อดุมศกึษา และเมือ่จบการศกึษาแล้วสามารถประกอบอาชพีเพือ่เลีย้งดตูนเองและครอบครวัได้ รวมถงึปลกูฝังจติส�านกึ
การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยเปลี่ยนจากการเป็นผู้ได้รับในวันนี้ เพื่อเป็นผู้ให้ในวันข้างหน้าแก่เด็กนักเรียน และช่วย
ลดจ�านวนการลาออกจากโรงเรียนกลางคันเน่ืองจากขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังตระหนักถึงความส�าคัญของ 
สถานศึกษาที่จ�าเป็นจะต้องมีความพร้อมของอาคาร และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 
ส�าคัญทางการศึกษา จึงได้ก�าหนดให้มีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ทุนการศึกษา และทุนพัฒนาโรงเรียน 

ทุนการศึกษา 
กลุ่มทิสโก้มอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด  
มีทั้งทุนใหม่และทุนต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งในการสมัครขอรับทุนฯ คุณครูของโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแล  
และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการโรงเรียน โดยเปิดรับสมัครทั้งแบบยื่นเอกสารด้วยตัวเองและแบบออนไลน์ 
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

(1) ทุนใหม่ จะพิจารณาถึงสภาพทางครอบครัว อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือไม่ สภาพท่ีอยู่อาศัย อาชีพและ 
ภาระของผู้ปกครอง รวมถึงจ�านวนญาติที่อาศัยอยู่ สุขภาพของคนในครอบครัว รายได้ผู้ปกครอง ภาระหนี้สิน  
จ�านวนบุตรที่บิดามารดาต้องดูแล ยานพาหนะ และมีความประพฤติดี

(2) ทุนต่อเนื่อง จะพิจารณาถึงความประพฤติที่ดี มีการใช้จ่ายเงินทุน เพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม 

ทนุการศกึษาทัง้ 2 ประเภทพจิารณาการได้รบัเงนิกูจ้ากกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) หรอืทนุต่อเนือ่งจาก
หน่วยงานอื่นๆ ด้วย และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 1.5 ซึ่งจะมีการติดตามผลเป็นประจ�าทุกปี ด้วยการสุ่มเยี่ยมตามบ้าน 
เพื่อศึกษาผลการด�าเนินงาน และน�าข้อมูลที่ได้มาจัดสรรทุนและค่าใช้จ่ายในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ปี 2561 บริจาคทุนการศึกษา จ�านวน 8,317 ทุน (คิดเป็น 
49.9% จากจ�านวนผู้สมัครท้ังหมด 15,126 ราย)  
เป็นเงินบริจาค 35,768,000 บาท และมีสถาบัน 
การศึกษาที่ได้รับทุน จ�านวน 1,218 แห่ง สามารถแสดง
ผลการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา 
ต่างๆ แยกตามระดับชั้น ภูมิภาค และสัดส่วนของทุน 
การศึกษาใหม่และทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ดังนี้

จากการติดตามผลทุนการศึกษา เพื่อพบปะนักเรียนทุน ให้ค�าแนะน�าในการใช้จ่ายเงินทุนตามวัตถุประสงค์ พร้อมให้ 
ก�าลังใจ และประสานความช่วยเหลืออื่นๆ ตามจ�าเป็น โดยในปี 2561 ได้สุ่มส�ารวจจ�านวน 3 ครั้ง ในสถานศึกษา 36 แห่ง  
รวม 797 ทุน ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�านวน 12 แห่ง 230 ทุน กาฬสินธุ์ จ�านวน 8 แห่ง 95 ทุน และแม่ฮ่องสอน 
จ�านวน 14 แห่ง 472 ทุน พบว่า นักเรียนทุนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน พ่อแม่หย่าร้าง หรืออยู่กับญาติ อาชีพของ
ครอบครัวโดยรวมคือรับจ้างทั่วไป และท�าเกษตร ด้านผลการเรียนรู้ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง สาเหตุอาจมาจาก 
ฐานะทางบ้าน บางครั้งผู้ปกครองเจ็บป่วยต้องขาดเรียนเพื่อดูแล บางรายต้องไปรับจ้างท�างานพิเศษเพื่อช่วยเหลือ 
ทางบ้านด้วย ลักษณะงานขึ้นอยู่กับวัยของนักเรียนและสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย เช่น รับจ้างท�าเกษตร ท�างาน 
ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร รับจ้างพิมพ์งาน โดยจะท�างานช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปิดเทอม

การส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม

ประถมศึกษา 160 แห่ง
มัธยมศึกษา 630 แห่ง
อาชีวศึกษา 241 แห่ง
อุดมศึกษา 180 แห่ง

อื่นๆ 7 แห่ง (รร.ราชประชานุเคราะห์ / 
รร.ศึกษาสงเคราะห์)

ทุนใหม่ 4,185 ทุน
ทุนต่อเนื่อง 4,132 ทุน

• สถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนฯ 1,218 แห่ง
 แยกตามระดับชั้น

• ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง 8,317 ทุน

13.1%

0.6%

51.7%

19.8%

14.8%

50.3%

49.7%

กรุงเทพและปริมณฑล 1,237 ทุน 
ภาคเหนือ  1,959 ทุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,867 ทุน
ภาคกลาง 1,633 ทุน
ภาคตะวันออก 348 ทุน
ภาคตะวันตก 336 ทุน
ภาคใต้ 937 ทุน

ประถมศึกษา 813 ทุน
มัธยมศึกษา 5,866 ทุน
• มัธยมต้น 3,378 ทุน
• มัธยมปลาย 2,488 ทุน
อาชีวศึกษา 836 ทุน
• ปวช. 578 ทุน
• ปวส. 258 ทุน
อุดมศึกษา 726 ทุน

อื่นๆ 76 ทุน (รร.ราชประชานุเคราะห์ / 
รร.ศึกษาสงเคราะห์)  

• ทุนการศึกษา 8,317 ทุน
 แยกตามภาค แยกตามระดับชั้น

4.2%

4.1% 14.9%

23.5%

22.4%

19.6%

11.3% 9.8%8.7%

0.9%

70.5%

10.1%
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ทุนพัฒนาโรงเรียน
กลุ่มทิสโก้จัดสรรทุนพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน 
ที่ขาดแคลนทั่วประเทศซ่ึงภาครัฐยังมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และมีความจ�าเป็นเร่งด่วน อีกทั้ง 
ต้องการปรับปรุงหรือจัดสร้างใหม่ให้ตัวอาคารมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให ้
คนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามวัย โดยกลุ่มทิสโก้ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักด�าเนินโครงการร่วมกับเครือข่าย 
และผู้มีจิตศรัทธา โดยเปิดบัญชีรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาผ่านบัญชีธนาคารทิสโก้ ชื่อบัญชี “ทิสโก้ร่วมใจ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา” เลขที่ 0001-191-000524-7 ด้วย

ผลการด�าเนินงาน 
ปี 2561 ได้ด�าเนินการส่งมอบ “อาคารทิสโก้ร่วมใจ 6” ซึ่งเป็นโครงการประจ�าปี 2560 ก่อสร้างต่อเนื่องต้ังแต ่
ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านจอหอ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น 18  
ห้องเรียน (สปช. 2/28) พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ 12.08 ล้านบาท สร้างทดแทนอาคารเรียนเดิม 2 ชั้น 16 ห้องเรียน 
ที่มีอายุการใช้งานมากว่า 40 ปี โดยอาคารหลังใหม่นี้มีห้องเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของจ�านวนนักเรียน
ในอนาคตด้วย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท สายไฟฟ้า
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3. การสนับสนุนโรงพยาบาลและกิจกรรมทางสังคมด้านอื่นๆ 
TISCO Pay It Forward ทิสโก้ร่วมส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับการรักษาที่ดีและมีคุณภาพ ด�าเนิน
โครงการ TISCO Pay It Forward เป็นปีที่ 2 โดยมอบส่วนลดผลิตภัณฑ์ประกันมะเร็ง TISCO Zero Cancer Plan 
(ZCP) จ�านวน 10,000 กรมธรรม์แรก กรมธรรม์ละ 100 บาท และน�ารายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ประกัน
มะเร็ง TISCO Zero Cancer Plan (ZCP) กรมธรรม์ละ 100 บาท ขั้นต�่า 1 ล้านบาท สนับสนุนเงินวิจัยและพัฒนา
ด้านการรักษา ซึ่งระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงเดือนสิงหาคม 2561 โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ได้น�าเงนิจ�านวน 1,900,100 บาท สมทบทนุสนบัสนนุงานวจิยัและพฒันาด้านการรกัษาการช่วยเหลอืผูป่้วยโรคมะเรง็
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตทั่วประเทศ ด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2527  
โดยในปี 2561 จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาในเมืองใหญ่  
ได้รับปริมาณโลหิต 3,879 ยูนิต คิดเป็นจ�านวน 1,589,250 ซีซี สามารถน�าไป 
ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตได้ถึง 11,637 ราย

กจิกรรมทางสงัคมด้านอืน่ๆ • กจิกรรมอาสาดูแลชมุชนโดยสาขาท่ัวประเทศ ได้แก่ 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าอุทยานเขาสามหลั่น จ.สระบุรี และที่เขื่อน
แม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ กิจกรรมปรับปรุงห้องน�้าสนามเด็กเล่นของโรงเรียน 
บ้านเชยีงยนื จ.อดุรธาน ีและซ่อมแซมสนามเดก็เล่น ศาลาพกัรอนกัเรยีน ของโรงเรยีน
ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) จ.ราชบุรี กิจกรรมปรับปรุงตลาดน�้าคลองแห  
ท�าความสะอาดเก็บขยะ มอบชุดโต๊ะเก้าอี้ม้าหินอ่อน และกิจกรรมท�าความสะอาด

การส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม

มูลค่าอาคารทิสโก้ร่วมใจ 7 บาท

1. วัสดุก่อสร้างบริจาคจากเครือข่าย 635,442

2. เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาผ่านบัญชี “ทิสโก้ร่วมใจเพื่อพัฒนาการศึกษา” 2,972,349

3. เงินบริจาคส่วนของทิสโก้ 1,372,010

รวมทั้งสิ้น 4,979,801

บางกอกเคเบิ้ล จ�ากัด บริษัท เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด รวมถึงได้รับเงินบริจาคจากผู้บริหาร  
พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป พร้อมกันนี้ได้ด�าเนินโครงการประจ�าปี 2561 เป็น “อาคารทิสโก้ร่วมใจ 7” ให้แก่
โรงเรียนบ้านม่วง อ�าเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยจากการลงพื้นที่พิจารณาสภาพอาคารเดิมครึ่งปูนครึ่งไม้  
2 ชั้น 6 ห้องเรียน ที่ใช้งานมากว่า 40 ปี มีสภาพทรุดโทรม โครงสร้างแตกร้าว ปลวกกัดกินผนังฝ้าเพดานเกือบทั้งหมด 
ประกอบกบัในปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนมแีผนขยายชัน้เรยีนตามนโยบายภาครฐัด้วย จงึด�าเนนิการจดัสร้างอาคารเรยีน 
2 ชั้น 8 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนอาคารเดิม และเพิ่มจ�านวนห้องเรียนให้สามารถใช้ในการเรียนการสอน
ได้เพียงพอตามแผน เริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 งบประมาณ 4.98 ล้านบาท โดย
ยังคงได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท 
เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด รวมถึงเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปด้วย
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ค่าใช้จ่ายการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี • กิจกรรมท�านุบ�ารุงศาสนา “ทอดกฐินประจ�าปี” ร่วมกับพนักงานและบุคคลทั่วไป  
ณ วัดอมรวดี จ.สมุทรสงคราม และกฐินคณะกรรมการบริษัท ณ วัดห้วยส้านพลับพลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

นอกจากนี ้ทสิโก้ยงัให้การสนบัสนนุกจิกรรมทางสงัคมร่วมกบัองค์กรพนัธมติรในหลายด้าน เช่น • สนบัสนนุโครงการ 
Our Khung Bang Kachao ระยะที่ 1 เพื่อร่วมสืบสานแนวพระราชด�าริ ร.9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวตามธรรมชาติ และชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างเกื้อกูล โดยร่วมพัฒนาพื้นที่จ�านวน 2.61 ไร่ ในต�าบลบางกระสอบ • กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจน 
ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เพื่อการพึ่งตนเองให้กับเด็กที่ขาดโอกาสหรือเด็กก�าพร้าท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์  
สนับสนุนโครงการของยูนิเซฟ เพื่อเป็นทุนส�าหรับโครงการด้านการศึกษา การปกป้องคุ้มครองเด็ก พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กทั่วโลก และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กและครอบครัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน สนับสนุนกิจการของ
ศนูย์ศลิปะการแสดงสถาบนัคกึฤทธิ ์80 ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดง
ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยในเวทีระดับชาติ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของบุคคลที่พิการทางสมองและปัญญา สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สงเคราะห์ 
บุคคลปัญญาอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมจัดสร้างอาคารฝึกทักษะ และสนับสนุนการเสริมสร้างการพัฒนาการแก่ผู้พิการทางสติ
ปัญญาทกุประเภท เพือ่ลดภาระของครอบครวัและสงัคม จดัซือ้รถตูร้บัส่งผูพ้กิารทางสตปัิญญาจากบ้านมายงัศนูย์ฯ 
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกพูด และทักษะชีวิต

กิจกรรม 2559 2560 2561

1. ให้ความรู้ทางการเงิน 7,422,809 7,002,826 9,620,105

2.  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 10,477,900 12,500,000 25,000,000

3.  ปรับปรุง/ซ่อม สร้างอาคารเรียน 
 และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน

1,018,725 9,354,369 1,698,233

4.  สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อม
 และบรรษัทภิบาล

1,882,990 1,147,439 1,346,684

5.  สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับองค์กรพันธมิตร 5,259,312 3,448,636 1,821,000

รวม (บาท) 26,061,736 33,453,270 39,486,022
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[201-1]  

ทิสโก้มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อส่งมอบคุณค่าสู่สังคม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ท้ังผู้ถือหุ้น พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ตลอดจนชุมชนและสังคม ผ่านการด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ เช่น การปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น  
สวสัดกิารพนกังาน การพฒันาบคุลากร การมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชน ฯลฯ โดยมผีลต่อการกระจายมลูค่าทางเศรษฐกจิ
และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตลอดปี 2561 สรุปภาพรวมไว้ได้ดังนี้ 

การส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่ถูกสร้างขึ้นและกระจายออกไป
จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

(1) มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
 • รายได้

25,109

(2) การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
 • ต้นทุนการด�าเนินงาน 
 • ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 
 • เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน 
 • เงินที่ช�าระแก่รัฐ 
 • การลงทุนในชุมชน 

5,273
5,839
7,965
3,080

39

(1) - (2) มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม 2,913
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[103-1]  

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น พฤติกรรมการบริโภคอุปโภค  
รวมถงึการเตบิโตขึน้ของเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่างมสีาระส�าคญัทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัความสมบรูณ์ของสิง่แวดล้อม 
จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวท่ีก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน และปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนถึง
การเกิดภาวะการฟื้นฟูของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทันต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเกิดขึ้นของมลพิษและ
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส�าคัญและขยายตัวเป็นวงกว้างเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการด�าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ  
การใช้กระบวนการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมทีค่รอบคลมุกจิกรรมทีส่่งผลโดยตรงต่อการประหยดัพลงังานและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชนท่ีกลุ่มทิสโก้ด�าเนินธุรกิจอยู่ ให้มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน ให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและให้การสนับสนุนกิจกรรมด้าน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 กลุม่ทสิโก้จึงได้มกีารก�าหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อม เพือ่เป็นกรอบและแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสาระส�าคัญของกรอบการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวปฏิบัติ
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

การบริหารจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
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[103-2]   [103-3]  

1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
2) น�าประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมมาเป็นปัจจยัหน่ึงในการประเมนิความเส่ียงในการบรหิารงาน การปฏบิติังาน กระบวนการ

ตดัสนิใจทางธรุกจิ ตลอดจนการจดักจิกรรมและการสนับสนุนอืน่ๆ เพือ่ลดผลกระทบเชงิลบต่อส่ิงแวดล้อมทัง้ทางตรง
และทางอ้อม 

3) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบของประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพ 

4) ผลักดันให้มีกระบวนการท�างานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการลดปริมาณของเสียและมลพิษ 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5) รณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตส�านึกหรือท�ากิจกรรม ทั้งในส่วนขององค์กรและส่วนตัวที่ช่วยลดปริมาณของ
เสยีและมลพษิ ไม่ว่าจะในรปูของการลดปรมิาณการใช้ การหมนุเวยีนมาใช้ซ�า้ และสนบัสนนุการฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

6) ป้องกันมลภาวะอันเกิดจากการด�าเนินงาน หรือกิจกรรม ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
7) สนับสนุนการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดหา Supplier และผู้ให้บริการ

ภายนอกทีส่ามารถปฏบิตัติามจรรยาบรรณคูค้่า (Supplier Code of Conduct) ซึง่ครอบคลมุถงึประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม
8) สนับสนุนให้ Supplier รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกขององค์กรเข้าร่วมในการด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบ 

จากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนดที่ระบุใน Supplier Code of Conduct
9) ศึกษาแนวทาง และด�าเนินการเพื่อช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากการ

บริโภคพลังงานขององค์กรหรือกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามกรอบและแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดในนโยบายส่ิงแวดล้อม คณะท�างานด้านการพัฒนา 
ความยั่งยืน (Sustainable Development Working Group) ศึกษาแนวทางการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและก�าหนด
เป้าหมายแผนการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมในแผนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development 
Roadmap) ของกลุม่ทสิโก้อย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ผลกัดนัให้เกดิโครงการหรอืกจิกรรมทีช่่วยสร้างจติส�านกึรกัษ์สิง่แวดล้อม
ให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในช่องทางต่างๆ ตลอดจนติดตามดูแลการด�าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินการที่ก�าหนด ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีผลการด�าเนินงานด้านจัดการสิ่งแวดล้อมตามแผน
ด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้ 
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[103-2] [103-3]  
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[103-1]  [103-2]  [301-1]  

ผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
ในปี 2561กลุ่มทิสโก้มีผลการด�าเนินงานท่ีส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรตามแผนการด�าเนินการ 
ด้านความยั่งยืน ดังนี้

1) การลดปริมาณการใช้กระดาษ
“กระดาษ” เป็นวสัดสุ�านกังานสิน้เปลอืงทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิ โดยเฉพาะกลุม่ธรุกจิการเงนิการธนาคาร เนือ่งจาก
ต้องใช้เพือ่เป็นหลกัฐานประกอบการท�าธรุกรรมหรอืการยนืยนัการท�ารายการให้กบัลกูค้าและอืน่ๆ เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิ 
เอกสารสัญญาต่างๆ รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) แบบฟอร์มค�าขอ / ใบรับช�าระเงิน เป็นต้น รวมถึง 
การใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบรายการหรอืจดัเกบ็เพือ่เป็นเอกสารประกอบ เป็นต้น จากเหตผุลและความจ�าเป็นของการใช้งานกระดาษ
ทั้งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลภายนอกและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรเหล่านี้ กลุ่มทิสโก้
ได้น�ามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อยังคงสามารถตอบสนองต่อเหตุผลและ 
ความจ�าเป็นของการใช้งานกระดาษดังกล่าว ทั้งยังสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษซึง่เป็นแนวทางทีก่ลุม่ทสิโก้ 
มกีารด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งและเพิม่เติมการด�าเนินการในทุกปี แนวทางการด�าเนนิการเพื่อลดการใช้กระดาษที่
กลุ่มทิสโก้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
• เปลี่ยนแปลงช่องทางในการแจ้งข้อมูล / ข่าวสาร / แจ้งเตือนการท�าธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

เช่น อีเมล SMS เป็นต้น
• จัดท�าระบบให้ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูล / รายการบัญชี / รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement)  

ผ่านช่องทางการให้บริการ e-service ต่างๆ ของกลุ่มทิสโก้ และลดจ�านวนการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าโดยให้ลูกค้า
ที่สมัครขอใช้บริการ e-service ต่างๆ ให้เรียกดูข้อมูลหรือรายงานผ่านระบบที่จัดไว้

• จัดเกบ็ชุดส�าเนาเอกสารในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์บนระบบการจดัการข้อมลูขององค์กร โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
สามารถเข้าเรียกดู / ตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เป็นส�าเนาและจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสาร

• สนับสนุนการท�าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยการพัฒนาระบบท่ีมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี
และมรีะบบจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานท่ีดีและเพยีงพอ เช่น การส่งค�าส่ังซือ้ขายหลักทรพัย์ / กองทุนรวมผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ต 

• จัดสือ่การสอนให้อยูใ่นรปูแบบของอเีลร์ินนงิ และพร้อมให้พนกังานสามารถเข้าเรยีกดไูด้เสมอ เพือ่ลดความจ�าเป็น
ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร

นอกเหนือจากแนวทางที่มีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองข้างต้นน้ี ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ที่เป็น Mobile Application หลายแอปพลิเคชัน เช่น My Car My TISCO, My Fund,My PVD เป็นต้น ซึ่งนอกจาก
เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังสามารถลดปริมาณการจัดส่งเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ ให้กบัลกูค้า โดยให้ลกูค้าสามารถเรยีกดแูละจดัเกบ็ภาพหลกัฐานในรปูแบบของไฟล์ภาพบนอปุกรณ์
มือถือของลูกค้าได้แทนการจัดเก็บในรูปของเอกสาร

จากการด�าเนนิการดงักล่าว นอกจากการส่งผลให้เกดิการลดปรมิาณการใช้กระดาษทีส่ามารถช่วยลดการท�าลายทรพัยากร 
ธรรมชาตทิีน่�ามาใช้ในการผลติกระดาษแล้ว ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายการด�าเนนิงานขององค์กร ทัง้ค่ากระดาษ ค่าหมกึพมิพ์ 
และค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเอกสาร รวมถงึลดปรมิาณขยะท่ีเกดิจากกระดาษท่ีใช้แล้ว นอกจากน้ียงัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท�างานและลดโอกาสของการเกิดความเส่ียงของการจัดส่ง / แจ้งข้อมูลลูกค้าผิดพลาด และสามารถตอบสนอง 
ต่อพฤตกิรรมการใช้งานของลกูค้าตามไลฟ์สไตล์ของลกูค้าในยคุดจิทิลัเพือ่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้อกีด้วย

การบรหิารจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
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[103-1] [103-2] [103-3]  

กลุ่มทิสโก้ให้ความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลท่ีอยู่ในการบริหารจัดการของกลุ่มทิสโก้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ขัน้ตอนการท�าลายเอกสารหรอืกระดาษทีห่มดอายหุรอืความจ�าเป็นในการใช้งานแล้ว กลุม่ทสิโก้จงึให้ความส�าคญั
ต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการท�าลายเอกสารโดยมีการพิจารณาขั้นตอนท�าลายเอกสารที่สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่าไม่มี
ข้อมลูทีอ่ยูใ่นการบรหิารจัดการของกลุม่ทสิโก้รัว่ไหลได้ รวมถงึการอนญุาตให้ตวัแทนของกลุม่ทสิโก้เข้าร่วมสงัเกตการณ์
ความมปีระสทิธภิาพของขัน้ตอนการท�าลายเอกสารได้ นอกเหนอืจากการพจิารณาคณุภาพหรอืประสทิธภิาพของขัน้ตอน
การท�าลายเอกสารของผู้ให้บริการแล้ว กลุ่มทิสโก้ยังมีการพิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนการน�ากระดาษที่ท�าลาย
แล้วกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ของผูใ้ห้บรกิารด้วย

2) การอนุรักษ์พลังงาน
2.1) การบริหารจัดการด้านการลดการบริโภคและการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มทิสโก้

การบริโภคพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ของกลุ่มทิสโก้อยู่ในรูปของระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารได้มีการผลักดันนโยบายและก�าหนดแผนงานเกี่ยวกับการลด
การบรโิภคและอนรุกัษ์พลงังานอย่างเป็นรปูธรรม ทัง้การด�าเนนิการและตดิตามผลการใช้พลงังานอย่างต่อเนือ่ง 
นอกจากจะช่วยลดต้นทนุของการบรโิภคพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยงัช่วยลดปัญหาหรอืผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศอนัเกดิจากการบรโิภคพลังงานขององค์กรท้ังทางตรงและทางอ้อมได้อกีทางหน่ึง โดยในปี 2561 
นอกจากด�าเนินการตามแผนงานลดการใช้พลังงานจากการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคล  
(Personal Computer : PC) ชนิดเดิมมาเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ที่เป็น
ตัวเชื่อมที่เรียกว่า “Zero Client” แล้ว กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดแผนการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟแบบประหยัด
พลงังาน (LED) โดยระบใุนแผนการด�าเนินงานด้านความยัง่ยนื ซึง่รายละเอยีดของผลการด�าเนินการในปี 2561 
สรุปได้ดังนี้

อยางไรก็ดี จากขอมูลการใชกระดาษ
ในป 2561 พบวาอัตราการใชกระดาษ 
ยังคงมีปร�มาณที่เพ�่มข�้นจากป 2560

รอยละ 8.59
เนื่องจากอัตราการเติบโตของธุรกิจ

ในกลุมทิสโก รวมถึงการดำเนินการเปลี่ยนชุด
ของเอกสารแบบฟอรมตางๆ เพ�่อใหมีการ 

เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสำคัญ
ใหครบถวนและเพ�ยงพอ 

ตอการตัดสินใจของลูกคา

ปร�มาณกระดาษที่ใช�ในการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดของกลุ�มทิสโก�
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• การเปลี่ยน PC เป็นเครื่อง Zero Client
กลุ่มทิสโก้ได้ด�าเนินโครงการ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  
มาอย่างต่อเนือ่ง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท�างานของเครือ่งคอมพวิเตอร์และการบรโิภค
พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้อย่างมนียัส�าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบการ
ใช้คอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล (Personal Computer : PC) โดยพบว่าอัตราก�าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงจาก  
220 วัตต์ต่อหนึ่งเคร่ือง PC คงเหลือ เพียง 9 วัตต์ต่อเครื่อง Zero Client หน่ึงเครื่อง เน่ืองจากอุปกรณ์มี 
การพลงังานไฟฟ้าทีน้่อยมาก ท�าให้ความร้อนสะสมในตวัอปุกรณ์น้อยมากเช่นกนั ส่งผลให้ความร้อนทีร่ะบาย
ออกจากเครือ่งเข้าสูบ่รเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิานลดลง นอกจากนีย้งัช่วยลดภาระการท�างานของเครือ่งปรบัอากาศ 
ซ่ึงเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทางอ้อม โครงการน้ีเริ่มมีการเปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2558  
และเปลี่ยนเพิ่มเติมทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่เริ่มโครงการจนถึงปี 2561 มีจ�านวนเครื่องที่เปลี่ยน
รวมทั้งสิ้น 1,111 เครื่อง คิดเป็นต้นทุนค่าเครื่องที่ประหยัดได้ เมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องแบบ PC เป็นจ�านวน
เงนิทัง้สิน้ 13,220,900 บาท (ลดลงร้อยละ 58) และสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 495,097 
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,485,291 บาทต่อปี โดยในปี 2561 จัดซื้อเครื่อง  
Zero Client เพื่อทดแทน PC จ�านวน 387 เครื่อง ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ท่ีจ�านวน 400 เครื่อง  
เนือ่งจากมกีารเลือ่นแผนการด�าเนนิการเปลีย่นจ�านวนเครือ่ง PC ทีค่รบก�าหนดเปลีย่นเป็น เครือ่ง Zero Client 
มาอยู่ในปี 2562 ทั้งนี้ แผนการด�าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Zero Client มีการด�าเนินการ 
และทบทวนอย่างต่อเนื่อง

ปร�มาณการใชไฟฟาของ 
Zero Client 

อัตราการใช�พลังงานไฟฟ�าสะสมเปร�ยบเทียบระหว�าง  PC และ Zero Client
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• การเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 
ตามแผนการด�าเนนิการด้านความยัง่ยนื (Sustainable Development Roadmap) ได้ก�าหนดแผนการเปลีย่น
หลอดไฟฟ้าหลอดประหยัดพลังงาน LED ส�าหรับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด ที่ด�าเนินการอยู่ในอาคารทิสโก้ 
ทาวเวอร์ ให้ด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2563  

การบรหิารจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
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ผลการ
ดำเนินงาน

ป 2561

ล�าช�ากว�าแผน
เนื่องจาก

มีการสรรหา
ผู�ให�บร�การรายใหม�

แผนการ
ดำเนินงาน

ป 2561

เปลี่ยนหลอดไฟ
9,000 หลอด

สำหรับบร�ษัทในกลุ�มทิสโก� 
ที่ดำเนินการอยู�ใน

อาคารทิสโก� ทาวเวอร�

แผนการ
ดำเนินงาน

ป 2563

เปลี่ยนหลอดไฟ LED 
ของสาขาเพ��มเติม

700 หลอด

อ้างอิงตามแผนด�าเนินงานของปี 2561 เนื่องจากมีการด�าเนินการสรรหาผู้ให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรายใหม่ 
ท�าให้การด�าเนินการตามแผนล่าช้ากว่าที่ก�าหนด โดยในปลายปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
ด�าเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED กับผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว โดยมีก�าหนดแผนให้ด�าเนินการเปลี่ยน 
หลอดไฟ LED ของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ท้ังหมดท่ีด�าเนินการอยู่ในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

• การติดตั้งอุปกรณ์ Motion Sensor ในห้องน�้า
ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีการด�าเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานเพิ่มเติมจากแผนงานที่ก�าหนด โดยมีการติดตั้ง
อุปกรณ์ Motion Sensor ในห้องน�้าทุกชั้นของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ท้ังหมดท่ีด�าเนินการอยู่ในอาคารทิสโก้  
ทาวเวอร์ อุปกรณ์ดังกล่าวจะติดต้ังเฉพาะหลอดไฟบางหลอด ซึ่งจะส่งผลให้มีการตัดกระแสไฟฟ้าในทุกๆ  
5 นาที เมื่อพบว่าภายในห้องน�้าไม่มีการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ได้เริ่มด�าเนินการติดตั้งในช่วงปลายปี 2561 คาดว่า
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

2.2) การบริหารจัดการด้านการลดการบริโภคและการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับคู่ค้า
กลุม่ทสิโก้ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการลดการบรโิภคและอนรุกัษ์พลงังานอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การด�าเนนิการ
โดยกลุ่มทิสโก้เองและการด�าเนินการร่วมกับคู่ค้า ในการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับคู่ค้านั้น กลุ่มทิสโก้ 
มีการด�าเนินการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุดยมราชซึ่งการบริหารงานของอาคาร 
ทิสโก้ ทาวเวอร์นั้น ด�าเนินการภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริหารควบคุมบริหารจัดการอาคารชุดฯ ที่ได้รับ 
การแต่งตัง้จากตวัแทนเจ้าของร่วม ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากกลุม่ทสิโก้ จ�านวน 4 ท่าน ตวัแทนจากบรษัิทอืน่ 
1 ท่าน และบุคคลธรรมดา 2 ท่าน การบริหารจัดการอาคารเพือ่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้นั้น ผลักดัน
ผ่านตัวแทนของกลุ่มทิสโก้ผ่านคณะกรรมการบริหารควบคุมบริหารจัดการอาคารชุดฯ เพื่อให้มีการก�าหนด
แนวทางในการบริหารอาคารโดยค�านึงถึงการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การบ�ารุงรักษาตลอดจน
พฒันาประสทิธภิาพของอาคารให้มคีวามพร้อมรองรบัการใช้งานของเจ้าของร่วมและผูเ้ช่าภายในอาคารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้ัน นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่อง
การบริหารด้านการประหยัดพลังงานโดยได้รับการรับรองจากการได้รับรางวัลอาคารชุดที่มีการบริหารด้านการ

แผนการเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อประหยัดพลังงาน
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ประหยัดพลังงานที่เป็นเลิศ (Best Practice Award : Energy Management and Sustainability) จากสมาคม
วิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (Thailand Facility Management Association) ในปี 2559 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารชุดฯ ได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ 
โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการบริโภคทรัพยากรอย่างยั่งยืนและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารด้าน High Zone ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ท�าให้สามารถประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 26.50 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานของลิฟต์แบบเดิม นอกจากนี้ 
ยังค�านึงการรองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตาด้วยการออกแบบปุ่มกดให้มีอักษรเบรลล์

2) โครงการเปลี่ยนระบบปรับสภาพน�้าหล่อเย็นในระบบหอระบายความร้อน (Cooling Tower) จากระบบ  
SYNERGY เป็นระบบ OZONE ซึง่นอกจากจะช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้า และลดการสญูเสยีทรพัยากรน�า้  
ในอตัราร้อยละ 67 ต่อเดอืน และ ร้อยละ 75 ต่อเดอืน ตามล�าดบัแล้ว ยงัสามารถงดการใช้สารเคมใีนการ 
ปรบัสภาพน�า้ใน Cooling Tower ท�าให้น�า้ทิง้จากระบบปลอดสารเคมปีนเป้ือนและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

3) โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 ของอาคาร ด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือน 
มนีาคม 2561 นอกจากจะเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของเครือ่งปรบัอากาศแล้วยงัช่วยประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าได้ร้อยละ 30

จากการบริหารจัดการด้านการลดการบริโภคและอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง ท้ังจากการด�าเนินการโดยตรงของ 
กลุ่มทิสโก้และจากการบริหารจัดการร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 
ในปี 2561 รวมเป็น จ�านวนทั้งสิ้น 7,221,729 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานต่อพื้นที่ 263.69  
กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อตารางเมตรต่อปี ซึ่งปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เทียบจากปีก่อน  
แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่พบว่า สัดส่วนการใช้พลังงานต่อพื้นที่ลดลง 6.83 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ต่อตารางเมตรต่อปีเมื่อเทยีบกบัปี 2560 ทัง้นีเ้นือ่งจากป ี2561 กลุม่ทสิโก้มกีารขยายพืน้ทีก่ารท�างานภายในอาคารทสิโก้
ทาวเวอร์ จาก 26,209.31 ตารางเมตร ในปี 2560 เป็น 27,387.71 ตารางเมตรในปี 2561 ในช่วงไตรมาสที่ 3  
ของปี 2560 ท�าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากข้ึนและอัตราการเพิ่มข้ึนของการใช้ไฟฟ้าต่อเน่ืองมาในปี 2561  
เนื่องจากมีการใช้พลังงานในส่วนที่ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเต็มทั้งปี

การบรหิารจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

จากการดำเนินการตามโครงการดังกลาว 
สงผลใหปร�มาณการใชพลังงานไฟฟา

ในพ�้นที่สวนกลางของอาคารทิสโก
ทาวเวอร ในป 2561

ลดลง 65,598
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปน จำนวนเง�น

23,402
บาทตอป

อัตราการใช�พลังงานไฟฟ�าอาคารทิสโก� 
ทาวเวอร� สำหรับพ�้นที่ส�วนกลาง

2559 2560 2561

2,239,275

2,120,208

2,054,610

0

2,000,000

1,900,000

2,100,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000
หน�วย: กิโลวัตต�-ชั่วโมง
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3) การลดขยะ
ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ การบริโภคที่ก่อให้เกิดขยะที่ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ตามกระบวนการธรรมชาตหิรอืย่อยสลายได้ยากหรอืใช้เวลานาน เช่น ผลติภณัฑ์โฟม พลาสตกิ การแยก
ขยะจากต้นทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการน�ากลับมาใช้ซ�้าเหล่าน้ี ก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะในทะเลท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ 
ในทะเล รวมถึงผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในประเทศ กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว  
จงึให้ความส�าคญัของการจัดการขยะทีเ่กดิจากการด�าเนนิการขององค์กร เพือ่ให้เกดิการบรหิารจดัการทีเ่ป็นมาตรฐาน 
ลดปัญหาการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท�าให้เกิดการน�ากลับมาใช้ซ�้า ตลอดจนถึงการสร้างจิตส�านึก 
และการตระหนกัรูใ้ห้กบัพนกังาน ให้ร่วมผลกัดนัให้เกดิกระบวนการรกัษ์สิง่แวดล้อมทีไ่ม่ใช่การกระท�าทีเ่กดิขึน้ภายใน
สถานประกอบการเท่านัน้แต่ก่อให้เกดิการต่อยอดน�ากลับไปใช้ชวีติประจ�าวนัของครอบครวั และขยายต่อไปยงัชมุชน
แวดล้อมต่อไป

 ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดเป้าหมายในแผนการด�าเนินการด้านความยั่งยืน มีการจัดตั้งโครงการ 3 ท้ากล้า
เปลี่ยน โดยรณรงค์ให้พนักงานในกลุ่มทิสโก้ทุกคนร่วมมือและร่วมใจ ในการด�าเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

 1) ปลอดโฟมทุกเวลา 
 2) แยกขยะเพิ่มมูลค่า
 3) เลิกพึ่งพาพลาสติก

กิจกรรมปลอดโฟมทุกเวลา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดขยะและช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดเป้าหมาย 
ในแผนการด�าเนนิการด้านความยัง่ยนื ให้พนักงานทิสโก้ทุกคนงดการใช้และน�าบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นโฟมเข้ามาในอาคาร
และสถานประกอบการทุกแห่ง โดยเริ่มต้นจากการงดการใช้และน�าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟมเข้ามาของบริษัทใน 
กลุม่ทัง้หมดทีด่�าเนนิการอยูใ่นอาคารทสิโก้ ทาวเวอร์ โดยมกีารตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิการ พร้อมทัง้ประกาศ
สื่อสารผลการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดการตระหนักรู้และร่วมมือในการด�าเนินการ 

หมายเหตุ : ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ ไม่นับรวมสาขาต่างจังหวัดและปริมณฑลของ ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด  
 (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ�ากัด บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ�ากัด และบริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด

อัตราการใช�พลังงานไฟฟ�าของบร�ษัท
ในกลุ�มทิสโก�ทั้งหมดที่ดำเนินการ
อยู�ในอาคารทิสโก� ทาวเวอร� 

2559 2560 2561

6,964,268
7,090,067

7,221,729

สัดส�วนการใช�พลังงานไฟฟ�าต�อพ�้นที่ 
Energy Intensity Ratio

2559 2560 2561

271.83 270.52

263.69

หน�วย: กิโลวัตต�-ชั่วโมง หน�วย: กิโลวัตต�-ชั่วโมงต�อตารางเมตร
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อย่างจริงจัง ซ่ึงการด�าเนินการนอกจากจะคาดหวังให้พนักงานของกลุ่มทิสโก้มีความตระหนักถึงผลกระทบของ 
การใช้โฟมที่มีต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังคาดหวังให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
งดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟมจากการตระหนักรู ้ของตนเอง เพื่อให้มีการต่อยอดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ไปยังครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนและคนใกล้ชิด กลุ่มทิสโก้ยังคาดหวังว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ทีเ่ริม่ต้นจากพนกังานในกลุม่ทสิโก้นัน้ ส่งผลต่อชมุชนโดยรอบสถานประกอบการของกลุม่ทสิโก้และโดยรอบทีอ่ยูอ่าศยั
ของพนักงานและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าให้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้งดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟมเพื่อ
ร่วมกันลดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้และนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้ร่วมกันรณรงค์โครงการงดการใช้และน�าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟม 
เข้าในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับอันตรายจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟม 
บรรจุอาหาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งดการน�าบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นโฟมเข้าอาคารบริเวณทุกจุดทางเข้า-ออก  
อาคาร นอกจากนี้ยังประสานงานไปยังร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในอาคารให้งดใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟมบรรจุอาหาร  
โดยก�าหนดเป้าหมายให้มีการงดการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นโฟมภายในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ท้ังน้ีกลุ่มทิสโก้ได้ม ี
การก�าหนดเป้าหมายให้มีการงดการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นโฟมภายในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ในอัตราร้อยละ 100  
ภายในสิ้นปี 2561 ซึ่งผลการด�าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดได้เร็วกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด

กิจกรรมแยกขยะเพิ่มมูลค่า
กลุ่มทิสโก้ได้จัดถังแยกขยะพลาสติกออกจากขยะท่ัวไป เพื่อให้พนักงานช่วยกันคัดแยกขยะพลาสติกที่สามารถน�า
กลับมาใช้งานได้ใหม่ (Recycle) ออกจากขยะทั่วไป และน�าออกขายให้กับบริษัทที่น�ากลับไปแปรสภาพเพื่อน�ากลับ
มาใช้ใหม่ (Recycle) หรือน�าไปเพิ่มมูลค่า (Upcycling )โดยรายได้จากการคัดแยกขยะและน�าไปขาย มีการน�าไป
บริจาคให้กับมูลนิธิทิสโก้เพื่อด�าเนินการตามสาธารณกุศลต่อไป กลุ่มทิสโก้เริ่มรณรงค์การคัดแยกขยะพลาสติกใน 
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2561 โดยไม่ได้ก�าหนดเป็นเป้าหมายของการด�าเนินการ เป็นการรณรงค์เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและน�าผลของการกระท�าดังกล่าวไปร่วมบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ระยะเวลา 
การด�าเนินการนับตั้งแต่การรณรงค์จนถึงส้ินปี 2561 สามารถคัดแยกขยะพลาสติกและน�าออกขายต่อให้บริษัท 
ที่รับซ้ือเป็นปริมาณทั้งสิ้นกว่าหนึ่งตัน เพื่อน�าเข้าสู่กระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่โดยการอัดเป็นก้อนพลาสติกและ 
รีดออกมาเป็นเม็ดพลาสติกก่อนน�ากลับขึ้นรูปอีกครั้ง เพื่อน�าไปท�าอุปกรณ์หรือภาชนะต่างๆ เช่น ถ้วย ชาม กาละมัง 
ถังน�้า เป็นต้น

4) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกให้ความสนใจ ดังจะเห็นได้จากการร่วมกันของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมรัฐภาคีฯ (Conference of the Parties : COP) ครั้งที่ 21 ที่ได้เกิด “ข้อตกลงปารีส  
(Paris Agreement)” อนัมสีาระส�าคัญ คือ การควบคุมการเพิม่ข้ึนของอณุหภมูเิฉล่ียของโลกให้ต�า่กว่า 2 องศาเซลเซยีส 
อีกทั้งล่าสุดคนกรุงเทพฯ ยังต้องเผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือที่เรียกกันว่า PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนัก 
ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม หันมาให้ความสนใจเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากข้ึน ท่ีผ่านมากลุ่มทิสโก้
ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จากโครงการปลูกต้นไม้ที่กลุ่มทิสโก้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2534 การอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน  
การลดขยะ เป็นต้น โดยมาตรการการด�าเนนิการดงักล่าว กลุม่ทสิโก้มกีารด�าเนนิการและมแีผนการพฒันาเพือ่ให้เกดิ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างสม�า่เสมอ

การบรหิารจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
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ผลการด�าเนินงาน
กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เริ่มทวี 
ความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ให้กับผู้บริหาร 
และพนักงานภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตส�านึกและให้ความร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการด�าเนินการที่สามารถ 
ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้รบัเกยีรติจากผู้ช�านาญการขององค์การบรหิาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน - อบก.) มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงปัญหา 
และได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งการเกิดก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึง 
การสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัความเกีย่วข้องระหว่างการด�าเนนิงานของสถาบนัการเงนิทีม่ส่ีวนท�าให้เกดิก๊าซเรอืนกระจก 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้กลุ่มทิสโก้ได้เริ่มศึกษามาตรฐาน วิธีการประเมินปริมาณการใช้ก๊าซเรือนกระจก  
รวมถึงการวัดค่า การรายงานและติดตามผล

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันในแนวทางการด�าเนินการเก่ียวกับการช่วยลดโลกร้อน ส�าหรับผู้น�าโครงการ 
ผู้ก�ากับดูแลการด�าเนินการงานตามโครงการ และผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกส่วนงานในปี 2561 กลุ่มทิสโก ้
ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดขึ้น ซึ่งนอกจากการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการร่วมมือเพ่ือช่วย 
ลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย โดยมีการด�าเนินการผ่านการจัด Eco Event ที่เป็นโครงการที่สอดรับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อท่ี 13 “Climate Action” อีกทั้ง  
โครงการนี้ยังสอดคล้องกับแผนการด�าเนินการด้านความยั่งยืน ขององค์กรอีกด้วย

ขอบเขตและแนวทางการด�าเนินงาน
กิจกรรมน�าร่อง 3 กิจกรรม 4 อีเวนท์ ที่ทิสโก้จัดขึ้นภายใต้โครงการ “Care the Bear” นอกจากจะเป็นการสนับสนุน 
โครงการแล้วยังมุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยน�ามาปรับปรุงรูปแบบ 
การจัดเลี้ยง การจัดงาน Event ที่เกิดขึ้นภายในอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ด้วยภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก น�าองค์ความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผนวกรวมเข้ากับกิจกรรมค่ายการเงิน ถ่ายทอดให้กับ
เยาวชนที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศ

ปร�มาณการลด Carbon Footprint

โครงการ
ปลูกปา

ประจำป 2561

คายการเง�น
รุนที่ 16

คายการเง�น
รุนที่ 17

การจัดงาน
ปใหม

ประจำป 2561

0

1,000

2,000

3,000

4,000

500

1,500

2,500

3,500

117.89

2,619.96

3,349.79

1,516.18

หน�วย : kg. CO2e ป 2561
กลุมทิสโกไดเขารวมโครงการ

Care the Bear
ชวยลด carbon footprint ไดรวม

7,603.82
kg.CO2e 

หร�อเทียบเทาการปลูกตนไมใหญถึง

844 ตน
จากการจัด 4 อีเวนท
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ทั้งนี้ขอบเขตและแนวทางการด�าเนินการท่ีช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint จากการจัดงานอีเวนท์ วิธีการเก็บข้อมูล  
และมาตรฐานการค�านวณการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากงานอเีวนท์ ได้ด�าเนนิการตามคูม่อื Care the Bear : 
Eco Event Kit ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจาก ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่มอีงค์ประกอบ 6 เรือ่งหลกั ดงันี้ 
1. รณรงค์ให้เดนิทางโดยรถโดยสารสาธารณะหรอืเดนิทางร่วมกนั
2. ลดการใช้กระดาษและพลาสตกิจากเอกสารต่างๆ และบรรจภุณัฑ์
3. งดการใช้โฟม จากบรรจภุณัฑ์หรอืโฟมเพือ่การตกแต่ง
4. ลดการใช้พลงังานจากอปุกรณ์ไฟฟ้าหรอืเปลีย่นไปใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน
5. ออกแบบโดยใช้วสัดตุกแต่งทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้
6. ลดขยะจากอาหารเหลอืทิง้ ในงานอเีวนท์

ผลการด�าเนินงานของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) จากการจัดงานอีเวนท์ตลอดปี 2561

การบรหิารจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

ชื่อกิจกรรม

จ�านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

(คน)

ขอบเขต
การช่วยลด

ปริมาณ CO2

ปริมาณ CO2

ที่ลดได้ 
(kg.CO2e)

เทียบเท่าการปลูก 
ต้นไม้ใหญ่ (ต้น)

(เพื่อดูดซบั
ปรมิาณก๊าซ CO2

ที่เกิดขึ้น)

1) ปลูกต้นไม้รักษ์ป่าน�้ากร่อย 162 1) เดนิทางโดยรถสาธารณะ 
2) ลดการใช้กระดาษ 

พลาสตกิ โฟม
3) ลดการเกิดขยะจาก

อาหาร เหลือทิ้งในงาน

10.28
 7.67

99.94

รวม 117.89 13

2) ค่ายการเงิน รุ่นที่ 16 และ 17 240 1) เดนิทางโดยรถสาธารณะ 
2) ลดการใช้กระดาษ 

พลาสติก โฟมและ 
น�าวัสดุตกแต่งกลับมา
ใช้ใหม่

3) ลดการเกิดขยะจาก
อาหาร เหลือทิ้งในงาน

5,058.19
 123.52

 788.04

รวม 5,969.75 663

3) TISCO Road to Champion  
 Staff Party

4,000 1) เดินทางโดย 
รถสาธารณะ

1,516.18 168

รวมทั้งหมด 7,603.82 844

หมายเหตุ: อีเวนท์ที่เข้าร่วมโครงการคือ งานที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 100 คนขึ้นไป
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5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2534  
ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงานในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการฟื้นฟูสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ยังมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบอันเน่ืองจากภาวะโลกร้อนท่ีเป็นปัญหาส�าคัญ 
ในปัจจุบัน

ปลูกต้นไม้ประจ�าปี
โดยในปี 2561 ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา รวม 200 คน ได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นจ�านวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ 
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ภายในโครงการลูกพระดาบส 
จ.สมุทรปราการ ตามพระราชด�าริ ซึ่งปลูกต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 รวมถึงการปลูกซ่อมแซมในพื้นที่เดิมบางส่วนด้วย  
ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ในเขตน�้ากร่อย หรือพืชท่ีสามารถทนต่อสภาพดินเค็มในลักษณะสวนพฤกษศาสตร์ 
และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของโครงการฯ ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2534 จนถึง 2561 ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว จ�านวน 360,400 ต้น ในพื้นที่กว่า 
1,000 ไร่ ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กาญจนบุรี นครนายก เพชรบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา และสมุทรปราการ
 
นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของสาขาในภูมิภาคต่างๆ ยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน ดังนี้ สาขาภาคกลาง ปลูกต้นกัลปพฤกษ์จ�านวน550 ต้น ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาต ิ
เขาสามหลั่น จ.สระบุรี สาขาภาคใต้ ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรจ�านวน 300 ต้น ในพื้นที่ตลาดน�้าคลองแห จ.สงขลา 
และสาขาในภาคเหนอื ปลกูต้นราชพฤกษ์จ�านวน 200 ต้น บรเิวณเข่ือนแม่กวงอดุมธารา จ.เชยีงใหม่ ท้ังน้ีเพือ่ปรบัปรงุ
ภูมิทัศน์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
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เกีย่วกบัรายงานฉบบันี้

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ได้ถูกจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards และกลุ่มธุรกิจการให้บริการ 
ทางการเงิน (Financial Services Sector Disclosures) ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) 
โดยระบุเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ หัวข้อเร่ืองความยั่งยืนและตัวบ่งช้ีการด�าเนินงานที่มีนัยส�าคัญ 
ในช่วงปี 2561 ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาความเกี่ยวข้อง และการ 
ส่งมอบคณุค่าให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ตลอดจนน�าเสนอความเชือ่มโยงของการด�าเนนิงานขององค์กรกบัเป้าหมายโลก
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 (SDG2030) ตามหลักเกณฑ์และขอบข่ายการรายงานดังนี้

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

ช่วงเวลาของการรายงาน วันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รอบการรายงาน รายปี

รายชื่อบริษัทและบริษัทในเครือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด
• บริษัท ไฮเวย์ จ�ากัด
• บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ�ากัด
• บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ�ากัด
• บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ�ากัด
• บริษัท ออล-เวย์ส จ�ากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จ�ากัด
• บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ�ากัด*
• บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ�ากัด*

หมายเหตุ * ไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

การรับรองคุณภาพรายงาน คณะผู้บริหารและคณะท�างานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ 
มีบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ควบคุมดูแล การจัดท�ารายงานความยั่งยืน 
เพื่อให้เน้ือหาของรายงานมีความสมบูรณ์และครอบคลุมหัวข้อเรื่องส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ และ 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู ทัง้นี ้ในอนาคตกลุม่ทสิโกม้แีผนพจิารณา 
ให้หน่วยงานภายนอก (Third Party) ท�าการตรวจสอบรายงาน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและความครบถ้วนของรายงานต่อไป

ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงนิในรายงานฉบบันี ้น�าข้อมลูมาจากระบบบญัชเีดยีวกนั
กับที่ใช้จัดท�างบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจ�าปี 
2561 ของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานฉบับก่อนหน้า รายงานความยั่งยืน ปี 2560 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีค�าถามเกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหาของรายงาน
หน่วยงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
48/49 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2633 6000
โทรสาร : 0 2633 6855
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รายงานความยัง่ยนื 2561
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รางวลัแห่งความส�าเรจ็

ด้านผลการด�าเนินงาน
Best Company Performance
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รบัรางวลับรษิทัจดทะเบยีน
ด้านผลการด�าเนนิงานยอดเยีย่ม Best 
Company Performance Award  
ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 
30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน  
SET Awards 2018 จากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
พิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการ 
ทางธุรกิจ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
รวมทั้ งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็น 
การเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของ 
งบการเงิน ซึ่งกลุ ่มทิสโก้เคยได้รับ 
รางวลัผลการด�าเนนิงานดเีด่นมาแล้ว
เมือ่ปี 2559

Distinguished Financial  
Management
ธนาคารทิสโก้ จ�ากดั (มหาชน) ได้รบั
รางวัล Distinguished Financial  
Management บริษัทที่มีการบริหาร
ทางการเงินอย่างโดดเด่น ในงาน  
Thailand Corporate Excellence 
Awards 2018 จัดโดยสมาคม 
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA)  ร ่ วมกับสถาบันบัณฑิต
บรหิารธรุกจิศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เพือ่ยกย่องความส�าเรจ็
ในการบริหารจัดการขององค ์กร 
ธุรกิจไทย และเป็นแบบอย่างให้แก่ 
องค์กรอืน่ๆ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
หุน้ยัง่ยนื 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น  
“หุน้ยัง่ยนื” (Thailand Sustainability 
Investment -THSI) ประจ�าปี 2561  
ในงาน SET Sustainability Awards 
2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งทิสโก้ได้รับรางวัล 
ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อน 
ถงึการให้ความส�าคญัด้านการพฒันา
องค ์กรให ้ เติบโตอย ่างมั่นคงใน 
ระยะยาว โดยค�านึงถึงการบรหิารจัดการ 
ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การน�า
นวัตกรรมมาขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
รวมถงึการด�าเนนิธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม  
และส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางด้าน 
การพฒันาอย่างยัง่ยนืทีก่�าหนดไว้

รางวัลระดับประเทศ

จากความมุ่งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
ด้วยการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการพัฒนาอย่างย่ังยืน ส่งผลให้ในปี 2561 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความส�าเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ 
และสากล ดงันี้
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Excellent CG Scoring 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ  
“ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ 
Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน 
ในกลุม่ทีม่มีลูค่าทางการตลาดมากกว่า 
10,000 ล้านบาท ต่อเนือ่งเป็นปีที ่11 
ในการประกาศผลส�ารวจการรายงาน
ด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบยีนไทย ประจ�าปี 2561 จดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บรษิทัไทย (IOD) 

ESG100 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น  
1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียน 
ที่มีการด�า เนินงานโดดเด ่นด ้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล 
(Environmental, Social, Governance) 
หรือ กลุ ่มหลักทรัพย์ ESG 100  
ประจ�าปี 2561 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่เร่ิมมี 
การจดัอนัดบักลุม่หลกัทรพัย์ ESG 100 
ในปี 2558

รายงานความย่ังยืนระดบั “ดเีด่น”
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ได ้รับรางวัลรายงาน 
ความยั่งยืนระดับดีเด่น จากสมาคม
บรษิทัจดทะเบยีนไทย ในพธิมีอบรางวลั
รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561  
โดยรายงานดังกล่าวมีความโดดเด่น 
ในการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง กรอบ 
ความยัง่ยนืทิสโก้ ซึง่ได้น�ามาบรูณาการ
ผนวกเข้าสู่การด�าเนินงานหลักตาม
ภารกจิขององค์กรได้อย่างเป็นรปูธรรม 
มข้ีอมลูการส่งเสรมิการสร้างตลาดทนุ
ท่ียั่งยืน การเสริมสร้างเศรษฐกิจใน
ชนบทและการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ
อย่างทัว่ถงึ มกีารสร้างสรรค์นวตักรรม
ผลิตภณัฑ์ทางการเงนิ และการบรหิาร
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ในรปูแบบ
ทีง่่ายต่อการท�าความเข้าใจ

รายงานความยัง่ยนื 
Most Improved
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รบัรางวลั Most Improved 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน 
ประจ�าปี 2561 แสดงให้เห็นถึง 
ความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการเปิดเผย
ข้อมูลตามกรอบสากล ครอบคลุม 
การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิง่แวดล้อม (ESG) นอกเหนอืไปจาก
ข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งแสดงถึง 
ความย่ังยืนของธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี

ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561  
ในระดบั “ดเีลศิ”
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพ 
การประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2561 ด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ต่อเนือ่ง 
เป็นปีท่ี 4 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจ�านวน 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการประเมนิทัง้หมด 657 บรษิทั

รางวัลระดับประเทศ
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รางวัลระดับประเทศ

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
Most Active Bank in Corporate  
Bond Secondary Market
ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) ได้รบั
รางวลั Most Active Bank in Corporate 
Bond Secondary Market ประจ�าปี 
2561 ในงาน Best Bond Awards 2018 
จดัขึน้โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(ThaiBMA) ซึง่รางวลัดงักล่าวมอบให้
ธนาคารในด้านการส่งเสริมให้เกิด 
สภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนใน
ตลาดรอง ทีม่มีลูค่ารวมของการซ้ือขาย
หุน้กูภ้าคเอกชนมากทีส่ดุในปี 2561

นกัวเิคราะห์การลงทนุยอดเยีย่ม
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
ดอยซ์ ทิสโก้ จ�ากัด ได้รับรางวัล 
นักวิ เคราะห ์การลงทุนยอดเยี่ยม  
หมวดเทคโนโลย ี- นกัลงทนุรายสถาบนั 
ระดับบุคคล ในงานมอบรางวัล 
นกัวเิคราะห์ยอดเยีย่ม ประจ�าปี 2561 
(IAA BEST ANALYST AWARDS  
2018) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์ 
การลงทุน ซึง่พจิารณาจากผลโหวตของ
นกัลงทนุรายสถาบนั พร้อมด้วยเกณฑ์
การพจิารณาจากคณะกรรมการ

ประกาศเกยีรตคิณุแก่นกัวเิคราะห์ทางเทคนคิทีม่คีวามโดดเด่น
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณแก่นักวิเคราะห์ 
ทางเทคนิค - ไม่แยกประเภท นักลงทุนสายสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล  
ที่มีความโดดเด่นในผลงาน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 
2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์ 
การลงทนุ

ทมีวเิคราะห์การลงทนุยอดเยีย่ม
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
ดอยซ์ ทิสโก้ จ�ากดั ได้รบัรางวลัประเภท 
ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเย่ียม- 
นักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบ 
รางวลันกัวเิคราะห์ยอดเยีย่ม ประจ�าปี 
2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 
2018) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห ์
การลงทนุ

62-03-115_114-164 TISCO SD 2018 new2-4 i_Uncoated-DIC.indd   150 4/2/19   10:11 AM



รายงานความยัง่ยนื 2561
บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) 151

รางวลัแห่งความส�าเรจ็

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
ASEAN CG Scorecard
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รบั รางวลั Top 50 ASEAN 
CG Scorecard ในฐานะบริษัท 
จดทะเบยีนทีไ่ด้คะแนน ASEAN CG 
Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก 
ของกลุม่อาเซียน จาก ASEAN Capital 
Markets Forum ซึ่งประกอบด้วย 
หน่วยงานก�ากับตลาดทุนของแต่ละ
ประเทศในกลุม่อาเซียน โดยมเีป้าหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาล
ของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุม่ประเทศ
อาเซียนไปสู่ระดับสากล และทิสโก ้
เป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียนไทย 
ที่ ได ้ รั บรางวั ลดั งกล ่ าวนี้  โดย 
คณะกรรมการพิจารณาจากเอกสาร
ของบริษัทที่ เป ิดเผยต่อสาธารณะ  
และน�ามาเปรียบเทียบกับแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการขององค์การ 
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) และสอบผ่าน  
Validation Process โดยผู้ประเมิน 
อสิระภายนอก

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
Top Bank in Corporate Bonds
ธนาคารทิสโก้จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ
รางวลัTop Bank in Corporate Bonds 
สถาบันการเงินท่ีซื้อขายตราสารหน้ี 
ภาคเอกชนในตลาดรองยอดเย่ียม  
จาก The Asset สือ่การเงนิการลงทนุ
ชัน้น�าในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ในงาน 
The Asset Benchmark Research 
Awards 2018

Most Innovative Asset Management 
Company - Thailand 2018
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ 
จ�ากดั ได้รบัรางวลั Most Innovative 
Asset Management Company -  
Thai land 2018 จากนิตยสาร  
International Finance (UK) นติยสาร
การเงินชั้นน�าระดับโลก ในงาน  
International Finance Awards 2018 
โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้บริษัท 
หลักทรัพย ์จัดการกองทุนรวมที่มี 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ทางการลงทนุในรปูแบบใหม่ เพือ่เพิม่
ทางเลอืกทีด่ใีห้กบันกัลงทนุอยูเ่สมอ 

Best Provident Fund Provider  
Thailand 2018
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ 
จ�ากัด รับรางวัล Best Provident  
Fund Provider Thailand 2018 จาก 
Global Banking and Finance  
Review สื่อการเงินชั้นน�าระดับโลก  
ทีพ่จิารณาจากผลงานทีส่ามารถบรหิาร
ผลตอบแทนท่ีดีอย่างสม�่าเสมอให้กับ
สมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และ
รกัษามาตรฐานการบรกิารท่ีตอบสนอง
ความต้องการท่ีหลากหลายได้เป็น 
อย่างดี 

Best Individual
ธนาคารทิสโก้ จ�ากดั (มหาชน) ได้รบั
รางวลั Best Individual ผูค้้าตราสาร
หน้ีภาคเอกชนในตลาดรองดีเด่น - 
ระดับบุคคล จาก The Asset สื่อ 
การเงินการลงทุนชั้นน�าในภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset 
Benchmark Research Awards 2018

รางวัลระดับสากล
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ดัชนข้ีอมลูตามกรอบการรายงาน 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

Organizational profile

102-1 Name of the organization SR p.13

102-2 Activities, brands, products, 
and services

SR p.6-10

102-3 Location of headquarters SR p.13

102-4 Location of operations SR p.13

102-5 Ownership and legal form SR p.13

102-6 Markets served SR p.7-10

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

102-8 Information on employees  
and other workers

SR p.12

102-9 Supply chain SR p.92-93

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

SR p.11, 92-94

102-11 Precautionary Principle or 
approach

SR p.143

102-12 External initiatives SR p.13

102-13 Membership of associations SR p.13

Strategy 

102-14 Statement from senior 
decision-maker

SR p.2-4

102-15 Key impact, risk, opportunities SR p.2-4

Ethics and integrity

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

SR p.5
www.tisco.co.th/
content/dam/
tiscobank/
download/
about-tisco/
corporate- 
governance- 
policy-th.pdf

102-18 Governance structure SR p.14-15, 80-82

102-19 Delegating authority SR p.15-16

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

SR p.25

SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
FS - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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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)

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups SR p.18-22

102-41 Collective bargaining 
agreements

SR p.103

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

SR p.17 

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

SR p.18-22, 64-68 

102-44 Key topics and concerns 
raised

SR p.18-22, 64-68 

Reporting Practices

102-45 Entities included in the 
consolidated financial 
statements

SR p.23, 147 

102-46 Defining report content  
and topic boundaries

SR p.23 

102-47 List of material topics SR p.25-27 

102-48 Restatements of information SR p.12, 99-100, 
110, 147 

102-49 Changes in reporting SR p.6, 26-27 

102-50 Reporting period SR p.147 

102-51 Date of most recent report SR p.147 

102-52 Reporting cycle SR p.147 

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

SR p.147 

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

SR p.147 

102-55 GRI content index SR p.152-158 

102-56 External assurance SR p.147 

Material Topics

Economic Performance

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
33, 40, 44, 49, 69 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 33-43, 
49-50, 66, 69-72, 
101 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 33-44, 
49-50, 70-72, 101 

SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
FS - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
FS - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 
Standard Disclosure Page number(s) 

And/or URL(s)

Omission
Identified 

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

Explanation for 
Omission(s)

GRI 201 : 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value 
generated and distributed

SR p.133 

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

SR p.76-77 

201-3 Defined benefit plan  
obligations and other 
retirement plans

SR p.101 
AR p.A10-85

Indirect Economic Impacts

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
115-116 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 66, 
115-117 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 
116-117 

GRI 203 : 
Indirect 
Economic 
Impacts 
2016

203-2 Significant indirect economic 
impacts

SR p.115-117 

Anti-corruption

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
86-88

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 86-91
www.tisco.co.th/ 
th/sd/csr/
goodgovernance.
html#anticorp

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 86-91

GRI 205 : 
Anti- 
corruption 
2016

205-1 Operations assessed for risks 
related to corruption

SR p.90-91

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

SR p.86-88

205-3 Confirmed incidents of 
corruption and actions taken

SR p.90

Materials

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
134, 137-138

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 
135-138

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 
135-136, 138

GRI 301 : 
Materials 
2016

301-1 Materials used by weight  
or volume

SR p.137
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SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
FS - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 
Standard Disclosure Page number(s) 

And/or URL(s)

Omission
Identified 

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

Explanation for 
Omission(s)

Energy

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
138

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 
138-141

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 
138-142

GRI 302 : 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within 
the organization

SR p.141-142

302-3 Energy Intensity SR p.141-142

302-4 Reduction of energy  
consumption

SR p.139-140

302-5 Reductions in energy 
requirements of products  
and services

SR p.139

Employment

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 97

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 97-98, 
101

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 97-98, 
101

GRI 401 : 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover

SR p.99

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

SR p.102

401-3 Parental leave SR p.103

Occupational Health and Safety

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 97

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 97, 
104-106

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 97, 
104-106

GRI 403 : 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and 
safety management system

SR p.104-105

403-2 Hazard identification, risk 
assessment, and incident 
investigation

SR p.104

403-3 Occupational health services SR p.102, 104
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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)

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

SR p.104

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

SR p.105

403-6 Promotion of worker health SR p.111

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

SR p.108

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

SR p.104

403-9 Work-related injuries SR p.106-107 

403-10 Work-related ill health SR p.106-107 

Training and Education

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 97 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 97, 
108-109 
AR p. 8-32 to 8-41

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 97, 
108-109 

GRI 404 : 
Training and 
Education 
2016

404-1 Average hours of training  
per year per employee

SR p.110 

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

SR p.110 

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

SR p.109 

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
83, 97 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 83, 
97, 113 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 83, 97 

GRI 405 : 
Diversity  
and Equal 
Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance 
bodies and employees

SR p.100 

SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
FS - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
FS - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 
Standard Disclosure Page number(s) 

And/or URL(s)

Omission
Identified 

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

Explanation for 
Omission(s)

Non-discrimination

GRI 103 :
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
83, 97 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 83, 
97, 104, 113 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 83, 
104 

GRI 406 : 
Non- 
discrimination
2016

406-1 Incident of discrimination and 
corrective actions taken

SR p.104 

Marketing and Labeling

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
50, 52, 69, 120 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 50-54, 
56, 69-72, 85, 
120-128 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 50-53, 
56, 70-72, 85, 
120-128 

GRI 417 : 
Marketing 
and Labeling 
2016

417-3 Incidents of non-compliance 
concerning marketing 
communications

SR p.56 

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

SR p.13, 70-71, 
81-82, 85 
www.tisco.co.th/
content/dam/
tiscobank/
download/
about-tisco/
corporate- 
governance- 
policy-th.pdf

FS16 Initiatives to enhance financial 
literacy by type of beneficiary

SR p.56-63, 
116-117, 121-127 

Customer Privacy

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
84, 73 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 84, 
73-75 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 84, 
73-75 

GRI 418 : 
Customer 
Privacy 2016

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

SR p.76  
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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)

Product Portfolio

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
33-40, 44-46, 49 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 33-39, 
40-43, 45-47, 
49-50 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 33-39, 
40-44, 47, 49-50 

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

SR p.118-119 

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

SR p.54, 116-118

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

SR p.48 

Local Communities

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
115-117 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 66, 
115-117 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 
116-117 

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

SR p.116 

Cyber Security

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 
69, 73 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 66, 
69-71, 73-75 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 70, 
72-73 

Innovation Management

GRI 103 : 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR p.23, 27-29, 33 

103-2 The management approach 
and its components

SR p.27-30, 33-40 

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p.27-31, 33-40 

SR - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
FS - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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รายงานความยัง่ยนื 2561
บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) 159

ดัชนเีป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืระดบัองค์กร 

SR  - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561

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.118-119
SR p.54, 116-118

SR p.116 
SR p.56-63, 116-117, 

121-127 
Availability of products and services for those on low incomes 203-2 SR p.115-117

Economic development in areas of high poverty 203-2 SR p.115-117 

Economic inclusion 103-2 SR p.28-30, 33-43, 45-47, 
49-54, 56, 66-75, 81-91, 

94-98, 101, 104-106, 
108-109, 113, 115-117,  

120-127, 135-146 
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.115-117

Infrastructure investments 201-1 SR p.133
SDG3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
Access to medicines 203-2 SR p.115-117
Occupational health and safety 403-9

403-10
SR p.106-107
SR p.106-107

SDG4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all 
Employee training and education 404-1

404-2
SR p.110
SR p.110

SDG5 Achieve gender equality and empower all women and girls 
Economic inclusion 103-2 SR p.28-30, 33-43, 45-47, 

49-54, 56, 66-75, 81-91, 
94-98, 101, 104-106, 

108-109, 113, 115-117, 
120-127, 135-146

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

SR p.99 
SR p.110
SR p.109
SR p. 100

Infrastructure investments 201-1 SR p.133
Non-discrimination 406-1 SR p.104
Parental leave 401-3 SR p.103
Women in leadership 405-1 SR p.100
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.141-142 
SR p.141-142 
SR p.139-140 

SR p.139 
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รายงานความยัง่ยนื 2561
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Sustainable Development Goals (SDGs) GRI disclosure/
Indicator

Page number(s) 
And/or URL(s)

Infrastructure investments 201-1 SR p.133 
Renewable energy 302-1 SR p.141-142 
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.118-119 
SR p.54, 116-118

SR p.116 
SR p.56-63, 116-117, 

121-127 
Changing the productivity of organizations, sectors, or the whole 
economy 

203-2 SR p.115-117 

Diversity and equal opportunity 405-1 SR p.100
Earnings, wages and benefits 401-2 SR p.102
Economic inclusion 103-2 SR p.28-30, 33-43, 45-47, 

49-54, 56, 66-75, 81-91, 
94-98, 101, 104-106, 

108-109, 113, 115-117,  
120-127, 135-146 

Economic performance 201-1 SR p.133
Employee training and education 404-1

404-2
404-3

SR p.110
SR p.110
SR p.109 

Employment 102-8
401-1

SR p.12
SR p.99

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

SR p.141-142
SR p.141-142
SR p.139-140

SR p.139
Freedom of association and collective bargaining 102-41 SR p.103
Indirect impact on job creation 203-2 SR p.115-117 
Jobs supported in the supply chain 203-2 SR p.115-117 
Non-discrimination 406-1 SR p.104
Materials efficiency 301-1 SR p.137
Occupational health and safety 403-2 SR p.104 
Parental leave 401-3 SR p.103
Youth employment 401-1 SR p.99
SDG9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation 
Access to financial services FS6

FS7
SR p.118-119

SR p.54, 116-118
Infrastructure investments 201-1 SR p.133
Research and development 201-1 SR p.133
SDG10 Reduce inequality within and among countries 
Access to financial services FS13

FS16
SR p.116

SR p.56-63, 116-117, 
121-127 

Economic development in areas of high poverty 203-2 SR p.115-117

SR  - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
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Sustainable Development Goals (SDGs) GRI disclosure/
Indicator

Page number(s) 
And/or URL(s)

Foreign direct investment 203-2 SR p.115-117
Responsible finance FS15 SR p.13, 70-72, 81-82, 85

www.tisco.co.th/content/
dam/tiscobank/download/

about-tisco/corporate- 
governance-policy-th.pdf

SDG11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 
Access to affordable housing FS7 SR p.54, 116-118
SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns 
Energy efficiency 302-1

302-3
302-4
302-5

SR p.141-142
SR p.141-142
SR p.139-140

SR p.139
Materials efficiency/recycling 301-1 SR p.137
SDG13 Take urgent action to combat climate change and its impacts 
Energy efficiency 302-1 

302-3
302-4
302-5

SR p.141-142
SR p.141-142
SR p.139-140

SR p.139
Risks and opportunities due to climate change 201-2 SR p.76-77
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.90-91
SR p.86-88

SR p.90
Compliance with laws and regulations 417-3

418-1
SR p.56
SR p.76

Ethical and lawful behavior 102-16 SR p.5, 79, 81-84
www.tisco.co.th/content/

dam/tiscobank/download/
about-tisco/corporate- 

governance-policy-th.pdf 
Grievance mechanisms 103-2 SR p.28-30, 33-43, 45-47, 

49-54, 56, 66-75, 81-91, 
94-98, 101, 104-106, 

108-109, 113, 115-117,  
120-127, 135-146

Non-discrimination 406-1 SR p.104
Protection of privacy 418-1 SR p.76
SDG17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development 
Foreign direct investment 203-2 SR p.115-117

SR  - รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
AR - รายงานประจ�าปี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  ปี 2561

1.	 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
 1.1 ความเกี่ยวข้องกับทิสโก้
   ลูกค้า  หน่วยงานก�ากับดูแลสถาบันการเงิน
   พนักงาน สถาบันการศึกษา
   ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน
   นักลงทุน ประชาชนทั่วไป
   คู่ค้า อื่นๆ (กรุณาระบุ ……………………….)
 1.2 วัตถุประสงค์ของการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
   เพื่อท�าความรู้จักกับกลุ่มทิสโก้ เพ่ือศึกษา/ติดตามการด�าเนิน CSR ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
   เพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
   อื่นๆ (กรุณาระบุ ………………………………………………………………….)

2.	ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้	ฉบับนี้
 2.1 เนื้อหารายงาน

เข้าใจถึงการด�าเนินงานโดยทั่วไปของกลุ่มทิสโก ้ มาก ปานกลาง น้อย
ครอบคลุมหัวข้อเรื่องส�าคัญตามที่ท่านให้ความสนใจ มาก ปานกลาง น้อย
ครบถ้วนต่อการเข้าใจได้ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาก ปานกลาง น้อย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้
เพียงพอต่อการรับรู้และการตัดสินใจ  มาก ปานกลาง น้อย
มีความชัดเจน  มาก ปานกลาง น้อย

 2.2 การน�าเสนอข้อมูลรายงาน
เข้าใจง่าย ไม่สับสน  มาก ปานกลาง น้อย
รูปเล่มสวยงาม  มาก ปานกลาง น้อย
ความพึงพอใจต่อการน�าเสนอข้อมูลรายงานในภาพรวม มาก ปานกลาง น้อย

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

กลุ่มทิสโก้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของท่านถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก ้

ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ารายงานความยั่งยืนฉบับต่อไป
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