






รายงานความยั่งยืน 25632 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ตลอดระยะเวลากวา่ 50 ป ีกลุม่ทิสโกมุ้ง่มัน่ในการพฒันาและดำาเนนิธรุกจิ

อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น 

การพัฒนาส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการ

ลูกค้าที่หลากหลาย การกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้

กลุม่ทสิโกเ้ตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คง การดแูลพนกังานและสรา้งเสริมศกัยภาพ 

ใหม้คีวามกา้วหนา้ การรว่มมอืกบัพันธมติรทางธรุกจิอยา่งรบัผดิชอบและ

แขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม รวมถงึการมสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชนและรกัษา

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และนำามาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการดำาเนินงาน

ตามพนัธกจิขององคก์ร ผา่นการสรา้งองคค์วามรูท้างธรุกจิและวฒันธรรม

องค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและความรับผิดชอบ

ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ยังคงดำาเนินการตามแผนความยั่งยืนที่กำาหนดไว้ใน 

3 แนวทาง คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ การเป็น

สถาบนัการเงนิทีม่ธีรรมาภบิาล และการสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้ม

ภายใตแ้นวคดิการธนาคารเพ่ือความยัง่ยนื อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การใช้จ่ายภายในประเทศ 

หดตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อสอดรับกับมาตรการ

เว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยเหตุน้ีกลุ่มทิสโก้จึงมีการปรับตัวให้ทัน 

ต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและศักยภาพใน

การดำาเนนิธรุกจิทัง้ในดา้นระบบการบรหิารความเสีย่งและการกำากบัดแูล 

ที่มีประสิทธิผล การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน  

การยกระดับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเสริมสร้างความรู้

ความสามารถของบุคลากร

ในด้านการให้บริการลูกค้า กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความสำาคัญในฐานะ

สถาบันการเงินที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์

โรคระบาดจึงเพิ่มการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ 

ความสะดวกและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน รวมถึง

ออกมาตรการชว่ยเหลอืลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบ เพ่ือชว่ยแบง่เบาภาระหนี้

และบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

อยา่งเตม็ความสามารถ ในขณะเดยีวกนั กลุม่ทสิโกย้งัคงพฒันาผลติภณัฑ์

และบริการทีส่อดรบัความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะกลุม่อยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิ

กองทุนรวมที่เป็นเมกะเทรนด์โลกเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการนำาเสนอกองทุน

รวมและประกนัในรปูแบบ Open Architecture เปิดกวา้งให้ลกูคา้สามารถ

เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่าง ๆ ได้ในที่เดียวแบบ One Stop Service  

เพิ่มประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าในการบริหารจัดการเงิน

ในด้านธรรมาภิบาล กลุ่มทิสโก้ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็น 

ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านโครงสร้างการจัดการและ 

จรรยาบรรณธุรกิจ การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม การต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน การบริหารความเส่ียง 

และความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 

เทยีบเคยีงไดใ้นระดบัสากล ทำาใหไ้ดร้บัเกยีรตเิปน็หนึง่ใน “รายชือ่หุน้ยัง่ยนื” 

ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่4 จากตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และได้รบัรางวลั 

“บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563” กลุ่มธุรกิจการเงิน จากงาน Money &  

Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

ในดา้นบคุลากร กลุม่ทสิโกม้เีปา้หมายในการสรา้ง “องคก์รแหง่ความสขุ” 

ผ่านการสร้างบรรยากาศการทำางานและความสัมพันธ์ที่ดี การสร้างเสริม 

สขุภาวะอนามยั ตลอดจนการสง่เสรมิและสบืสานการมวีฒันธรรมองคก์ร 

ที่แข็งแกร่ง นอกจากน้ี กลุ่มทิสโก้ยังให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง ภายใต้โครงการ OASIS - เปิดรับ ปรับใช้ ให้ต่อ เพื่อให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการนำาเสนอไอเดียและนำามาพัฒนาองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้ได้รับรางวัล HR INNOVATION AWARDS 2020  

จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ในด้านสังคม กลุ่มทิสโก้ให้ความสำาคัญต่อการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

ในพื้นที่ห่างไกลและขยายโอกาสการได้รับบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง  

จงึขยายสาขาและเพ่ิมชอ่งทางการบริการในรูปแบบออนไลนอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 

ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงินขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น 

เพ่ือใหแ้ตล่ะครอบครัวสามารถวางแผนการเงนิ และชว่ยยกระดบัคณุภาพ

ชวีติ โดยในปนีี้ไดป้รบัรูปแบบการใหค้วามรูท้างการเงนิเปน็แบบออนไลน์

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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ในด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึง 

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ โดยผนวก

การบริหารจดัการผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้สูก่ระบวนการปฏบิตักิาร

ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการสรา้งความตระหนักใหก้บัพนกังาน  

ให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้  

ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชนที่กลุ่มทิสโก้ดำาเนินธุรกิจอยู่ให้มี 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

การอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้มให้กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สียทุกกลุม่ และให้การสนบัสนนุ

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2564 แม้ว่าทั่วโลกและประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการ 

แพร่ระบาดของ  COVID-19 กลุ่มทิสโก้ยังยึดม่ันในแผนความย่ังยืนท่ีกำาหนดไว้ 

โดยจะมกีารตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิเพือ่ปรบัแผนรองรับให้ธรุกจิ 

สามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง พร้อมท่ีจะส่งมอบคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคมต่อไป

ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ 

ทีส่มบรูณแ์ขง็แรง และขอขอบคณุทีเ่ชือ่ม่ันและสนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิ

และกิจกรรมของกลุ่มทิสโก้ด้วยดีเสมอมา

GRI 102-14, GRI 102-15
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ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเย่ียมแห่งปี 2563” กลุ่มธุรกิจการเงินจากงาน Money & 

Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร สำาหรับบริษัท

จดทะเบียนที่มีผลประกอบการโดยรวมยอดเยี่ยม 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายช่ือ “ESG100” ต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 6 จากการดำาเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

จากสถาบันไทยพัฒน์

บรษัิทหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุ ทิสโก ้จำากัด รับรางวลั Pension Fund Provider of the 

Year Thailand 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก Global Banking and Finance Review 

โดยพ�จารณาจากผลงานท่ีสามารถบริหารผลตอบแทนท่ีดีอย่างสม่ำาเสมอให้กับสมาชิก

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

ไดรั้บรางวลั บริษัทจดทะเบียนดา้นนักลงทุนสมัพนัธด์เีดน่ (OUTSTANDING INVESTOR 

RELATION AWARDS) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหวา่ง 30,000 - 100,000 ล้านบาท จากงานประกาศ

รางวัล “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสาร

การเงินธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม

ป ี2563 ประเภทกองทุนหุน้ขนาดกลางและเลก็ จาก MORNINGSTAR THAILAND FUND 

AWARDS 2020 จากการบริหารกองทนุเป�ด ทิสโก ้Mid/Small Cap อคิวติี ้(TISCOMS) 

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กองทุนมีผลการดำาเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น

ได้รับรางวัล THAILAND HR INNOVATION AWARDS 2020 จากผลงานโครงการ 

“TISCO OASIS เป�ดรับ ปรับใช้ ให้ต่อ” ท่ีจัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง

ประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับสถาบันเพ�่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) และคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) 

ประจำาปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ไดรั้บรางวลัเกยีรตคุิณ SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD ในงาน The State 

of Corporate Sustainability in 2020 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ 

รายงานความยั่งยืน 25634 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

ทิสโก้ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำาคัญ

ตอ่การเปดิเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส รวมไปถงึการมุง่มัน่ในการสรา้งนวตักรรมในการพฒันาบคุลากรและองคก์รอยา่งเปน็รปูธรรม

และต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความสำาเร็จจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังนี้

ด้านการดำาเนินงาน ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

ด้านการกำากับ
ดูแลกิจการ

ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัท

จดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเน่ืองเป็น

ปทีี ่13 ในการประกาศผลสำารวจการรายงานดา้นการกำากบัดแูลกจิการบริษัทจดทะเบียน

ไทย ประจำาปี 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2563 ด้วยคะแนนเต็ม 100 

คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ

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

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  

จัดทำารายงานความยั่งยืนเป็นประจำาทุกปี เพ่ือเป็น

หนึ่งในช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

ถงึผลการดำาเนนิงานดา้นความยัง่ยนืครอบคลุมทัง้ใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล 

โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทาง

ของ Global Reporting Initiatives (GRI Standard) 

มีการระบุเน้ือหาข้อมูลองค์กร แนวทางการจัดการ 

หัวข้อความยั่งยืน และตัวบ่งชี้การดำาเนินงานที่มี 

นยัสำาคญัในชว่งป ี2563 เชือ่มโยงการดำาเนนิงานของ 

องค์กรกับเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนปี 2573 

(SDG2030) ซึ่งขอบเขตการรายงานดังนี้

ช่องทางติดต่อกรณีที่มีคำาถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาของรายงาน

หน่วยงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 7 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0 2633 6801

โทรสาร: 0 2633 6855

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้สามารถอ่าน

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ 

โดยสแกน QR Code และดาวน์โหลด

ที่เว็บไซต์ www.tisco.co.th 

ช่วงเวลาของการรายงาน
วันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รอบการรายงาน
รายปี

รายชื่อบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด

• บริษัท ไฮเวย์ จำากัด

• บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำากัด

• บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด

• บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำากัด

• บริษัท ออล-เวย์ส จำากัด

• บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำากัด*

• บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำากัด*

หมายเหตุ
* ไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

การรับรองคุณภาพรายงาน
ข้อมูลทางการเงินในรายงานฉบับนี้นำาข้อมูลมาจากระบบ 

บัญชีเดียวกันกับท่ีใช้จัดทำางบการเงินและข้อมูลทางการเงิน 

ที่ แสดงในรายงานประจำาปี  2563 ของบริษัท ทิสโก้  

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงได้รับ

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำาหรับเนื้อหาและ

ขอ้มลูอืน่ ๆ  นอกเหนอืจากขอ้มลูทางการเงินท่ีแสดงในรายงาน 

ยังไม่ได้มีการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

รายงานฉบับก่อนหน้า
รายงานความยั่งยืน 2562 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-56 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้



วิสัยทัศน์

พันธกิจ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการนำาเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคุณค่า

ให้กบัลกูค้าดว้ยความเช่ียวชาญอย่างเป็นผู้นำาและมอือาชีพ ทิสโกมุ่้งมัน่ทีจ่ะขยายบริการใหค้รอบคลมุ

ความตอ้งการของลกูค้าในทุกพืน้ที ่โดยใหค้วามสำาคัญกบัการริเร่ิมสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์การเงินใหม ่ๆ  

 และการใหค้ำาแนะนำาทีส่รรค์สร้างโอกาสทางการเงินของลูกค้าในทกุช่วงของชีวติ การพฒันาบคุลากร

อย่างต่อเน่ือง และการลงทุนในเทคโนโลยีช้ันนำาคือหัวใจของบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้ 

ของเรา ทสิโกยั้งยึดมัน่ในวฒันธรรมองค์กรทีซ่ื่อสตัย์ ยติุธรรม และโปร่งใส เพือ่สร้างสรรค์คุณค่าอย่าง

ยั่งยืนเพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”

ค่านิยม ลูกค้าเป็นหลัก 
ใส่ใจมุง่บรกิารลกูคา้เปน็หลกั สามารถเสนอแนวคดิและพฒันาวธิกีารทีเ่หมาะสม เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 

การให้คำาแนะนำา
บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะนำา วางแผน จัดการ 

ดา้นการเงิน ให้กับผู้อืน่อย่างดทีี่สดุด้วยบคุลกิทีเ่ปน็กนัเองและเปดิกว้าง ทำาให้สามารถรับรูแ้ละ 

เข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า เพ่ือช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง

เชี่ยวชาญอย่างผู้นำา
บุคลากรของทิสโก้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะ 

ที่โดดเด่น สะท้อนความเป็นผู้นำาในด้านคุณภาพบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของ 

จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

ความคิดสร้างสรรค์
ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชำานาญเท่านั้น แต่ยัง 

ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าคำาแนะนำาต่าง ๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้าต้องมีทั้ง 

ความถูกต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างทางเลือก 

ในการบริหารจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินได้

สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ
สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพ่ิมคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ 

ความชำานาญในวชิาชพีและการปฏบิตังิานทีน่า่เชือ่ถอืและเปน็ที่ไวว้างใจ เนน้ความพึงพอใจและ 

ความสำาเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

รายงานความยั่งยืน 25636 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-16
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เกี่ยวกับทิสโก้

โครงสร้างกลุ่มทิสโก้

ทิสโก้ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกของ 

ประเทศไทย ที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุนหลากหลายประเภท  

ได้แก่ บริการวาณชิธนกจิ การจดัการกองทนุสำารองเลีย้งชพี สนิเชือ่เช่าซือ้ 

และการลงทนุในหลกัทรพัย์ ทสิโก้เป็นหน่ึงในผูร่้วมก่อตัง้ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2526 

ต่อมาในปี 2548 ทสิโก้ได้ยกสถานะเป็นธนาคารพาณชิย์เต็มรปูแบบ ในชือ่ 

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) และต่อมาในปี 2552 ได้ปรับโครงสร้าง 

การถอืหุน้เป็นรปูแบบบรษิทัโฮลดิง้ โดยจดัตัง้ บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ 

จำากัด (มหาชน) (“TISCO”) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มและเข้าจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ แทนธนาคารทสิโก้ ทำาหน้าทีก่ำาหนดนโยบายและกำากบั

ดูแลกิจการของธนาคารและบริษัทในเครือ ส่งผลให้ทิสโก้บริหารจัดการ

ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปฏิบัติงานที ่

ซำา้ซ้อน เอือ้ต่อการขยายธรุกจิ เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนส่งเสรมิ 

การพัฒนาและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)(1)

  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ   ธุรกิจตลาดทุน   ธุรกิจอื่น ๆ

บมจ.
ธนาคารทิสโก้

บริษัท 
ไฮเวย์ จำากัด

บริษัท เอชทีซี 
ลีสซิ่ง จำากัด(2)

บริษัท ทิสโก้ 
โตเกียว ลีสซิ่ง 

จำากัด(2)

บริษัท
หลักทรัพย์
ทิสโก้ จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ทิสโก้ จำากัด

บริษัท ทิสโก้ 
อินฟอร์เมชั่น 

เทคโนโลยี จำากัด

บริษัท 
ทิสโก้ อินชัวรันส์ 

โซลูชั่น จำากัด

บริษัท
ศูนย์การเรียนรู้
ทิสโก้ จำากัด

บริษัท
ออล-เวย์ส 

จำากัด

49%

ทุนชำ�ระแล้ว 
9,216 ล�้นบ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
60 ล้�นบ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
100 ล้�นบ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
20 ล้�นบ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
200 ล้�นบ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
600 ล้�นบ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
1,000 ล้�นบ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
100 ล้�นบ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
5 ล�้นบ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
100 ล้�นบ�ท

หมายเหตุ
(1)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2)	 ไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

99.99%

100% 

51%

100%

100% 

100% 100%

100% 100% 

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

เกี่ยวกับทิสโก้



กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้าบรรษัท กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน

บริการสินเชื่อรายย่อย
• สินเชื่อเช่าซื้อ

• สินเชื่อบ้าน

• สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
(อาทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำาหน่ายรถยนต์ 

เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเช่าซื้อทรัพย์สิน

เพื่อการพาณิชย์ ฯลฯ)

บริการประกันชีวิตและประกันภัย

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
• สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน

• สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว

• สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ

• บริการออกหนงัสอืคำา้ประกนัและอาวลั

 ตั๋วเงิน

• บริการให้คำาปรึกษาและบริการอื่น ๆ 

 ด้านเงินกู้

 • บริการคัสโตเดียน

บริการวาณิชธนกิจ
บริการประกันภัย

บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ
บริการเงินฝากรายย่อย
บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 ประเภทลูกค้าทั่วไปและประเภทสถาบัน
บริการจัดการกองทุน
• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

• กองทุนส่วนบุคคล

• กองทุนรวม

บริการธุรกิจจัดการการเงิน
บริการประกันชีวิตและประกันภัย
บริการตัวแทนซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุน 

 ประกันชีวิตและสุขภาพในรูปแบบการขาย
 โดยไม่จำากัดค่าย (Open Architecture)

กลุ่มลูกค้ารายย่อย
ให้บริการสินเช่ือรายย่อย บริการประกันชีวิตและประกันภัย โดยบริการสินเชื่อรายย่อยมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อ

เพือ่การเคหะ และสินเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภคเป็นหลกั รวมถงึสนิเชือ่สำาหรบัผูป้ระกอบการในระดับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งนี้ สินเชื่อประเภทต่าง ๆ มีการดำาเนินการผ่านบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ดังนี้

สินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์

สินเชื่อ
เพื่อการเคหะ

สินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

สินเชื่อสำาหรับ
ผู้ประกอบการในระดับ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

ประเภทสินเชื่อ

ดำาเนินการโดย ดำาเนินการโดย ดำาเนินการโดย ดำาเนินการโดย ดำาเนินการโดย

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) 
และบริษัท ทิสโก้ 
โตเกียว ลีสซิ่ง จำากัด

บริษัท ไฮเวย์ จำากัด ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)  ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ไฮเวย์ จำากัด

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ไฮเวย์ จำากัด

รายงานความยั่งยืน 25638 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี กลุม่ทสิโก้มุง่เน้นสร้างมลูค่าแก่ลกูค้าทุกกลุม่

โดยพัฒนาและนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่

หลากหลาย คำานงึถงึผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพิม่โอกาส

และขยายช่องทางเข้าถงึบรกิารทางการเงนิแก่ลกูค้า สร้างโอกาสทางธรุกจิ

ใหม่ ๆ อย่างต่อเนีอ่ง เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในแต่ละช่วง

ชวีติทีแ่ตกต่างกัน สร้างความสัมพนัธ์ทีด่กีบัลูกค้าอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

โดยกลุ่มทิสโก้แบ่งธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าเป็น 3 กลุ่มหลักตามรูปแบบ

การดำาเนนิธรุกจิแบบการรวมศนูย์ทีล่กูค้า (Client Centric) ดงันี้ 
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ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนโดยเจ้าหน้าท่ีการตลาด

ทีไ่ด้รบัอนญุาต จากความสำาเรจ็ในการเป็นผูใ้ห้บรกิารทีป่รกึษาการลงทนุ

ชั้นนำา “Top Advisory House” ที่ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่ง

ทั้งการออมและการลงทุนอย่างครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” 

กลุม่ทสิโก้มเีป้าหมายในการยกระดบัการให้บรกิารลกูค้าไปอีกขัน้ด้วยการ

มุ่งสูก่ารให้บริการให้คำาแนะนำาทางการเงนิทีต่อบโจทย์ลกูค้าแบบองค์รวม 

“Holistic Financial Advisory” ซึง่เป็นการต่อยอดการให้บรกิารทีป่รกึษา

ด้านลงทนุ (Investment Advisory) ให้ครอบคลมุทัง้ในเรือ่งของการลงทนุ 

การวางแผนประกนั เพือ่คุม้ครองชวีติและสุขภาพ และการวางแผนเกษยีณ

ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างคุ้มค่า เป็นการบริหาร

ความมั่งคั่งอย่างครบวงจรที่แท้จริง

นอกจากการให้บริการด้านสินเช่ือรายย่อยแล้ว ธนาคารทิสโก้ จำากัด 

(มหาชน) บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จำากัด และ บริษัท ไฮเวย์ 

จำากัด ยังให้บริการนายหน้าประกันภัยทั้งประกันชีวิต (Life Insurance) 

และประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความหลากหลายเพียงพอสำาหรับการ

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตามเงื่อนไขและสภาวะส่วนบุคคล 

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว กลุ่มทิสโก้จึงเปิดโอกาสให้บริษัทประกันชั้นนำา

ที่มีชื่อเสียง ฐานะการเงินมั่นคง และมีความเชี่ยวชาญในประกันแต่ละ

ประเภทเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ทำาให้สามารถสรรหาและคัดสรร

ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า 

ด้วยบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและสุขภาพจากหลากหลาย

ค่ายในจุดเดียว หรือท่ีเรียกว่า Open Architecture ผลิตภัณฑ์ในหมวด

ประกันชีวิต ได้แก่ ประกันสินเช่ือ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบ

ตลอดชีพ และแบบประกันบำานาญ ประกันชีวิตควบการลงทุน รวมถึง

ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง สำาหรับผลิตภัณฑ์หมวดประกันวินาศภัย

ที่ให้บริการ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 

ประกนัภยัเพือ่ธรุกจิ ท้ังนี ้เพือ่เป็นการอำานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการ

เข้าถงึบริการด้านประกนัภยัได้มากขึน้ ในปี 2563 ทสิโก้ได้ขยายช่องทาง

การให้บริการนายหน้าประกันภัยผ่านสาขาของ บริษัท ไฮเวย์ จำากดั 

เพิม่เตมิอกี 60 สาขา รวมเป็นจำานวนสาขาทัง้หมด 347 สาขา ภายใต้แบรนด์

“สมหวัง กันภัย” มีจุดเด่นคือ “คุ้มครองครบ จบทุกภัย” ในที่เดียว ด้วย

การเสนอแผนความคุ้มครองครอบคลุมทั้งในกลุ่มประกันภัยรถ (Motor) 

รวมถึงประกันภัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย

รถมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยภาคบังคับ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) 

ประกันภัยคุ้มครองโรคมะเร็ง ประกันภัยชดเชยรายได้

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ส่งผลต่อการ

ดำารงชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และ

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา จะเห็นได้จากแนวโน้มการใช้

สมาร์ทโฟนที่เพิ่มสูงข้ึน ในปัจจุบันเม่ือเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อ

การดำาเนินธุรกิจและได้รับการตอบรับจากผู ้บริโภค ส่งผลให้อัตรา

การเติบโตของธุรกิจและบริการทางดิจิทัลยังคงเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace 

Platform) สำาหรับการจองและซื้อรถยนต์รุ่นพิเศษ ที่กลุ่มทิสโก้ได้พัฒนา

ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายรถยนต์ โดยให้

บริการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และมีกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

จึงได้มีการเพ่ิมรุ่นรถยนต์ที่วางจำาหน่ายบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลได้

ออกมาตรการลอ็กดาวน์ รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social 

Distancing) ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้บริการช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ 

มากกว่าสถานการณ์ปกติอย่างมีสาระสำาคัญ กลุ่มทิสโก้จึงได้พัฒนา

แพลตฟอร์มดิจิทัลสำาหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Digital CRM) เพื่อ

รองรับจำานวนลูกค้าที่ใช้บริการช่องทางดิจิทัลที่มากขึ้น และเพิ่มขีดความ

สามารถในการนำาข้อมูลจากการให้บริการเพ่ือมาพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และบริการสำาหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก

และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ให้บริการสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือ

กลุม่องค์กรธรุกิจขนาดใหญ่ โดยบรกิารหลักเป็นการให้สนิเชือ่เพือ่นำาไปใช้

ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ต่าง ๆ  และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การคำ้าประกัน อาวัล การให้คำาปรึกษาด้านการกู ้เงินและการปรับ

โครงสร้างหนี้ การให้บริการด้านคัสโตเดียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้

บรกิารให้คำาปรกึษาทางการเงนิและบรกิารวาณชิธนกจิอย่างครบวงจรแก่

บริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ โดยบริการดังกล่าว 

ประกอบด้วย การเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจั้ดการจำาหน่ายหลกัทรพัย์

ทุกประเภททั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน การเป็น

ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

การจัดหาเงินกู้ยืม การปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าบรรษัท กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน
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กลุ ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน แบ่งกลุ ่มลูกค้า

ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามมูลค่ารวมฐานเงินฝาก กองทุน 

หรือพอร์ตหุน้ ได้แก่ กลุม่ทสิโก้พรเีมยีม (1-5 ล้านบาท) 

กลุม่ทสิโก้แพลทตนัิม (5 -20 ล้านบาท) และกลุ่มทสิโก้

ไพรเวท (20 ล้านบาทข้ึนไป) ทั้งนี้ ทิสโก้ได้ให้บริการ

ต่าง ๆ เช่น บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการเงินฝาก

รายย่อย บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริการ

จัดการกองทนุ เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ลกูค้าได้เข้าถงึ

ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและ

สุขภาพที่มีคุณภาพในจุดเดียวและมีความหลากหลาย 

ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า

และให้ผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ธนาคารทิสโก้ 

จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน (บลจ.) จำานวน 12 แห่ง และบริษทัประกนัภยัชัน้นำา

10 แห่ง ในการนำาเสนอผลิตภณัฑ์ในรปูแบบการให้บรกิาร

ขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันชีวิตและสุขภาพ จาก

หลากหลายบริษัทในจุดเดียว (Open Architecture) 

นอกจากนีย้งัให้บรกิารท้ังบทวเิคราะห์และกลยทุธ์การลงทนุ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเสนอทางเลือกการลงทุนที่

เหมาะสม พร้อมท้ังเสนอบริการจดัทำาแผนการลงทนุให้กบั

ลูกค้า ด้วยความชำานาญในการให้คำาปรึกษาทางการเงิน

ทีโ่ดดเด่นอนัเป็นจดุแขง็ของทสิโก้ จะสามารถมอบบรกิาร

ระดับดีเยี่ยมและรักษาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับ

ลูกค้า ผ่านบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ด้วยความ

มุ่งมั่นอย่างต่อเน่ืองที่จะเป็น “ผู้ให้บริการที่ให้คำาแนะนำา

ทางการเงนิทีต่อบโจทย์ลกูค้าแบบองค์รวม“ อย่างครบวงจร

(One Stop Service) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ในปี 2563 ทสิโก้ยงัคงดำาเนนิงานด้วยความชำานาญในการ

เป็นทีป่รึกษาด้านการลงทนุ (Investment Advisory) อย่าง

ต่อเนื่อง โดยให้คำาแนะนำาและวางแผนทางการเงินให้กับ

ลกูค้า แม้ในภาวะทีเ่ศรษฐกจิมคีวามไม่แน่นอน ทสิโก้ยงัคง

มองเห็นโอกาสด้านการลงทนุในกลุม่ธรุกิจทีอ่ยูใ่นเมกะเทรนด์

ของโลก เช่น ธรุกิจเฮลธ์แคร์ ธรุกจิไบโอเทค ธุรกจิอคีอมเมร์ิซ

ธรุกจิออนไลน์ การศกึษาออนไลน์ เป็นต้น ดงันัน้ ทสิโก้

จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนรวม เพื่อคัดสรร

ผลิตภัณฑ์กองทุนที่มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจกลุ่ม

เมกะเทรนด์ให้แก่ลูกค้า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้าง

ผลตอบแทนในการลงทนุให้แก่ลกูค้า อีกทัง้ทสิโก้ได้มุง่เน้น

การให้บริการให้คำาแนะนำาที่ครอบคลุมการวางแผนทาง

การเงนิทีมี่การคุม้ครองความเสีย่ง (Protection Advisory) 

โดยเฉพาะความเสีย่งในด้านสขุภาพ ภายใต้แนวคดิการเป็น 

Health Protection Advisory หรือทีป่รึกษาด้านประกนั

สขุภาพ เพ่ือปกป้องและเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงนิ

ให้กบัลกูค้า โดยทสิโก้ได้ศึกษาข้อมลูผลติภณัฑ์ทัง้เชงิลกึ

และเชิงกว้าง เพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์กลั่นกรอง

ผลติภณัฑ์ด้านประกนัสุขภาพจากบรษิทัประกนัชัน้นำา และ

คัดสรรผลิตภัณฑ์ รวมถึงร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความ

โดดเด่นในแต่ละประเภท (Best in Class) นำาเสนอแก่ลกูค้า 

โดยมุง่เน้นถงึประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นสำาคญั อาทิ

TISCO My Care Smart 
ประกันสุขภาพท่ีคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ทั้งการเจ็บป�วยและอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบเหมาจ่ายตามจริง 

โดยไม่จำากัดวงเงินต่อการรักษาแต่ละคร้ัง มีวงเงินความ

คุ้มครองให้เลือกต้ังแต่ 300,000 - 700,000 บาทต่อปี 

โดยไม่ต้องสำารองจ่าย ท้ังนี้ พนักงานบริษัทท่ีมีสวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว หากเลือกแผนท่ีมีความรับผิด

ส่วนแรก สามารถลดค่าเบ้ียประกันได้สูงสุดเกือบร้อยละ 50

นอกจากน้ี ผู้ทำาประกันสามารถต่ออายุกรมธรรม์ ได้จนถึง

อายุ 80 ปี

รายงานความยั่งยืน 256310 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

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



TISCO Zero Cancer
แผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง ที่มีจ�ดเด่น คือ 

จ่ายเงินคุ้มครองทันทีเมื่อตรวจพบและดูแล

ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องไปตลอด

จนครบวงเงิน สามารถทำาประกันได้โดย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต้องแถลงประวัติ

สุขภาพในใบคำาขอเอาประกัน) โดยเบี้ยประกัน

จะไม่ปรับเพ�่มตามอายุของผู้ทำาประกันที่

มากข้ึน และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ ได้

สูงสุดถึงอายุ 70 ปี

TISCO CI Extra Care 
แผนความคุ้มครอง 8 กลุ่มโรคร้ายแรง 

ครอบคลุม 108 โรค รวมถงึคุ้มครองการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยได้รับเงินก้อน

ทันทีหลังการตรวจพบโรคร้าย รวมถึง

มีค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีเข้ารับ

การรักษาเป็นผู้ป�วยในจากโรคร้ายแรง 

โดยรับประกันภัยต้ังแต่อายุ 6 เดือน 

ถึง 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 98 ปี

ทิสโก้ โอกาสสร้างได้  |  T. 0 2633 6000 กด 6  |  www.tisco.co.th |       TISCO

ประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรง

คุ้มครอง 8 กลุ่มโรคร้ายแรง
ครอบคลุมสูงสุดมากถึง 108 โรค

TISCO CI Extra Care

รับประกันภัยโดย

คัดมาแล้วว่าคุ้ม โดยผู้เช่ียวชาญจากทิสโก้

• ผู้ซ้ือควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไข ก่อนตัดสินใจทําประกัน
• ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จํากัด
   เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย เท่าน้ัน

ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อกลุ่มโรคร้ายแรง รวมสูงสุด 700%
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างกลุ่มโรค
คุ้มครองโรคร้ายแรงต้ังแต่ระยะแรกสูงถึง 30% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
อายุรับประกันภัยถึง 70 ปี ต่ออายุสูงสุดถึง 98 ปี
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในรายวัน สูงสุดวันละ 10,000 บาท

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

My Care Prestige Health 
แผนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพท่ีให้วงเงิน

ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง 

ตั้งแต่ 10 - 100 ล้านบาท ครอบคลุมถึง

แนวทางการรักษาแบบใหม่ และสามารถ

เลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ท่ัวโลก เป็น

แผนที่เหมาะสำาหรับลูกค้าที่ต้องการได้ทุน

ประกันสูง รับประกันตั้งแต่อายุ 11 - 80 ปี

ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี โดยลูกค้า

ทิสโก้จะได้สิทธิประโยชน์ เพ�่ม เ ติม รับ

ผลประโยชน์กรณีท่ีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด

และทุกระยะถึง 2 แสนบาท สำาหรับทุกแผน

นอกจากการพัฒนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แล้ว กลุ่มทิสโก้ยังคง

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดย

ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด (บลจ.ทิสโก้)

ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน TISCO My Funds ให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี

กองทุนรวมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้ เพื่ออำานวยความสะดวกให้

กับลูกค้าที่สนใจลงทุนกับบลจ.ทิสโก้ อีกทั้งแอปพลิเคชันยังคงรองรับ

การทำาธุรกรรมซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการ

ของ บลจ. ทิสโก้ที่มีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้

ในส่วนของธุรกิจประกันโดยบริษัท ทิสโก้ อินชัวร์รันส์ โซลูชั่น จำากัด 

ได้ให้บริการผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ลูกค้าสามารถเลือกดูรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ประกัน ความคุ้มครอง เงื่อนไข เลือกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 

และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน ชำาระเงิน และได้รับกรมธรรม์ผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด 

(บล.ทิสโก้) ได้พัฒนาการให้บริการด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกและโอกาสในการลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยในปี 2563 บล.ทิสโก้

ได้เร่ิมให้บริการธุรกิจนายหน้าค้าและจัดจำาหน่ายกองทุนรวมในรูปแบบ 

Open Architecture เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนและเพ่ิมโอกาส

การเข้าถึงกองทุนคุณภาพ ลูกค้าสามารถทำารายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน 

กองทุนรวมกับ บลจ. ที่เป็นพันธมิตรของ บล.ทิสโก้ ผ่านโปรแกรม 

Streaming for Fund รวมถึงการให้บริการด้านบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ 

พร้อมคำาแนะนำากลยุทธ์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้ ในปี 2563 บล.ทิสโก้

ได้ประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตร (Co-Brand Alliance) กับ 

Jefferies Hong Kong Limited เพื่อให้บริการด้านการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ 

ด้านงานวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย รวมถึง

การเป็นที่ปรึกษาให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศท่ีต้องการซื้อขาย

หลักทรัพย์ในประเทศไทยอีกด้วย

11

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

เกี่ยวกับทิสโก้



รายงานความยั่งยืน 256312 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-7, GRI 102-10



สำานักงานใหญ่ สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล สาขาต่างจังหวัด

ปี 2561 1,224 115 398

ปี 2562 1,260 121 412

ปี 2563 1,251 117 411

ปี 2561 1,947 412 741

ปี 2562 1,989 426 823

ปี 2563 1,932 427 875

ปี 2561 45

ปี 2562 53

ปี 2563 23

หมายเหตุ ไม่นับรวมจำานวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานชั่วคราว

พนักงานประจำา พนักงานสัญญาจ้าง รวมพนักงานทั้งหมด

ปี 2561 1,555 182 1,737

ปี 2562 1,611 182 1,793

ปี 2563 1,605 174 1,779

ปี 2561 2,764 336 3,100

ปี 2562 2,903 335 3,238

ปี 2563 2,943 291 3,234

พนักงานชาย

พนักงานชาย

พนักงานหญิง

พนักงานหญิง

หมายเหตุ
1)	 พนักงานประจำา	หมายถึง	ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	ตั้งแต่พนักงานระดับบริหาร	ระดับบังคับบัญชา	และระดับปฏิบัติการ	ที่ทำาหน้าที่ต่าง	ๆ 	เช่น	กรรมการอำานวยการ	กรรมการผู้จัดการ	หัวหน้า 
	 หน่วยงาน	พนักงานทั่วไป	ที่เป็นพนักงานประจำา
2)	 พนักงานสัญญาจ้าง	 หมายถึง	 พนักงานท่ีทิสโก้จ้างทำางานในลักษณะท่ีมิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง	 ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานท่ีแน่นอนหรือในงาน 
	 อันมีลักษณะเป็นครั้งคราวท่ีมีกำาหนดการสิ้นสุด	 หรือความสำาเร็จของงานหรือในงานท่ีเป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น	 ซ่ึงงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลา 
	 ไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำาสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

จำานวนพนักงานจำาแนกตามพื้นที่

จำานวนแรงงานฝึกงาน

หมายเหตุ 
จำานวนพนักงาน	หมายถึง	พนักงานประจำา	และพนักงานสัญญาจ้าง	โดยไม่นับรวมจำานวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานชั่วคราว

หมายเหตุ
ข้อมูลจำานวนแรงงานฝึกงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่แสดง
ไม่รวมตำาแหน่งพนักงานชั่วคราว
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จำานวนพนักงานจำาแนกตามประเภทการจ้าง

GRI 102-8

เกี่ยวกับทิสโก้



การเป็นสมาชิกภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย

กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรและภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือร่วมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจน 

มาตรฐานการดำาเนินงานต่าง ๆ มาพัฒนาและปรับใช้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในกลุ่มทิสโก้ อันได้แก่

องค์กรหรือภาคีเครือข่ายพันธมิตร

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

รายงานความยั่งยืน 256314 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-12, GRI 102-13, FS15
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มทิสโก้

การดำาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มทิสโก้ผลักดันและบูรณาการการพัฒนาความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การปฏิบัติงานในองค์กร ครอบคลุมหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

ธรรมาภบิาล (Environment, Social and Governance : ESG) เพือ่สง่เสรมิ 

ให้เกิดการดำาเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมกีารนำาปจัจยัสำาคญัดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาลเขา้เปน็ 

ปัจจัยหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ 

การดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ กลุ่มทิสโก้ได้กำาหนดนโยบายด้าน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ รวมถึง 

การกำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานเพื่อความเป็นการธนาคารเพื่อ 

ความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจที่ทุกบริษัท

ภายในกลุ่มทิสโก้ต้องนำาไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา

ความยั่งยืนของกลุ่ม ดังนี้

01

02

03
04

ด้านการกำากับดูแลกิจการ : 
เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการกำากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง โดยสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่ยึดมั่นในหลักการบริหารความเสี่ยงและการกำากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับ สนับสนุน

แนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในองค์กร รวมถึง 

การปอ้งกนัไมใ่หอ้งค์กรถกูใช้เป็นชอ่งทางในการฟอกเงินหรือเปน็แหล่งเงนิทุนใหก้บัการกอ่การร้าย

ด้านเศรษฐกิจ : 
สนับสนุนการให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่าง 

เป็นธรรม และลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ทำาให้กลุ่มทิสโก้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน 

พร้อมทั้งได้รับผลตอบแทนและการเจริญเติบโตที่ดี 

ด้านสิ่งแวดล้อม :
ดำาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม :
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสู่สังคม โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงินและสามารถเข้าถึง

บริการทางการเงินที่จำาเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

GRI 102-19

การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มทิสโก้



รายงานความยั่งยืน 256316 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

คณะทำางานดังกล่าวมีหน้าที่นำานโยบายและกลยุทธ์มากำาหนดกรอบ

การดำาเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Framework) ที่ครอบคลุมถึงประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในการดำาเนิน

ธุรกิจ หรือมีสารัตถภาพหลัก (Materiality Topics) อันนำาไปสู่ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร กระบวนการดังกล่าวเน้นการสร้าง 

การสานสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำาไปสู่การ

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการดังกล่าว กลุ่มทิสโก้ได้จัดต้ังคณะทำางานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ และมีการกำาหนดโครงสร้าง 

การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนดังนี้

พัฒนาแผนการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องกับ 

หลกัปฏบิตัทิีด่ขีองอตุสาหกรรม โดยกรอบการดำาเนนิการดงักลา่ว จะนำามา 

กำาหนดแผนการดำาเนนิการ (Sustainable Development Roadmap) ทีม่ ี

รายละเอียดของแผนกิจกรรมและตัวช้ีวัดความสำาเร็จ เพื่อใช้ติดตาม 

ผลสำาเร็จของการดำาเนินการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำารายงาน 

และเปิดเผยสู่สาธารณะต่อไป

GRI 102-18, GRI 102-19



การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

ทิสโก้ให้ความสำาคัญต่อการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อมุ่งสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อธุรกิจและสังคม ตลอดจนการปฏิบัติ 

อย่างเป็นธรรมและสร้างมูลค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

โดยในปี 2562 กลุ่มทิสโก้ได้มีการกำาหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มทิสโก้ปฏิบัติ 

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังนำาข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ที่ได้รับจาก 

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงินที่มีคุณภาพ ซึ่งแนวทางดำาเนินการมี 4 ขั้นตอน คือ 

(1) ศึกษารูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (2) ระบุผู้มี

ส่วนได้เสียหลักทั้งภายในและภายนอกองค์กร (3) ประเมินความสัมพันธ์

และจดัลำาดับระดับความมีนยัสำาคญั และ (4) กำาหนดหนว่ยงานรบัผดิชอบ 

พิจารณาเลือกวิธีการสื่อสาร กระบวนการสานสัมพันธ์และช่องทาง 

การรายงานที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักในแต่ละกลุ่ม

ทั้งนี้ ทิสโก้แบ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน องค์กรที่กำากับดูแล คู่ค้ารวมถึงเจ้าหนี้ ลูกค้า ชุมชนและสังคม โดยได้ระบุ

รายละเอียดของกระบวนการการสื่อสาร ความถี่ในการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการ และการรายงาน สำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย

แต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ศึกษารูปแบบธุรกิจ
กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ

ระบุผู้มีส่วนได้เสียหลัก
จากทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร

ประเมินความสัมพันธ์
และจัดลำาดับ

ระดับความมีนัยสำาคัญ

กำาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เลือกวิธีการสื่อสาร 
กระบวนการสานสัมพันธ์
และช่องทางการรายงาน
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GRI 102-42

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย



ผู้ถือหุ้น
 นักลงทุนสถาบัน  นักลงทุนรายย่อย

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การดำาเนินการ
ช่องทางและกิจกรรม
 การเดินทางเพื่อพบนักลงทุนและ 

การเข้าพบผู้บริหารของนักลงทุน

สถาบันและนักวิเคราะห์

เป็นประจำา  ผลการดำาเนินงานที่มั่นคงและ 

การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

 ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและ 

การจ่ายปันผลในระดับที่เหมาะสม

 การดำาเนินงานที่โปร่งใสและเป็น

ธรรม

 การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ

 ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสาร

ของบริษัทที่ถูกต้องทันเวลา 

ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

 ดำาเนินธุรกิจตามนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการและนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงขององค์กร

 ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผลตอบแทน

เปรียบเทียบกับความเสี่ยง เพื่อรักษา 

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับ 

ที่น่าพึงพอใจ

 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม 

ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีและเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในที่ประชุม

 การประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุน

สถาบันและนักวิเคราะห์

เป็นประจำา

 การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ  

SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ 

และเว็บไซต์บริษัท

เป็นประจำา

 การสอบถามข้อมูลผ่านทาง 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

เป็นประจำา

 การประชุมนักวิเคราะห์ทั้งในรูปแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์

รายไตรมาส

 การประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น รายปี

รายงาน ความถี่
 การแจ้งข่าวสารกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

เป็นประจำา

 จดหมายข่าวนักลงทุน รายไตรมาส

 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ 
การเงินและผลการดำาเนินงาน

รายไตรมาส

 รายงานประจำาปี รายปี

 รายงานความยั่งยืน รายปี

รายงานความยั่งยืน 256318 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-40, GRI 102-43, GRI 102-44



พนักงาน
 พนักงานประจำา  พนักงานสัญญาจ้าง  พนักงานชั่วคราว

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การดำาเนินการ
ช่องทางและกิจกรรม
 การจัดอบรมพนักงานในทุกระดับชั้น เป็นประจำา  ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการ

 โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา

 ความสมดุลในการทำางานและ 

ชีวิตส่วนตัว

 การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

 การยอมรับหรือเห็นคุณค่า

 สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีและ

ปลอดภัย

 พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่าง 

เป็นธรรม ให้เกียรติ และไม่เลือก

ปฏิบัติ

 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม  

ให้ความสำาคัญกับการบริหารและพัฒนา 

บุคลากร ให้โอกาสพนักงานทุกระดับ

เติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 

 ดูแลในเรื่องค่าตอบแทนและ 

ผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างเหมาะสม 

และมีการปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการ 

เพ่ือให้ทันกับความต้องการของพนักงาน

 ออกแบบการเรียนรู้ทั้งด้านการพัฒนา

ทักษะผู้นำา และทักษะทางวิชาชีพ โดย

เพิ่มช่องทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึงผ่าน

ระบบสารสนเทศ 

 ให้ความสำาคัญกับชีวอนามัยและการ

ส่งเสริมสุขภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในที่ทำางาน

 มีช่องทางในการเข้าถึงความคิดเห็น

ของพนักงานที่หลากหลาย เช่น  

จัดทำาแบบสำารวจความพึงพอใจ

พนักงานประจำาปี ช่องทางการเสนอแนะ 

ผ่านระบบออนไลน์ และช่องทาง 

การร้องทุกข์ เป็นต้น 

 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 

มุ่งเน้นการชื่นชมและเห็นคุณค่าของ

เพื่อนร่วมงาน ผ่านช่องทาง 

การชื่นชมที่หลากหลาย

 การแลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือ 

แบ่งปันเร่ืองราวระหว่างพนักงาน

 กระตุ้นและรวบรวมแนวคิดในการ

ปรับปรุงและแก้ปัญหาในการทำางาน

จากพนักงานท่ีอยู่หน้างาน เพือ่นำามา

ดำาเนินการแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง

ตรงจุด

 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน

จดหมายข่าวให้กับพนักงาน 

เป็นประจำา

 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยน แบ่งปัน

ประสบการณ์ของพนักงาน  

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น TISTALK 

Podcasts, Discussion Forum  

และ Mini-hackathon 

เป็นประจำา

 การจัดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ (HR Help-line)

เป็นประจำา

 โปรแกรมสื่อสารความรู้ ค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กรสำาหรับ

พนักงานใหม่

เป็นประจำา

 ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล

ส่วนตัว วันลา สวัสดิการของ

พนักงาน รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ 

และแชร์คำาชมของพนักงาน 

ผ่าน HR Chatbot

เป็นประจำา

 การสื่อสารผู้บริหารระดับกลาง รายสัปดาห์
 การประชุมประจำาเดือนของคณะ

ผู้บริหารทุกระดับทั้งในรูปแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์

รายเดือน

 การสื่อสารทางตรงจากผู้บริหาร 

สู่ผู้บริหารระดับกลาง

รายเดือน

 การจัดทำาแบบสอบถามความผูกพัน

ของพนักงาน

รายปี

รายงาน ความถี่
 รายงานผลด้านทรัพยากรบุคคล
ประจำาเดือน

รายเดือน

 รายงานประจำาปี รายปี

 รายงานความยั่งยืน รายปี
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องค์กรที่กำากับดูแล
 ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คู่ค้ารวมถึงเจ้าหนี้

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การดำาเนินการ
ช่องทางและกิจกรรม
 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์กร

ที่กำากับดูแลจะผ่านหน่วยงานกำากับ 

และหน่วยงานข้อมูลองค์กร

เป็นประจำา  ความเที่ยงธรรม ความโปร่งใส และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

 การดำาเนินธุรกิจซึ่งเป็นไปตาม

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 จัดทำานโยบายและแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจให้เป็น

ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

ที่มีประกาศใช้

 จัดต้ังหน่วยงานกำากับเพ่ือประสานงาน 

กับองค์กรท่ีกำากับดูแลและหน่วยงาน

ภายใน

 กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

อย่างต่อเนื่อง

 จัดตั้งหน่วยงานข้อมูลองค์กร  

เพื่อรับผิดชอบการจัดทำารายงาน 

ตามที่กฎหมายกำาหนด

 จัดเตรียมทรัพยากรและข้อมูล 

เพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบของ

องค์กรที่กำากับดูแล

 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น  

การตรวจสอบโดยองค์กรที่กำากับดูแล 

การประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร

และหน่วยงานทางการในเรื่อง 

ที่สำาคัญ ๆ เป็นต้น

เป็นประจำา

รายงาน ความถี่
 การแจ้งข่าวสารต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

เป็นประจำา

 รายงานประจำาปี รายปี

 รายงานความยั่งยืน รายปี

 แบบรายงานตามที่กฎหมายกำาหนด รายวัน/

รายเดือน/รายปี

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การดำาเนินการ
ช่องทางและกิจกรรม
 การประชุมร่วมกับคู่ค้า เป็นประจำา  คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเป็น

ธรรม

 การปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม 

และเป็นธรรม

 การปฏิบัติตามข้อกำาหนดในสัญญา

 มีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างคู่ค้า

และบริษัท 

 ราคามีความยุติธรรมและไม่มีการ

ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ได้รับการจ่ายดอกเบี้ยและชำาระคืน

เงินกู้ตามกำาหนด

 ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คู่ค้าอย่าง 

ถูกต้องชัดเจน เท่าเทียม

 สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าให้คู่ค้าได้รับ

ทราบ และดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าตาม

นโยบายที่กำาหนดไว้

 จัดประชุมร่วมกับคู่ค้า เพื่อรับฟัง 

ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากคู่ค้า

 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า

 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ 

ตามข้อสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ  

ที่ได้มีการกำาหนดไว้

 การประเมินความพึงพอใจของคู่ค้า เป็นประจำา

รายงานความยั่งยืน 256320 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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ลูกค้า
 ลูกค้ารายย่อย  ลูกค้าบรรษัท  ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การดำาเนินการ
ช่องทางและกิจกรรม
 การพบปะลูกค้ารายบุคคล เป็นประจำา  ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสมและ 

ได้รับการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

 ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้า

 คุณภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ

 ความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์

และบริการทางการเงิน

 ได้รับความรู้ทางด้านการเงิน รวมทั้ง

ได้รับคำาแนะนำาในด้านการลงทุน 

ที่เหมาะสมและทันเวลา

 การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว 

ของลูกค้า

 การรับฟังปัญหา และช่วยแก้ไข

บรรเทา เยียวยา กรณีที่ลูกค้า 

มีปัญหาเกิดขึ้น

 การให้บริการที่เท่าเทียมกัน

 ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์เพื่อ 

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่าง 

ครบถ้วนและถูกต้อง

 พัฒนาความสามารถของพนักงานขาย 

อย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้านความรู้ทางด้าน 

การเงินและการให้บริการแก่ลูกค้า

 เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์

และบริการทางการเงินที่หลากหลาย 

 จัดการฝึกอบรมและงานสัมมนาเพื่อ

ให้ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน

แก่ลูกค้า

 รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

จากลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 สำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

 การกำาหนดมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้าที่เหมาะสมเพียงพอ

 ศูนย์บริการลูกค้า เป็นประจำา
 การเย่ียมชมกิจการของลูกค้าบรรษัท เป็นประจำา
 การจัดงานอบรม งานสัมมนา เพื่อ

ให้ความรู้แก่ลูกค้าทางด้านเศรษฐกิจ 

การเงินและการลงทุน ทั้งในรูปแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์

เป็นประจำา

 การจัดช่องทางสำาหรับลูกค้า เพื่อ

ให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

และข้อร้องเรียน

เป็นประจำา

 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

อาทิ จดหมายข่าว เว็บไซต์องค์กร 

โมบายแอปพลิเคชัน

เป็นประจำา

รายงาน ความถี่
 บทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ /  

บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

เป็นประจำา

 คำาแนะนำาด้านการลงทุน เป็นประจำา
 รายงานประจำาปี รายปี
 รายงานความยั่งยืน รายปี
 เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นประจำา/

รายไตรมาส

ชุมชนและสังคม

การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การดำาเนินการ
ช่องทางและกิจกรรม
 สำารวจความต้องการของชุมชน และ

สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

 • สมหวังฯ ห่วงใยชุมชน

เป็นประจำา

 เม.ย. - พ.ค.

 ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ควบคู่

ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อม

 ให้การสนับสนุนและแบ่งปันเพ่ือ 

ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของคนในสังคม

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

และการรณรงค์ประหยัดพลังงาน

 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 

อาทิ  
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การสื่อสาร ความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การดำาเนินการ
 • ร่วมพัฒนาด้านสาธารณสุข  

โดยจัดทำาโครงการทิสโก้ร่วมใจ 9 

และสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรม

รักษาโรคมะเร็ง

 ตลอดปี

 ให้ความรู้ทางการเงินให้ลูกค้าและ

ประชาชนท่ัวไป สามารถเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใน

ชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

 • ทุกสาขาท่ัวประเทศจัดทำาถุงยังชีพ 

แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับ 

ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด 

ของ COVID-19 รวม 7,400 ชุด 

 • ส่งมอบอุปกรณ์ Medical Kits 

รวม 1,000 ชุด แก่อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) 

ทั่วประเทศ 

 • ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน 

และผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนการ

ปรับปรุงศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี

 • สนับสนุนนวัตกรรมการรักษา 

โรคมะเร็งผ่านกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก 

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น 

สุทธนารีนาถ และกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกัน 

บำาบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จัดทำาซีรีส์ชุมชนสมหวังหมู่ 8  

เผยแพร่ พร้อมกิจกรรมตอบคำาถาม 

เพื่อติดตามผล

 กระตุ้นให้พนักงานมีจิตอาสาเข้าร่วม

ในกิจกรรมต่าง ๆ 

 • พนักงานจิตอาสาร่วมเป็น  

The Trainer จัดกิจกรรมผ่านระบบ

ออนไลน์เสมือนจริง

 

 การให้ความรู้ทางการเงิน

 • ฉลาดเก็บฉลาดใช้เพื่อชุมชน 

ท่ัวประเทศ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

และกิจกรรมสัญจร

 

 • เผยแพร่ความรู้การจัดการหนี้  

แก่ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย

 • ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย  

จัดกิจกรรมโครงการ  

“คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเร่ืองเงิน ปี 3”

 เผยแพร่ผ่าน 

 สื่อสังคม 

 ออนไลน์:  

 ก.ค. - ก.ย. 

 และ ต.ค. 

 เดือนละ 2 ครั้ง

 จัดกิจกรรม

 สัญจร 1 ครั้ง: 

 พ.ย.

 ลูกค้าสินเชื่อ

 รายย่อยทุกราย

 จัดกิจกรรมให้ 

 ความรู้การเงิน 

 แก่นิสิตนักศึกษา 

 1 ครั้ง

รายงาน ความถี่
 รายงานประจำาปี รายปี

 รายงานความยั่งยืน รายปี

รายงานความยั่งยืน 256322 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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การกำาหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญ

กลุ่มทิสโก้มีกระบวนการในการกำาหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนท่ีสำาคัญ 

โดยรวบรวมและนำามาจัดลำาดับความสำาคัญ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งภายในและภายนอก บริษัทช้ันนำาในธุรกิจการเงินให้ความสำาคัญ 

โดยเทียบเคียงกับหัวข้อที่นานาชาติให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ

ทางการเงิน รวมถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก (Mega Trend) 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาดของ

COVID-19 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น เพื่อให้การบริหาร

จัดการหัวข้อความยั่งยืนสามารถตอบสนองต่อการให้ความสำาคัญของ

ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

• ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด

• บริษัท ไฮเวย์ จำากัด

• บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำากัด

• บริษัท ทิสโก้อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด

• บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำากัด

• บริษัท ออล-เวย์ส จำากัด

• บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำากัด* 

• บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำากัด*

ขอบเขตภายในองค์กร

ขอบเขตภายนอกองค์กร

ชุมชนและสังคมผู้ถือหุ้น ลูกค้า องค์กรที่กำากับดูแล คู่ค้ารวมถึงเจ้าหนี้

หมายเหตุ 
*	ไม่รวมอยู่ในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย

ทั้งนี้ กระบวนการกำาหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำาคัญมีขั้นตอนการดำาเนินการตามลำาดับ ดังนี้

การทบทวน

01 02 03 04

การระบุหัวข้อ
เรื่องความยั่งยืนที่สำาคัญ

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ

การตรวจสอบ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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การกำาหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญ



1) การระบุหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำาคัญ
เป็นการดำาเนินการเพื่อพิจารณาหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญ ซึ่งมีอิทธิพล 

ต่อความสามารถในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนประเมิน

ทิศทางกลยุทธ์การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนและขอบเขตการเปิดเผย 

ข้อมูลในรายงานความยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม โดยมีการดำาเนินการ 

ตามลำาดับขั้นตอนดังนี้

1. รวบรวมหัวข้อความยั่งยืนที่มีสาระสำาคัญ โดย

1.1 นำาหัวข้อความยั่งยืนท่ีสำาคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียใน 

ปี 2562 มาพิจารณาทบทวนความต่อเนื่องของการเป็นหัวข้อ 

ความยั่งยืนที่มีความสำาคัญในปี 2563 

1.2 ศกึษาแนวโน้มความยัง่ยนืทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ โดยเทยีบเคยีงกบั 

หัวข้อที่กลุ่มธุรกิจการเงินเดียวกันให้ความสำาคัญ ประกอบกับ 

หวัข้อทีน่านาชาตใิห้ความสำาคญัในบรบิทของความยัง่ยนื รวมถงึ 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน

1.3 รวบรวมหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  

เช่น จากการสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าหรือกลุ ่มลูกค้า 

เป้าหมายผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ ์

และบริการขององค์กร การสืบค้นข้อมูล ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  

ของหน่วยงานทางการเพื่อดูหัวข้อที่ให้ความสำาคัญ เป็นต้น 

2. นำาหัวข้อเรื่องความยั่งยืนทั้งหมดท่ีได้มากลั่นกรองและนำาเสนอ 

ที่ประชุมคณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และจัดทำาแบบสอบถาม 

ข้อคิดเห็น 

3. นำาส่งแบบสอบถามเพือ่สำารวจความคดิเหน็และจดัลำาดบัความสำาคญั 

หวัข้อความยัง่ยนืในแต่ละหัวข้อ ตามมมุมองของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีนัน้ 

กำาหนดโดยให้กลุ่มผู้บริหารเป็นตัวแทนของกลุ่มทิสโก้ ตัวแทนของ 

หน่วยงานต่าง ๆ  ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ 

เพื่อเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนั้น ๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  

องค์กรที่กำากับดูแล คู่ค้ารวมถึงเจ้าหน้ี ชุมชนและสังคม ยกเว้น 

กลุม่พนกังานจะเป็นตวัแทนพนกังานในแต่ละหน่วยงานโดยคดัเลอืก 

จากประสบการณ์การทำางานและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก 

เข้าโครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัดเป็นผู้ตอบแบบสำารวจ 

2) การจัดลำาดับความสำาคัญ
การจัดลำาดับความสำาคัญของหัวข้อความยั่งยืนทำาให้สามารถกำาหนด

แผนการดำาเนินการได้ตามลำาดับท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญได้อย่าง

เหมาะสม โดยในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ได้กำาหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญ

ทั้งหมดจำานวน 18 หัวข้อ และจัดลำาดับความสำาคัญโดย

2.1 จัดลำาดับความสำาคัญของหัวข้อเร่ืองความยั่งยืนตามผลสำารวจ 

ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มที่กำาหนด โดยแบ่งระดับ 

ความสำาคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง  

มาก และสูงมาก ทัง้นีไ้ด้แบ่งมมุมองการพจิารณาให้ความสำาคญั 

ออกเป็น 2 แกน กล่าวคือ 

  • แกนนอน (แกน X) : หัวข้อความยัง่ยนืทีส่ำาคญัต่อกลุม่ทสิโก้ 

  • แกนตั้ง (แกน Y) : หัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญต่อกลุ่มผู้ม ี

 ส่วนได้เสยี โดยการวเิคราะห์ความสำาคญัในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

 ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า องค์กรที่กำากับดูแล คู่ค้ารวมถึงเจ้าหนี้  

 ชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วง 

 นำ้าหนัก (Weighted Arithmetic Mean) โดยกำาหนดนำ้าหนัก 

 ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่มีอิทธิผลต่อกระบวนการ 

 ดำาเนินธุรกิจ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและให้ข้อมูลสะท้อน 

 ความเป็นจริงมากที่สุด

2.2 วิเคราะห์ผลจากแบบสำารวจที่ได้รับการตอบกลับ 

3) การตรวจสอบ
เป็นการดำาเนนิการเพือ่ยนืยนัว่าหวัข้อความยัง่ยนืทีไ่ด้มกีารจดัลำาดบัความ

สำาคัญไว้ในขั้นตอนก่อนเป็นหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

แต่ละกลุ่มและมีลำาดับความสำาคัญที่เหมาะสม โดยการดำาเนินการมีการ 

นำาเสนอผลการจัดลำาดับความสำาคัญของหัวข้อความยั่งยืนให้คณะทำางาน 

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พิจารณาตามปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ได้แก่ มุมมองที่ตัวแทนของผู้มีส่วนเสียได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความสำาคัญ  

ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความครอบคลุมในการเปิดเผยข้อมูล และการ 

ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำาเนินงานที่ต้องการ โดยตรวจสอบ 

ความครบถ้วนของหัวข้อเร่ืองความยั่งยืนที่มีสาระสำาคัญ ซึ่งองค์กร 

คัดเลือกเพ่ือดำาเนินการบนหลักการความสมบูรณ์ (Completeness)  

ก่อนนำาเสนอคณะผูบ้ริหารให้ความเห็นชอบ และนำาเสนอให้คณะกรรมการ 

ทีเ่กีย่วข้องในการกำากบัดแูลการดำาเนนิการด้านการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

พิจารณารับทราบ ผลของการกำาหนดหัวเร่ืองความยั่งยืนที่มีสาระสำาคัญ 

ทีผ่่านการสอบทานและเหน็ชอบโดยคณะผูบ้รหิารจะนำามาพจิารณาทบทวน 

แผนการดำาเนินการด้านความยั่งยืน (Sustainable Development  

Roadmap) ตามความเหมาะสมต่อไป

4) การทบทวน
หัวข้อความย่ังยืนที่สำาคัญรวมถึงเนื้อหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับ 

หลงัจากเผยแพร่รายงานฉบบัก่อนหน้าจะนำามาทบทวนการให้ความสำาคญั 

และลำาดับความสำาคัญที่ผู ้มีส่วนได้เสียคาดหวัง โดยนำามาปรับปรุงใน 

กระบวนการระบุหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญในขั้นตอนแรก รวมถึงการ 

นำาข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของการรายงานในปีถัดไป

รายงานความยั่งยืน 256324 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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หัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญ

ตามกระบวนการกำาหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญในปี 2563 สามารถ 

กำาหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญได้ทั้งสิ้น 18 หัวข้อ โดยหัวข้อดังกล่าว 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน อย่างไรก็ดี ลำาดับความสำาคัญของแต่ละ 

หัวข้ออาจแตกต่างไปบ้างจากปีก่อนแต่ไม่มีนัยสำาคัญ 

ทั้งนี้ ผลการจัดลำาดับหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญแบ่งระดับความสำาคัญ 

ตามหัวข้อที่มีความสำาคัญต่อทิสโก้และหัวข้อที่มีความสำาคัญต่อผู้มี 

ส่วนได้เสีย เป็นไปตามแผนภาพด้านล่างนี้
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หัวข้อความยั่งยืน
ที่สำาคัญ

หัวข้อความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI

ขอบเขตผลกระทบ
หน้า SDGs

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

1. การกำากับดูแล

กิจการอย่างมี

ธรรมาภิบาล

การต่อต้านทุจริต ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกทั้งหมด

60

  

2. ผลประกอบการและ

การเติบโตทางธุรกิจ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ทางตรงที่ถูกสร้างขึ้น

และกระจายออกไป

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก

ทั้งหมด

ดูรายงาน

ประจำาปี

3. การบริหารความเส่ียง 

และการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ

กรอบการกำากับดูแล

ความเสี่ยงที่ดี

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก

ทั้งหมด

66-68, 72

4. ผลิตภัณฑ์ทาง 

การเงินที่คำานึงถึง 

ผลกระทบเรื่อง  

ส่ิงแวดล้อม สังคม 

และธรรมาภิบาล 

ผลเชิงเศรษฐกิจ ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า

ชุมชนและสังคม

41

   

5. การยึดลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง

การตลาดและ

การแสดงฉลาก 

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า 42-46

  

6. การรักษา

ความปลอดภัยและ

คุ้มครองข้อมูลลูกค้า

ความเป็นส่วนตัว

ของข้อมูลลูกค้า

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า องค์กร

ที่กำากับดูแล 

ผู้ถือหุ้น

50-51

หัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญ

โดยในปี 2563 หัวข้อความยั่ งยืนที่สำาคัญยังคงเป็นหัวข้อเดิม 

เช่นเดียวกับรายงานฉบับปี 2562 โดยมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนการดำาเนินการด้านความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาและ

ปรับปรุงแผนการดำาเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดลำาดับ

ความสำาคัญที่มีต่อกลุ่มทิสโก้และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การกำาหนด

หัวข้อความยั่งยืนสอดคล้องตามแนวทาง GRI ทั้งหมด จำานวน 21 หัวข้อ 

รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายงานความยั่งยืน 256326 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

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



หัวข้อความยั่งยืน
ที่สำาคัญ

หัวข้อความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI

ขอบเขตผลกระทบ
หน้า SDGs

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

7. การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์

ความพึงพอใจ

ของลูกค้า

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า 47-48

  

8. ความมั่นคง

ปลอดภัย

ทางไซเบอร์

การป้องกัน

อาชญากรรมไซเบอร์*

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า คู่ค้ารวมถึง

เจ้าหนี้ องค์กร

ที่กำากับดูแล

70-71

9. การสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงิน 

ในรูปแบบดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงิน

ในรูปแบบดิจิทัล*

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า

ชุมชนและสังคม

52-54

10. การให้โอกาสในการ

เข้าถึงทางการเงิน

ผลกระทบทางอ้อม

เชิงเศรษฐกิจ

ธนาคารทิสโก้ 

จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไฮเวย์ จำากัด

ลูกค้า ชุมชน

และสังคม

86-88

  

  

11. การให้ความรู้

ทางการเงิน

ชุมชนท้องถิ่น ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า ชุมชน

และสังคม

89-90

 

12. การให้บริการ

ทางการเงิน

อย่างรับผิดชอบ

พอร์ตผลิตภัณฑ์

ทางการเงิน  

ธนาคารทิสโก้ 

จำากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน 

ทิสโก้ จำากัด

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

องค์กรที่กำากับดูแล  

ชุมชนและสังคม

34-40

  

13. การจัดการด้านการ

เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

กรอบการกำากับดูแล

ความเสี่ยงที่ดี

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกทั้งหมด

73

หมายเหตุ
*	หัวข้อความยั่งยืนที่เพิ่มเติมขึ้น	นอกเหนือจากหัวข้อความยั่งยืนใน	GRI	Standard	และ	GRI	ฉบับ	G4	กลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน

27

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

การกำาหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำาคัญ



หัวข้อความยั่งยืน
ที่สำาคัญ

หัวข้อความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI

ขอบเขตผลกระทบ
หน้า SDGs

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

14. การบริหารจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ของกลุ่มทิสโก้

 ก๊าซเรือนกระจก 

 พลังงาน 

 วัสดุ

 ขยะ

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้ 

ลูกค้า คู่ค้า

รวมถึงเจ้าหนี้ 

ชุมชนและสังคม

96-97

94-95

93

95
 

15. การจัดการห่วงโซ่

อุปทานอย่างยั่งยืน

ห่วงโซ่อุปทาน

ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

คู่ค้ารวมถึงเจ้าหนี้  

ชุมชนและสังคม

62-64

  

16. คุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่ที่ดี

ของพนักงาน

 การจ้างงาน 

 อาชีวอนามัยและ 

 ความปลอดภัย 

 การฝึกอบรมและ 

 การให้ความรู้ 

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

- 74-79

81-83

79-80
  

17. การบริหารจัดการ

ด้านแรงงาน 

การให้โอกาส และ 

ความเท่าเทียมกัน

 ความหลากหลาย 

 และโอกาสแห่ง 

 ความเท่าเทียม

 การไม่เลือกปฏิบัติ

ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

-

ลูกค้า คู่ค้า

รวมถึงเจ้าหนี้

74-76

78
  

18. สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน ทุกบริษัท

ในกลุ่มทิสโก้

ลูกค้า คู่ค้า

รวมถึงเจ้าหนี้

79

 

รายงานความยั่งยืน 256328 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน องค์กรที่กำากับดูแล คู่ค้ารวมถึงเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม

SUSTAINABILITY 
FRAMEWORK

Environment   l   Social   l   Governance
E S G

เพื่อดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่ผ่าน

การอนุมัติของคณะกรรมการ กลุ่มทิสโก้ได้กำาหนดกรอบความยั่งยืน 

(Sustainability Framework) และแนวทางการดำาเนนิการดา้นความยัง่ยนื

ตามหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญ (Materiality 

Topics) ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติธรรมาภิบาล 

(Environment, Social and Governance : ESG) โดยกลยุทธ์การพัฒนา

ความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ ได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 4 ด้าน คือ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านธรรมาภิบาล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ

นำามาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการดำาเนินงานหลักตามพันธกิจขององค์กร 

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนอง

ต่อเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำานวน 12 ข้อ

29

กรอบความยั่งยืนทิสโก้

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านการกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มทิสโก้ได้กำาหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรและผลักดันให้เกิดการ

ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ด�านเศรษฐกิจ
การให�สินเชื่ออย�าง

รับผ�ดชอบและเป�นธรรม

1
ด�านธรรมาภิบาล
เสร�มสร�างวัฒนธรรม

ด�านการกํากับดูแลและ

การบร�หารความเสี่ยงที่เข�มแข็ง

2
ด�านสังคม 

ส�งเสร�มความเป�นอยู�

ที่ดีสู�สังคม

3
ด�านสิ�งแวดล�อม
การดําเนินธุรกิจด�วย

ความใส�ใจต�อสิ�งแวดล�อม

4

มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน

GRI 102-11, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

กรอบความยั่งยืนทิสโก้



กรอบความยั่งยืนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร มีการนำามากำาหนดเป็นแผนการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 3 ปี 

(Sustainability Roadmap) ซึง่จะมกีารทบทวนแผนเป็นประจำาสมำา่เสมอ 

แผนการดำาเนินงานดังกล่าวนำามาบังคับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

สำาหรับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ซึ่งกรอบความยั่งยืนและแผนการดำาเนินงาน

ด้านความยั่งยืนที่ได้นี้ถือเป็นแนวทางสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

การพฒันาทีย่ัง่ยนือย่างเป็นรปูธรรม ซึง่รายละเอยีดสาระสำาคญัของกรอบ

ความยั่งยืนและหัวข้อความยั่งยืนที่นำามากำาหนดแผนการดำาเนินการด้าน

ความยั่งยืนขององค์กรมีดังนี้

E S G
Environment Social Governance

การเป็นผู้นำาตลาดผลิตภัณฑ์
ทางการเงินอย่างรับผ�ดชอบ

การเป็นสถาบันการเงินที่รับผ�ดชอบ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การสร้างสรรค์สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างรับผ�ดชอบ

การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ

ธรรมาภิบาล 

ตอบสนองลกูคา้ในทุกชว่งวยั และ Digital

Lifestyle 

การสรา้งความพงึพอใจและเป็นทีย่อมรบั

ของลูกค้า

การกำากับดูแลข้อมูลและคุ้มครองข้อมูล

 การสง่เสรมิธรรมาภบิาลและการบรหิาร

จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

และเป็นธรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

การเสริมสร้างเศรษฐกิจและการเข้าถึง

บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง 

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม 

การบริหารจัดการผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน 256330 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

สิ�งแวดล�อม       สังคม       ธรรมาภบิาล

GRI 102-12, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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การเป็นผู้นำาตลาดผลิตภัณฑ์
ทางการเงินอย่างรับผ�ดชอบ

สนับสนุนให้เกิดการดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง

การธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้

สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ โดย

จัดทำานโยบายการให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ

กำาหนดแผนการพัฒนาแนวทางการดำาเนินการ

เกีย่วกับการใหส้นิเชือ่อยา่งรบัผดิชอบ และ

จัดทำารายการสินเชื่อต้องห้าม

การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเช่ือที่ได้รับ

ผลกระทบจาก COVID-19

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินโดย

คำานึงถึง ESG รวมถึงสามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการและสอดคล้องกับ Digital Lifestyle 

ของลูกค้าในทุกช่วงวัย เช่น Digital RM 

เทคโนโลยีเพื่อการตอบสนองลูกค้าแบบ

ไร้รอยต่อ ช่องทางให้บริการออนไลน์ผ่าน 

Mobile Application และเว็บไซต์ เป็นต้น

กำากบัดแูลขอ้มลูและบรหิารจัดการขอ้มลู โดย

ทบทวนและปรบัปรุงแนวปฏบิตักิารกำากบัดแูล

ข้อมูล สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญตามแผนการดำาเนินการด้านความยั่งยืนในปี 2563

การเป็นสถาบันการเงิน
ที่รับผ�ดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการ

ในระดับ “ดีเลิศ” โดยหน่วยงานภายนอก

กำากับดูแลการดำาเนินการตามนโยบายการ

ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market 

Conduct) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความ

มั่นใจให้ลูกค้าในการได้รับการบริการที่คำานึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำาคัญ

แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชันผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร 

สมาคม หรือกลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงจรรยาบรรณคู่ค้า และสื่อสารไปยัง

คูค่า้ใหร้ว่มกนัสนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิอยา่ง

รบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมีคูค่า้

ลงนามรับทราบเป็นจำานวนร้อยละ 100

กำากบัดแูลใหม้กีารดำาเนนิธรุกจิสอดคลอ้งตาม

นโยบายในการบรหิารความเสีย่งองคก์รอยา่ง

เหมาะสม และรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระบบ

สารสนเทศ ตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ

และความตระหนักต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

การสร้างสรรค์สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างรับผ�ดชอบ

สร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยขยายสาขา 

“สมหวัง เงินสั่งได้” เพิ่มขึ้น 60 สาขา

จัดทำาโครงการพิเศษ “สมหวังเงินสั่งได้ 

The Hero Project” เพื่อส่งมอบบทเพลง

ให้กำาลังใจคนไทย และ Hero ผู้นำาครอบครัว

ทั่วประเทศ ให้เดินหน้าฝาวิกฤตเศรษฐกิจ

ไปด้วยกัน

ให้ความรู้ทางการเงินและภัยทางการเงินใน

รูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดย  

ใหค้วามรูท้างการเงนิผา่นการจดัอบรมและ

ช่องทางออนไลน์ให้กับลูกค้า โดยมีผู้เข้า

ร่วมอบรมทั้งสิ้น 5,893 คน

จัดอบรมให้ประชาชนทั่วไป ผ่านสาขา

โครงการ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้สัญจร” เพื่อ

แบ่งปันความรู้และข้อคิดในการวางแผน

การเงินช่วงวิกฤต COVID-19 ให้กับกลุ่ม

ผู้ปกครองนักเรียนจำานวน 120 คน

จดัอบรมใหค้วามรูท้างการเงนิใหป้ระชาชน

ทั่วไป โดยเผยแพร่ใน Youtube : ซีรีส์

ชุมชนสมหวังหมู่ 8

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ดำาเนินงาน

 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

544,236 kgCO2e จากปีก่อน

 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

การจัดงานอีเว้นท์ 1,232.38 kgCO2e

1 2 3

GRI 103-3

กรอบความยั่งยืนทิสโก้



รายงานความยั่งยืน 256332 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

การเป็นสถาบันการเงิน
ที่รับผ�ดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล

อตัราความพึงพอใจและความผกูพันต่อองค์กร 

ร้อยละ 82 เทียบเท่ากับปีก่อน

อัตราการคงอยู่ของพนักงานร้อยละ 93 

โดยมีอัตราการลาออกของพนักงานเทียบเท่า

กับปีก่อน

อัตราผู้ปวยในร้อยละ 8.4 ลดลงจากปีก่อน 

ร้อยละ 5.62

การสร้างสรรค์สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างรับผ�ดชอบ

การใช้วัสดุสำานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ปริมาณกระดาษที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19.23

โครงการลดการใช้พลังงาน

 เปลีย่นเครือ่ง PC เปน็อปุกรณ์ Zero Client 

ประหยัดไฟได ้1,083,331 กโิลวตัต-์ชัว่โมง

ต่อปีจากการเปลี่ยนรวม 2,431 เครื่อง

รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

รณรงค์สร้างความตระหนักรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม

ให้พนักงาน คู่ ค้ า และชุมชนโดยรอบ

สถานประกอบการ

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับการงดใช้

กล่องโฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการ

ทุกแห่งของกลุ่มทิสโก้

ลดการใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง หรือ

นำากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เช่น

โครงการ ลด พก แยก ป ี3 “เราใช ้เราแยก”

และโครงการ “วน”

แยกขยะ

การเป็นผู้นำาตลาดผลิตภัณฑ์
ทางการเงินอย่างรับผ�ดชอบ

สนับสนุนการลงทุนอย่างรับผิดชอบในบริษัท

ทีด่ำาเนนิธรุกจิโดยคำานึงถงึผลกระทบตอ่สงัคม

และสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ลูกค้ามี

ส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

เพื่อสังคม โดยนำารายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาทิ โครงการกองทุน

ภูมิคุ้มกันบำาบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 2 3

GRI 103-3





รายงานความยั่งยืน 256334 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

กลุ่มทิสโก้ก�ำหนดกลยุทธ์ด้ำนกำรธนำคำรเพื่อควำมยั่งยืน เพื่อผลักดันแนวทำงด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนสู่กระบวนกำรด�ำเนิน 

ธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม และมีแนวทำงกำรด�ำเนินกำรที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินธุรกิจ ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ 

ได้จัดท�ำนโยบำยกำรให้สินเชื่ออย่ำงรับผิดชอบ ครอบคลุมใน 4 ประเด็น 1. บทบำทของผู้น�ำองค์กรต่อกำรให้สินเชื่ออย่ำงม ี

ควำมรบัผดิชอบ 2. กำรมส่ีวนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยี 3. กลไกกำรน�ำไปปฏบิตัใิช้ภำยในองค์กร และ 4. ควำมโปร่งใสเพ่ือเป็น 

แนวทำงในกำรด�ำเนนิธรุกจิทัง้ในสนิเชือ่รำยย่อย สนิเชือ่เพือ่ธรุกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม และสนิเชือ่ธรุกจิขนำดใหญ่ โดยมี 

กำรผนวกรวมประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำลเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อ  

รวมถึงกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้ำด�ำเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ 

สินเชื่อรายย่อย
กลุ่มทิสโก้ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมตระหนักถึงกำรให้บริกำร

ทำงกำรเงินอย่ำงรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง และให้กำร

สนับสนุนนโยบำยจำกภำครัฐในกำรร่วมแก้ปัญหำหนี้เกินตัว 

ของภำคครัวเรือน โดยให้ควำมรู้ทำงกำรเงินแก่ชุมชน  

กำรให้สินเช่ือที่ค�ำนึงถึงประโยชน์และให้ควำมเป็นธรรมต่อ

ลูกค้ำ เพื่อผลักดันให้มีกำรน�ำหน้ีนอกระบบกลับสู่ในระบบ 

นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้มีแนวปฏิบัติในกำรลดปัญหำหนี้ภำค

ครวัเรอืน โดยให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพิจำรณำสนิเชือ่ควบคูก่บั

กำรพิจำรณำรำยได้คงเหลือหลังกำรช�ำระหนี้ของลูกค้ำแล้ว

ยังมีเงินเหลือพอที่จะสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ล�ำบำก 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มทิสโก้ก�ำหนดแผนในกำรด�ำเนินกำร ดังนี้ 

1. พจิำรณำทบทวนและปรบัปรงุแนวนโยบำยและแนวทำง 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนสินเชื่อ 

1.1. กำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงิน

อย่ำงรับผิดชอบ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพิจำรณำ 

วงเงินสินเช่ือที่สอดคล้องกับศักยภำพในกำร 

ช�ำระหนี้ของลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงเหมำะสม 

1.2. กำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นทั้งต่อลูกค้ำ

และกลุ่มทิสโก้ โดยไม่กระตุ้นกำรก่อหนี้เกิน

ควำมจ�ำเป็น 

1.3. กำรให้ข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วน ภำยใต้ข้อก�ำหนด

เงื่อนไขและกระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อ กำร 

น�ำเสนอผลติภณัฑ์และกำรบรกิำรต่อลูกค้ำอย่ำง 

เป็นธรรม

2. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

โดยกลุ่มทิสโก้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรให้ควำมรู้และ 

พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู ้ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

เพื่อทรำบถึงข้อก�ำหนดและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 

3.	 จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องกับ 

ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

GRI 103-1, GRI 103-2
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นอกจำกนี ้ภำยหลงักำรอนมุตัสินิเชือ่มกีระบวนกำรตดิตำมกำรใช้วงเงนิสนิเชือ่ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรขอวงเงนิสนิเชือ่ มีกระบวนกำรตรวจสอบ

กำรปฏบิตัเิง่ือนไขกำรให้สนิเชือ่ทีก่�ำหนด ซึง่ครอบคลมุถงึกำรตรวจสอบเงือ่นไขของกำรด�ำเนนิกำรโครงกำรทีต้่องไม่ส่งผลกระทบต่อสงัคมหรอืสิง่แวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) และกำรพิจำรณำทบทวนสินเชื่อและกำรติดตำมควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของลูกหนี้อย่ำงต่อเนื่อง 

การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทิสโก้จึงให้ควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุนธุรกิจพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรผลิตและส�ำรองพลังงำนให้เพียงพอต่อ 

กำรบรโิภคของประเทศ ลดกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำต ิและลดผลกระทบทีมี่ต่อสิง่แวดล้อมจำกกำรใช้แหล่งเชือ้เพลงิทีก่่อให้เกดิมลพษิต่อระบบนเิวศทำง 

ธรรมชำติและลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยมีเป้ำหมำยเป็นธนำคำรที่มีควำมเช่ียวชำญในกำรให้ค�ำปรึกษำกับผู้ประกอบกำร 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน/พลังงำนทำงเลือก รวมถึงกำรให้สินเชื่อโครงกำร ซึ่งในกำรพิจำรณำสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบกำรในกำรก่อสร้ำง 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน/พลังงำนทำงเลือก จะค�ำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงในด้ำนตำ่ง ๆ ได้แก่

โครงกำรก่อสร้ำงเสรจ็ มกีำรตดิตำมควำมคบืหน้ำและต้นทนุกำรก่อสร้ำง 

ให้เป็นไปตำมแผนและงบประมำณของโครงกำร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ 

ผู้ประกอบกำรที่ได้รับสินเชื่อได้รับกำรอนุญำตให้ประกอบธุรกิจพลังงำน  

มกีำรปฏบิตัติำมขัน้ตอนกฎหมำยในกำรขออนญุำตก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำและ 

กำรประกอบธุรกิจพลังงำนอย่ำงถูกต้องตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ และ 

มคีวำมสำมำรถช�ำระคนืเงนิกูโ้ครงกำรตำมตำรำงกำรช�ำระคนืเงนิกู ้กรณ ี

ที่มีกำรร้องเรียนจำกผู้ได้รับผลกระทบอันเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อที่อนุมัติให ้

ผู้ประกอบกำร (ลูกหนี้) ลูกหนี้จะต้องมีกำรช้ีแจงรำยละเอียดและ/หรือ 

แนวทำงกำรจดักำรข้อร้องเรยีนต่ำง ๆ  ทีเ่กิดขึน้มำยังธนำคำร เพ่ือพจิำรณำ 

เห็นชอบหรือจนเป็นที่พอใจในมำตรกำรกำรจัดกำรปัญหำดังกล่ำว

โดยก�ำหนดให้ผู้ประกอบกำรต้องมีรำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได ้

ของโครงกำร ทั้งด้ำนเทคนิคของโครงกำรและประมำณกำรทำงกำรเงิน  

ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วจำกผู้ช�ำนำญกำรอิสระด้ำนธุรกิจพลังงำน 

ที่ธนำคำรเห็นชอบ และสำมำรถท�ำให้ธนำคำรเห็นได้ว่ำมีกำรจัดกำร 

ด้ำนวัตถุดิบเพียงพอในกำรด�ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงชีวมวล รวมถึง 

ควำมผันผวนของสภำวะอำกำศ/กำรเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติ ส่งผล 

ต่อโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ โรงไฟฟำ้พลังงำนลม  

อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนของ 

โรงไฟฟ้ำ มกีำรด�ำเนนิตำมขัน้ตอนของกฎหมำยครบถ้วนในกำรขออนญุำต 

ประกอบธรุกจิพลงังำน และตดิตำมใบอนญุำตประกอบธรุกจิพลงังำนหลงั 

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ได้พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรให้สินเชื่ออย่ำงรับผิดชอบ โดยผนวกรวมประเด็น 

ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำลเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรพิจำรณำสินเชื่อ ตลอดจนมีกำรก�ำหนดประเภทของสินเชื่อ 

ที่กลุ่มทิสโก้ไม่ให้กำรสนับสนุน แก่ลูกค้ำทั้งบุคคลและองค์กรที่มีกิจกรรมทำงธุรกิจผิดกฎหมำย ดังนี้ 

GRI 103-1, GRI 103-2

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน



รายงานความยั่งยืน 256336 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำานำาทะเบียนรถ
• ลดค่างวดร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำาระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 22 ต่อป�

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
• พักชำาระค่างวด 3 งวด หรือ
• ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำาระ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย
• เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน หรือ
• เลื่อนการจ่ายเงินต้น 3 เดือน และพ�จารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
• ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำาระหนี้

โครงการพลังงานหมุนเว�ยน : 
พลังงานทดแทนท่ีได้มาจากแหล่งพลังงานท่ีเกิดข้ึนอยู่อย่างต่อเน่ืองไม่หมดไป เป็นพลังงาน

สะอาด  ช่วยลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  หรือเป็นการผลิตพลังงานที่สามารถลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการพลังงานทางเลือก : 
พลังงานที่สามารถนำามาทดแทนพลังงานเดิมท่ีใช้เช้ือเพลิงที่เกิดจากซากดึกดำาบรรพ์  ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำา  โดยในป�  2563  กลุ่มทิสโก้ให้การสนับสนุน

ด้านสินเช่ือแก่โครงการพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทางเลือกยังดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง 

และยังรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า  รวมถึงมีการศึกษาโอกาสเพื่อตอบสนองความต้องการ

ด้านบริการทางการเงินต่าง  ๆ  ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่  โดยมีมูลค่า

การสนับสนุนสินเช่ือโครงการพลังงานท่ีมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  รวมท้ังสิ�น  

8,127 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.7 ของสินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่ทั้งหมด โดยมีอัตราการให้การ

สนับสนุนเพ��มขึ้นจากป� 2562 ร้อยละ 7.4 

จำกวิกฤตกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภำคธุรกิจและกำรบริกำร

ขำดสภำพคล่องในกำรด�ำเนินธรุกจิ หลำยธรุกจิต้องปดกจิกำร ลดกำรจ้ำงงำน ปรบัลดชัว่โมงกำรท�ำงำน เพือ่ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิ กลุม่ทสิโก้

พร้อมทีจ่ะเดนิเคยีงข้ำงลกูค้ำให้ผ่ำนช่วงเวลำดงักล่ำวโดยกำรให้ควำมช่วยเหลือในรปูแบบกำรบรรเทำหนีต่้ำง ๆ  ตำมแนวทำงของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) เพื่อช่วยเหลือลูกค้ำในกำรลดผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำก COVID-19

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ทิสโก้มีกำรสนับสนุนสินเชื่อโครงกำรส�ำหรับบรรษัทขนำดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

01
02

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจในวงกว้ำง ธนำคำรทิสโก้จึงมีมำตรกำรช่วยเหลือเพิ่มเติมในระยะที่ 2 

ส�ำหรับลูกค้ำกลุ่มสินเชื่อรำยย่อยที่ได้รับผลกระทบดังกล่ำว โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ดังนี้

GRI 103-2, GRI 103-3, FS8
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ทั้งนี้ กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือส�ำหรับลูกค้ำแต่ละรำยเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ที่ธนำคำรก�ำหนด โดยธนำคำรจะพิจำรณำจำกผลกระทบ

ที่ลูกค้ำได้รับ และน�ำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ที่เหมำะสม

ต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ และควำมเสี่ยงของลูกค้ำ 

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

• เป็นลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

• ณ วันที่ 1 มีนำคม 2563 มีสินเชื่อกับธนำคำรและไม่ค้ำงช�ำระ/ค้ำง

ช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่ำ 90 วัน

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำร SMEs ทีเ่ป็นแหล่งจ้ำงงำนส�ำคญัของเศรษฐกจิไทย

ธนำคำรแห่งประทศไทยได้ออกมำตรกำร Soft Loan เพ่ือให้ผูป้ระกอบกำรธรุกจิ

SMEs ทีม่วีงเงนิสนิเช่ือไม่เกนิ 500 ล้ำนบำท สำมำรถเข้ำถงึเงนิกูด้อกเบีย้ต�ำ่ได้

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์

• เป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

• ไม่จดทะเบียนในตลำดหุ้น และไม่ประกอบธุรกิจทำงกำรเงิน

• ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

• มวีงเงนิสนิเชือ่เพือ่ธรุกิจ รวมทัง้กลุม่ธรุกจิกบัสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่ง

ไม่เกิน 500 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ถ้ำธุรกิจมีวงเงินกู้อยู่มำกกว่ำ 1 สถำบันกำรเงิน ก็จะได้รับสิทธิ์นี้ส�ำหรับ

แต่ละสถำบันกำรเงินที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้ำนบำท

สิทธิ์ที่จะได้รับ

• สินเชื่อ Soft Loan วงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดสินเชื่อคงค้ำง 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

• อัตรำดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี นำน 2 ปี โดยคิดตำมวงเงิน

ที่เบิกใช้จริง

• ฟรี ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก โดยจ่ำยคืนเฉพำะเงินต้น

• ฟรี ค่ำธรรมเนียมทุกประเภท

รฐับำลค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ให้ร้อยละ 70 ในกรณทีีม่วีงเงนิ ณ 31 ธนัวำคม 2562 

ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 60 ในกรณทีีม่วีงเงินเดมิเกนิ 50 ล้ำนบำท

นอกจำกนี้ ส�ำหรับลูกค้ำสินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ให้

ควำมช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยพิจำรณำเป็นรำยกรณี

โครงการเพื่อสังคมบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ Soft Loan พลัส 
หรือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพ�เศษ 
ธนาคารทิสโก้  ได้ลงนามข้อตกลงกับ  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม  (บสย.)  และอีก  17 สถาบันการเงิน  ในโครงการค้ำาประกันสินเช่ือ 

Soft  Loan พลัส หรือ Portfolio Guarantee Scheme  ระยะพ�เศษ  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพ��มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของ  COVID-19  ให้เข้าถึงสินเช่ือได้มากขึ้น  ผ่านกลไก

การค้ำาประกันของบสย.สำาหรับโครงการนี้มีวงเงินค้ำาประกันท้ังสิ�น  57,000 

ล้านบาท  คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการ  SMEs  ที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง

ทางธุรกิจสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ประมาณ 34,000  ราย  และลดอัตราการ

ว่างงานได้กว่า  360,000 ตำาแหน่ง  รวมถึงกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ในช่วงที่เหลือของป�นี้

โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง 
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจท่ีมีเจ้าหน้ีสถาบันการเงินหลายราย  ให้ได้รับการ

บรรเทาภาระหน้ีและให้มีกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้

อย่างบรูณาการในรูปแบบ Menu Set ผ่านเจา้หน้ีหลกั ซ่ึงจะทำาใหก้ารช่วยเหลือ

ทำาได้เร็วขึ้นเพราะลดระยะเวลาการติดต่อเจ้าหนี้หลายราย

โดยระยะแรกจะเน้นลูกหนี้กลุ่มธุรกิจทุกประเภทและทุกอุตสาหกรรมที่มีวงเงิน

ร่วมกัน 50-500 ล้านบาท สถานะปกติ หรือเป็นเอ็นพ�แอลต้ังแต่ 1 มกราคม 2563

(ไม่ถูกฟ้องคดี)  ส่วนแนวทางแก้ไขจะเน้นใน  2  เร่ือง  ได้แก่  การแก้ไขหน้ีเดิม

และการให้สินเชื่อใหม่ โดยการแก้ไขหนี้เดิม เช่น การลดค่างวด ขยายระยะเวลา

ชำาระหนี้  และ/หรือมีระยะเวลาการปลอดหนี้เพื่อให้มีกำาลังในการชำาระหน้ี

ตามศักยภาพของลูกค้า  ขณะที่การให้สินเช่ือใหม่เพื่อเติมสภาพคล่องจะเน้น

ในกลุ่มลูกหน้ีทีม่ปีระวัติการชำาระด ีมีแผนธรุกิจทีชั่ดเจน โดยเริ�มโครงการตัง้แต่ 

1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน



การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2563 ตลำดกำรเงินทั่วโลกต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงที่ไม่คำดคิดเข้ำมำในระยะเวลำที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน 

ทัง้ปัญหำควำมตึงเครยีดด้ำนกำรเมอืงระหว่ำงสหรฐัอเมรกิำและอหิร่ำน สงครำมรำคำน�ำ้มันโดยเฉพำะอย่ำงยิง่สถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ทวีควำมรุนแรงขึ้นจนองค์กำรอนำมัยโลกประกำศยกระดับให้กำรแพร่ระบำดเป็น 

"โรคระบำดใหญ่ทั่วโลก" หรือ “Pandemic” น�ำไปสู่มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดที่เข้มงวดของนำนำประเทศ รวมถึง

ประเทศไทย อำท ิกำรปดกัน้/กำรจ�ำกดักำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศและในประเทศ กำรหยดุให้บริกำรชัว่ครำวของธรุกจิ

ทีม่คีวำมเสีย่งของกำรแพร่ระบำดเหล่ำนี ้ ส่งผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยระดบัของผลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจนั้นแตกต่ำงกันตำมประเภทของอุตสำหกรรมและควำมพร้อมของแผนรองรับของแต่ละกิจกำร

เป้ำหมำยส�ำคญัของกำรลงทนุ คอืกำรมุง่เน้นกำรสร้ำงผลตอบแทนทีด่แีละค�ำนงึถึงผลประโยชน์ระยะยำวทีย่ัง่ยืนของผูล้งทนุ

แม้ว่ำจะอยู่ท่ำมกลำงกระแสควำมผันผวนของเศรษฐกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนทิสโก้ จ�ำกัด (บลจ.ทิสโก้) 

ตระหนกัถึงควำมส�ำคญั ไม่เพยีงแต่กำรพจิำรณำเลอืกนโยบำยและแผนกำรลงทนุทีดี่ทีใ่ห้ผลตอบแทนทีย่ัง่ยนื แต่ยังค�ำนงึถงึ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงผลตอบแทนส่งมอบผู้ลงทุนและสร้ำงประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่กับ

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียน เพื่อลดผลกระทบจำกภำวกำรณ์ดังกล่ำว

กองทุนเป�ด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน
จำกภำวกำรณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ผลักดันให้ บลจ.ทิสโก้ยกระดับ

กำรลงทุนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยให้

ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤต ของบริษัทจดทะเบียนใน

ภำวกำรณ์ต่ำง ๆ  ยกระดบักำรวเิครำะห์ปัจจยัด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม และ

ธรรมำภิบำล ควบคู่กับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรลงทุนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมำภิบำลที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมผลักดัน

ให้เกดิแรงจงูใจให้บรษิทัจดทะเบยีนมกีำรบรหิำรจดักำร และด�ำเนนิธรุกจิ

อย่ำงโปร่งใส มธีรรมำภบิำล ค�ำนงึถงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

สร้ำงค่ำนยิมในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงรบัผดิชอบ รวมถงึยกระดบัตลำดทนุ

ให้ค�ำนงึถงึเรือ่ง ESG และส่งเสรมิกำรสร้ำงตลำดทุนทีย่ัง่ยืนในประเทศไทย 

โดยแนวทำงกำรบริหำรพอร์ตกำรลงทุนประเภท ESG ที่มีกำรด�ำเนินกำร

อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่

•  กำรเลือกบริษัทที่ดีที่สุดในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยเลือกลงทุน

ในบริษัทท่ีมีกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำน ESG ที่ดีขึ้น

เมือ่เทียบกบับรษิทัอ่ืน ๆ  ในกลุม่อตุสำหกรรม และไม่มผีลกระทบเชงิลบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีนัยส�ำคัญ เข้ำเป็นกลุ่มของหลักทรัพย์

ที่สำมำรถลงทุนได้ และทบทวนหลักทรัพย์ในกลุ่มดังกล่ำวเป็นประจ�ำ

สม�ำ่เสมอ ภำยใต้กำรปฏบิตัติำมหลกัธรรมำภบิำลกำรลงทนุทีอ่อกโดย

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.)

•  กำรปฏิบัติเชิงรุกในฐำนะเจ้ำของ ซ่ึงนอกเหนือจำกมิติด้ำนกำรลงทุน

แล้ว ผูจ้ดักำรกองทนุยงัมหีน้ำทีใ่นกำรสอบถำมหรอืตดิตำมกำรด�ำเนนิ

นโยบำยด้ำน ESG กับทำงบริษัทอยู่เสมอ และใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้น

ในกำรแสดงข้อคิดเห็นเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำของบริษัทไปในทำงที่ดี 

และสอบถำมแนวทำงแก้ไขกรณีที่บริษัทประสบเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้มี

ควำมเสี่ยงด้ำน ESG 

•  กำรลงทุนเฉพำะเรื่อง โดยผู้จัดกำรกองทุนอำจเลือกที่จะลงทุนในกลุ่ม

บริษัทที่อิงต่อแนวโน้มต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG

•  กำรวิเครำะห์ข้อมูล ESG แบบบูรณำกำร เป็นกำรบริหำรกองทุน โดย

พจิำรณำวเิครำะห์บรษิทัทีจ่ะเข้ำลงทนุ โดยค�ำนงึถงึปัจจยั ESG ในทกุมติิ

กล่ำวคือ พิจำรณำวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ESG ที่มีผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

ในทกุ ๆ  ด้ำนของบรษิทั ทีอ่ำจมคีวำมเสีย่งหรอืควำมผนัผวนทีไ่ม่เท่ำกนั

ในแต่ละมิติ ส่งผลให้กำรประเมินมูลค่ำของแต่ละบริษัทไม่เท่ำกัน

รายงานความยั่งยืน 256338 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป
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กองทุนเป�ด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
จากภาวการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ Health Care 

Theme ที่เป็น Thematic Investing ได้รับความนิยมอย่างมากใน

ประเทศไทย ทำาให้ผลประกอบการกลุ่ม Health Care  มีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนที่ลงทุนใน Health Care ส่วนใหญ่ลงทุน

กระจายตัวในหลาย ๆ ธุรกิจ  เช่น กลุ่มผู้ผลิตยา  เทคโนโลยีชีวภาพ 

บริการทางการแพทย์  และเคร่ืองมือทางการแพทย์  เช่นเดียวกับ

การลงทุนในเทคโนโลยีชีวภาพ  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีซ่ึงนำาเอาความรู้

ด้านต่าง  ๆ  ของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ�งมีชีวิต  เพื่อสร้าง

ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ�งแวดล้อม และด้าน

การแพทย์  นอกจากน้ี  การพัฒนาการทางเทคโนโลยี  เช่น  การทำา 

DNA Sequencing ซ่ึงป�จจ�บนัมีตน้ทุนทีล่ดต่ำาลงเปน็อย่างมาก ทำาให้

นวัตกรรมการพัฒนายาต่าง  ๆ มีความก้าวหน้าและมีความจำาเพาะ

เจาะจงมากข้ึน  และเป็นการพัฒนาท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของโลกภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 อกีดว้ย

หมายเหตุ
1 เดิมชื่อ “กองทุนเปด ทิสโก ESG เพื่อสังคม”

กองทุนเปด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน D - (TISESG-D)1 

จัดตั้งขึ้นโดย บลจ.ทิสโก้ ร่วมกับ 6 บริษัทผู้ก่อตั้ง ได้แก่ กลุ่มทิสโก้

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ บมจ.ไมเนอร์ กรุ๊ป บมจ.แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท์ บมจ.น�้ำตำลขอนแก่น และ บมจ.น�ำสินประกันภัย ร่วม

น�ำเงินมำลงทุนภำยใต้แนวคิด “กำรลงทุนสุนทำน” โดยมุ่งหวังที่จะสร้ำง

ผลตอบแทนที่ดีอย่ำงสม�่ำเสมอ ภำยใต้กระบวนกำรวิเครำะห์ที่พิจำรณำ

ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล ซึ่งนอกเหนือไปจำก

คุณประโยชน์ที่เกิดขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุในรปูแบบของผลตอบแทนจำก

กำรลงทนุแล้ว เมด็เงนิส่วนหนึ่งที่เป็นรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรกองทุน 

รวมไปถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ก็จะถูกน�ำกลับไปด�ำเนินโครงกำร

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมต่ำง ๆ ตำมปณิธำนของแต่ละองค์กร เป็น

ประโยชน์เชิงบวกต่อสังคมได้อย่ำงต่อเนื่อง

นอกจำกนี้ เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กับผู้ลงทุนในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดี

อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว บลจ.ทิสโก้จึงได้น�ำเสนอขำยกองทุนเปดทิสโก้ 

ESG หุน้ไทยยัง่ยนื ชนดิหน่วยลงทนุประเภท A ให้ผูล้งทนุท่ัวไป โดยกองทนุ

ดังกล่ำวเปดโอกำสให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับ

หน่วยงำนที่ท�ำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับจำก

กำรบริหำรจัดกำรกองทุนทั้งสองประเภทตำมสัดส่วนที่ก�ำหนดในหนังสือ

ชีช้วน ได้ส่งมอบไปยงัหน่วยงำนทีท่�ำประโยชน์ให้สงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง โดย

ในปี 2563 บลจ.ทิสโก้ได้ส่งมอบเงินเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 911,852 บำท ทั้งนี้ 

บลจ.ทสิโก้ได้สนบัสนนุเงนิทนุจำกกำรบรหิำรจดักำรกองทนุให้กบัหน่วยงำน

ทีท่�ำประโยชน์เพือ่สงัคมไปแล้ว 6 ครัง้ เป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 7,378,777 บำท

ด้วยควำมมุ่งมัน่ในกำรบรหิำรจดักำรกองทนุอย่ำงรบัผดิชอบมำอย่ำงต่อเนือ่ง 

ส่งผลให้ในปี 2563 บลจ.ทสิโก้ ได้รบัรำงวลั บริษทัหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ

ดเีด่น 2020 (Outstanding Asset Management Company Award 2020) 

ในงำนประกำศรำงวัล SET Awards 2020 จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและวำรสำรกำรเงนิธนำคำร

นอกเหนือจำกกองทุนเปด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืนที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว

ยังมีกองทุนเปด “ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน” ที่เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกท่ีผ่ำน

เกณฑ์กำรคัดเลือกว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งด้ำน

สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมำภบิำล ซ่ึงสร้ำงผลกระทบเชงิบวกให้แก่สังคม 

หรือสร้ำงผลกระทบต่อพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจของโลกแบบยั่งยืน ผ่ำน

กองทุนรวมต่ำงประเทศแล้ว โดยในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บลจ.ทิสโก้ได้มี

กำรออกผลติภณัฑ์กองทนุรวมต่ำงประเทศทีเ่ป็นเมกะเทรนด์โลก (เน้นกำร

เปลีย่นแปลงโครงสร้ำงของเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อมในระยะยำว) 

และสอดคล้องกบัแนวทำงกำรลงทนุอย่ำงยัง่ยนืภำยใต้กำรวเิครำะห์ปัจจยั

ด้ำน ESG ซึ่งได้แก่ 
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การธนาคารเพื่อความยั่งยืน



กองทุนเป�ด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้
จากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ทำาให้  Cloud  Computing  เป็นการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีแบบ On Demand ที่อำานวยความสะดวกในการเข้า

ใช้งานได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายและสามารถเข้าใช้งานได้ในทุกท่ี  เป็นหนึ่ง

ในเทรนด์เทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคที่เป็นบุคคล

ธรรมดาและนิตบุิคคลในระยะเวลาน้ี นอกจากนี ้การใช้งาน Cloud Computing

ในนิติบุคคลน้ัน  สามารถพัฒนาให้มีความซับซ้อนและมีความจำาเพาะเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้  รวมถึงการใช้ประโยชน์สำาหรับ

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเพื่อลดผลกระทบขององค์กร  โดยป�จจ�บัน

การลงทุนในกลุ่ม Technology โดยเฉพาะ Cloud Computing Theme นั้น

มีอัตราการเติบโตท่ีมีแนวโน้มเพ��มสูงข้ึน  โดยคาดว่ารายได้ของกลุ่มธุรกิจ 

Cloud  Computing  จะปรับเพ��มขึ้นสู่ระดับมากกว่า  3  แสนล้าน  USD 

ในป� 2565 เทียบกับ 1.5 แสนล้าน USD ในป� 2561

รายงานความยั่งยืน 256340 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป
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สิทธิประโยชน์เฉพาะของสินเชื่อบ้าน Mortgage Saver  
ที่ลูกค้าพึงได้รับ 
มีดังนี้

1. กำรลดภำระดอกเบี้ย ท�ำให้ลูกค้ำสำมำรถเป็นเจ้ำของท่ีอยู่อำศัยได้ 

เร็วขึ้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ

ท�ำให้ดอกเบี้ยลดลงและระยะเวลำกู้จะลดลงเร็วกวำ่เดิม 

2. ควำมยดืหยุ่นในกำรบรหิำรเงนิ ซึง่ลกูค้ำสำมำรถวำงแผนช�ำระเงนิค่ำงวด 

ในช่วงทีไ่ม่อยู ่เช่น เดนิทำงไปท่องเทีย่วต่ำงประเทศ เงินทีช่�ำระเกนิไว้จะ 

ถกูดงึมำช�ำระค่ำงวดในวนัทีค่รบก�ำหนดช�ำระเพือ่ช่วยรกัษำเครดติของลกูค้ำ

3. กำรบริหำรเงินอย่ำงฉลำด ซึ่งเงินออมทีน่�ำไปช�ำระเป็นสว่นเกินค่ำงวด

จะให้ผลตอบแทนสูงกว่ำกำรเก็บไว้ที่บัญชีออมทรัพย์หรือฝำกประจ�ำ 

และหำกมองในมุมกำรช�ำระเกนิค่ำงวดล่วงหน้ำเพ่ือกำรส�ำรองเงนิไว้ใช้

ยำมฉกุเฉนิของครอบครวั หรอืเงนิหมนุเวยีนของกจิกำร ทีใ่ห้ประโยชน์

ทั้งเป็นเงินโปะบ้ำนและยังสำมำรถคงสภำพคล่องของเงินพร้อมใช้ไว้

ข้อแตกต่างระหว่างสินเชื่อบ้านปกติ
และสินเชื่อบ้าน Mortgage Saver สินเชื่อบ้าน ปกติ Mortgage Saver

โปะเงินในบัญชีสินเชื่อบ้าน ✔ ✔

ถอนเงินโปะมาใช้ได้สะดวกสบาย x ✔

บริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด x ✔

เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น x ✔

ศึกษำข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่: 
https://www.tisco.co.th/th/personal/loan/home-for-cash.html

41

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คำานึงถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ทสิโก้มแีนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงนิใหม่ทีค่�ำนงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมำภบิำล (ESG) แก่สงัคมในวงกว้ำง ด้วยกำร 

พัฒนำแนวควำมคดิ ตลอดจนองค์ควำมรูใ้หม่ ๆ  มำปรบัปรงุและพฒันำผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงนิให้เกดิเป็นนวตักรรมอนัสร้ำงคณุค่ำและมลูค่ำทัง้ต่อองค์กร 

และสังคมไปพร้อม ๆ กัน 

สินเชื่อบ้านแลกเงิน 
“สินเชื่อบ้ำน Mortgage Saver” เป็นผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ด้วยกำรเป็นบัญชีสินเชื่อบ้ำนที่ผสมผสำนระหว่ำง 

สนิเชือ่บ้ำนและส่วนของเงนิพร้อมใช้ไว้ด้วยกนั เพือ่ให้อิสระในกำรช�ำระค่ำงวดได้อย่ำงไม่จ�ำกดัเพือ่ให้เกดิกำรบรหิำรจดักำรเงนิทีไ่ด้ประโยชน์สงูสดุกบัลกูค้ำ

•  ลดภาระ จบในบญัชเีดยีว บรหิำรเงนิอย่ำงชำญฉลำด มเีพยีงบญัชเีดยีว 

ช่วยประหยัดดอกเบี้ย และเป็นเจ้ำของบ้ำนได้เร็วขึ้น

•  ใช้จ่ายไร้กงัวล ย้ำยเงนิในบญัชเีงนิฝำกมำไว้ในบญัชสีนิเชือ่บ้ำน ยงัใช้จ่ำย 

สบำยและลดดอกเบี้ยไปพร้อมกัน

•  ถอนเงินโปะมาใช้ได้สบายจัง สำมำรถน�ำเงินมำบริหำรไว้ในบัญชี 

สินเชื่อ Mortgage Saver ในบัญชีเดียว สรำ้งโอกำสลดดอกเบี้ยจ่ำย

สงูสดุร้อยละ 50 โดยสำมำรถช�ำระเงนิเกนิกว่ำค่ำงวดและเบกิถอนเงิน

ส่วนที่ช�ำระเกินออกมำใช้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือ 

ท�ำให้สำมำรถน�ำเงินมำช�ำระหนี้เพื่อลดยอดเงินกู้ได้มำกขึ้น

•  สะดวกตลอด 24 ชัว่โมง เบกิถอนเงนิสดส่วนทีช่�ำระเกินค่ำงวดมำใช้จ่ำย

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผำ่นเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3  
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การยึดลูกค้าเป็นศูนย�กลาง

รายงานความยั่งยืน 256342 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรง

ต่อเศรษฐกิจทั่วโลก จำกกำรประกำศใช้มำตรกำรล็อกดำวน์เพ่ือควบคุม

กำรแพร่ระบำด นอกจำกกระทบต่อกำรด�ำเนินชีวิตตำมปกติแล้ว ยัง

ส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจและเศรษฐกิจท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย 

แม้กำรควบคุมโรคภำยในประเทศจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตำมล�ำดับ แต่ก็ยัง

ไม่สำมำรถท�ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจกลับคืนสู่ภำวะปกติในระยะเวลำ

อันสั้น ด้วยสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ของ

ประชำชน เพือ่บรรเทำควำมเดอืดร้อนของภำคประชำชนโดยเฉพำะลูกหนี้

รำยย่อยและธุรกิจ SMEs กลุ่มทิสโก้ออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ผ่ำน

มำตรกำรต่ำง ๆ  ใน “โครงกำรบรรเทำ” เช่น กำรยดืระยะเวลำกำรช�ำระหนี้

กำรพักช�ำระเงินต้น และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ เป็นต้น นอกจำกนี้

เพื่อสนับสนุนแนวทำงกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของกรมควบคุมโรค 

กลุม่ทสิโก้ได้จดัให้มลีกูหนีล้งทะเบยีนเข้ำร่วมมำตรกำรทำงออนไลน์ เพือ่

ลดกำรสัมผัส เว้นระยะห่ำงทำงสังคม และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำ

ไม่ต ้องไปรับบริกำรที่สำขำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 ส่งผลให้เกดิกำรด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้ “ควำมปกตใินรปูแบบใหม่

(New Normal)” กลุ่มทิสโก้ยังคงด�ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบ ระมัดระวัง 

ปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม

ตำมควำมต้องกำรและสำมำรถรองรับวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของลูกค้ำแต่ละ

กลุ่มที่หลำกหลำยและกำรด�ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตลอดจน

กำรเป็นทีป่รึกษำทำงกำรเงนิทีล่กูค้ำให้ควำมเชือ่มัน่และไว้ใจด้ำนวำงแผน

ทำงกำรเงิน เพื่อควำมมั่งคั่งและยกระดับคุณภำพชีวิตหลังเกษียณอย่ำงมี

อิสรภำพทำงกำรเงิน

กระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินนั้น ทิสโก ้

ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรศึกษำควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำผ่ำน

กำรสำนสัมพันธ์ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และวำงแผนรับมือกับ

กำรเปลี่ยนแปลงจำกควำมช�ำนำญและประสบกำรณ์ทำงกำรเงินที่มีมำ

อย่ำงยำวนำน ผสำนร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรชั้นน�ำของประเทศ

ในกำรคดิค้นและน�ำเสนอผลติภัณฑ์ รวมถงึบรกิำรทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม

คุ้มค่ำ และเพ่ิมโอกำสหรือทำงเลือกที่ดีให้ลูกค้ำแบบไร้ข้อจ�ำกัด เน้น

กำรน�ำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ชัดเจน รวมถึงเปดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่ครบถ้วน เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ

ของลูกค้ำ ตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย เป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกับ

ดูแลกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market Conduct) ควบคู่

กับกำรเคำรพสิทธิในกำรปกป้องรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ กำร

รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และกำรดูแลควำมถูกต้อง

ของข้อมูล เพ่ือป้องกันกำรน�ำข้อมูลลูกค้ำไปใช้โดยมิชอบ ท�ำให้ลูกค้ำ

สำมำรถรับทรำบและเข้ำใจเกี่ยวกับข้อมูล รวมถึงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

และบริกำรที่น�ำเสนอเป็นอย่ำงดี

ด้วยวตัถปุระสงค์ของกำรให้บรกิำรทีส่ำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของลูกค้ำที่แตกต่ำงไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จัดโครงสร้ำงธุรกิจ

และบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะแยกตำมกลุ่มลูกค้ำ ได้แก่ 

ลูกค้ำธนบดี ลูกค้ำบรรษัท ลูกค้ำรำยย่อย และจัดกำรกองทุน 

ลูกค้าธนบดี
ทิสโก้เป็นผู้น�ำในธุรกิจให้ค�ำปรึกษำทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่องมำตลอด

ครึ่งศตวรรษ จำกควำมส�ำเร็จที่ผ่ำนมำในกำรเป็น Top Advisory House 

ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกควำมต้องกำรด้ำนกำรออมและกำรลงทุนทั้งบริกำร

ธนำคำร หลักทรัพย์ และจัดกำรกองทุน ภำยใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” 

(TISCO Wealth) น�ำไปสู่เป้ำหมำยในกำรยกระดับกำรให้บริกำรให้

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
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ค�ำแนะน�ำทำงกำรเงนิทีต่อบโจทย์ลกูค้ำแบบองค์รวม และเกดิประโยชน์สงูสดุ

แก่ลูกค้ำ หรือ Holistic Advisory โดยยกระดับกำรให้บริกำรที่ปรึกษำ

ด้ำนลงทนุ ให้ครอบคลมุทัง้กำรลงทนุ กำรวำงแผนประกนัชีวติและสขุภำพ 

กำรวำงแผนเกษยีณ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำแต่ละรำย

ได้อย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อช่วยให้ลูกค้ำบรรลุเป้ำหมำยควำมมั่นคงทำงกำรเงิน

และสำมำรถใช้ชวีติอย่ำงมคีวำมสขุกบัไลฟสไตล์ทีเ่ลอืก ถือเป็นกำรบริหำร

ควำมมั่งคั่งอย่ำงครบวงจรโดยยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง

กลุม่ทสิโก้ได้น�ำเสนอรปูแบบ Open Architecture ทีน่�ำไปสูก่ำรสรรหำและ

คดัสรรผลติภณัฑ์กองทนุรวม ประกนัชวีติ และประกนัวนิำศภยั จำกหลำย

บรษิทัจดักำรกองทนุรวม หรอืบรษิทัประกนัชัน้น�ำแต่ละแห่งทีม่คีวำมถนดั

และควำมช�ำนำญในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงกัน โดยเปดกว้ำงให้ลูกค้ำ

สำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพในที่เดียวแบบ “One Stop Service” 

ซึง่จะเป็นกำรเพิม่โอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนทีด่กีว่ำในระยะยำว และ

เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้ำ ปัจจบุนัธนำคำรทสิโก้มพีนัธมติรธรุกจิบริษทั

จดักำรกองทนุ จ�ำนวน 12 แห่ง และมพีนัธมติรธรุกจิด้ำนประกนัชวีติ 9 แห่ง

และประกันวินำศภัย 15 แห่ง 

นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ยังมีศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ 

(TISCO Economic Strategy Unit: TISCO ESU) ซึง่จดัท�ำบทวเิครำะห์และ

กลยทุธ์กำรลงทนุในมมุมองของทสิโก้เอง (House View) ทีม่คีวำมแม่นย�ำ 

น่ำเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรบัเป็นอนัดบัต้น ๆ ของอตุสำหกรรม และยงัเป็น

หนึง่ในสถำบนักำรเงนิไม่กีแ่ห่งทีม่กีำรท�ำบทวจิยั House View ด้ำน Wealth 

Management แยกออกมำโดยเฉพำะ เพื่อแนะน�ำกลยุทธ์กำรลงทุน

ครอบคลมุสนิทรพัย์ทกุประเภทไม่ว่ำจะเป็นหุ้น ตรำสำรหน้ี ทองค�ำ กองทุน 

ฯลฯ ส�ำหรบักำรวำงแผนกระจำยกำรลงทนุ (Asset Allocation) ในสนิทรพัย์

หลำยประเภทให้กับลูกค้ำ และสนับสนุนกำรให้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์ที่

เหมำะสม ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละคนได้อย่ำงมืออำชีพ 

เพื่อให้บริกำรที่เป็นเลิศในกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน

ของเจ้ำหน้ำท่ีลูกค้ำสัมพันธ์ (Relationship Manager: RM) ที่ผ่ำนมำ

ทสิโก้จงึให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำคณุภำพของทมีดแูลลกูค้ำและสร้ำง 

มำตรฐำนท่ีสงูกว่ำอตุสำหกรรม ซึง่นอกจำก RM ทกุคนจะต้องมใีบอนญุำต

ผู้แนะน�ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ (Single License) แล้วยังตั้งเป้ำหมำย

ให้ทกุสำขำของธนำคำรทสิโก้ จ�ำกดั (มหำชน) มเีจ้ำหน้ำทีท่ีส่อบได้คณุวฒุิ

วิชำชีพทีป่รกึษำกำรเงนิ (Associate Financial Planner Thailand - AFPT) 

ท�ำหน้ำที่ประจ�ำในแต่ละสำขำอย่ำงน้อย 1 คน

ลูกค้าบรรษัท
จำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในภำวกำรณ์ปัจจุบันทั้งภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศมีควำมไม่แน่นอนสูง ประกอบกับธุรกิจขนำดใหญ่ยังคงมี

ควำมต้องกำรบริกำรทำงกำรเงินเพ่ือลงทนุขยำยกจิกำรในรูปแบบต่ำงๆกนั 

ท�ำให้สถำบนัทำงกำรเงนิแทบทุกแห่งต่ำงให้ควำมส�ำคญักับกลุม่ลูกค้ำธรุกจิ

ขนำดใหญ่  (Corporate  Banking) ส่งผลให้แนวโน้มของกำรแข่งขนัสงูมำกขึน้

ทสิโก้ได้ตอบสนองเชงิรกุต่อกำรให้บรกิำรทำงกำรเงนิกบักลุม่ธรุกจิขนำดใหญ่

โดยกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงด้วยกลยทุธ์กำรท�ำงำนแบบ “Total Solution” 

ที่มีควำมพร้อมด้วยประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรที่มีควำมช�ำนำญ

เฉพำะด้ำน มีโครงสร้ำงองค์กรที่ยืดหยุ่น ท�ำให้ส่วนงำนดูแลกลุ่มลูกค้ำ

บรรษทัของทสิโก้ สำมำรถส่งเสรมิกำรท�ำงำนซึง่กันและกนัได้อย่ำงดเียีย่ม 

ทัง้ทมีวำงกลยทุธ์ ทมีวเิครำะห์ ทมีสนิเชือ่ และทมีวำณชิธนกจิ ภำยใต้กำร

บรหิำรงำนทีม่กีำรให้ควำมร่วมมอืกนัจำกทมีงำนต่ำง ๆ  รวมถงึกำรท�ำงำน

ร่วมกบัลกูค้ำอย่ำงทุม่เท จรงิใจ เพือ่ให้มคีวำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำอย่ำงลึกซึ้ง ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จของงำนที่ไม่ใช่แค่กำรด�ำเนินกำร

ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำตำมข้อมูลที่ลูกค้ำแจ้งไว้เฉพำะครั้ง

เฉพำะครำวเท่ำนัน้ แต่จะพจิำรณำผ่ำนกระบวนกำรกลัน่กรองควำมคิดร่วมกนั

เพ่ือให้เกดิควำมเข้ำใจในวตัถปุระสงค์ของควำมต้องกำรทำงกำรเงินร่วมกนั 

เกดิกระบวนกำรท�ำงำนร่วมกนัอย่ำงลงตวับนพ้ืนฐำนของควำมเข้ำใจลูกค้ำ

เป็นอย่ำงดี ท�ำให้สำมำรถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำรทำงกำรเงินที่

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์นัน้ ๆ สำมำรถตอบโจทย์ลกูค้ำและแก้ไขปัญหำ

ให้กับลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่ได้อย่ำงรวดเร็วและคล่องตัวอย่ำงครบวงจร 

ท�ำให้ลกูค้ำเช่ือมัน่และไว้วำงใจทสิโก้ในระยะยำวแบบ “Lifetime Partner” 

และด้วยกำรบรหิำรงำนในแบบ Total Solution ช่วยให้เกดิควำมยดืหยุน่ใน

กำรท�ำงำน สำมำรถปรบัเปลีย่นได้ตำมสถำนกำรณ์และเหตกุำรณ์ในแต่ละช่วง

ท�ำให้สิ่งที่น�ำเสนอให้กับลูกค้ำถูกวิเครำะห์และออกแบบมำให้กับลูกค้ำ

รำยนัน้โดยเฉพำะจรงิ ๆ  ในรปูแบบทีเ่รยีกว่ำ “Customize” ทีมี่กำรน�ำเสนอ

ให้กบัลกูค้ำเฉพำะรำยเท่ำนัน้ ซึง่ไม่ใช่ผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิทีม่อียู่

ลูกค้ารายย่อย
กลุ่มทิสโก้ให้บริกำรลูกค้ำรำยย่อยทั้งผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเงิน กำรลงทุน

และกำรประกนัภยัอย่ำงครบวงจร มุง่เน้นกำรพฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำร

ทีส่อดรบักบัแนวโน้มประชำกรทีเ่ข้ำสูส่งัคมผูส้งูอำยแุละกลุม่ลูกค้ำทีเ่ข้ำสู่

วยัเกษยีณอำย ุและขยำยฐำนลกูค้ำเงนิฝำก และพฒันำเทคโนโลยเีพือ่เพิม่

ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร ดังนี้

1. ผลิตภัณฑเงินฝาก

กลุ่มทิสโก้มีกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝำกหลำกหลำยผลิตภัณฑ์ที่มี

ควำมสะดวกคล่องตัวในทุกธุรกรรมทำงกำรเงิน เพื่อน�ำเสนอให้ลูกค้ำ

ได้เลือกใช้บริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำร นอกจำกนี้กลุ่มทิสโก้ได้มี

กำรพัฒนำ Application TISCO Mobile Banking เพื่อเพิ่มช่องทำง

กำรให้บริกำร รวมถงึกำรพัฒนำฟังก์ชนังำนให้รองรับกำรช�ำระเงนิผ่ำน 

Thai QR Code กำรช�ำระบิลผ่ำนระบบพร้อมเพย์ รวมถึงกำรช�ำระเงิน

ผ่ำน Payment Gateway เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำธุรกรรม

ทำงกำรเงินให้กับลูกค้ำ

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

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง



รายงานความยั่งยืน 256344 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

2. ผลิตภัณฑการลงทุนและประกันภัย

กลุ่มทิสโก้ยังมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุนและวำงแผน

ทำงกำรเงนิ ซึง่ครอบคลมุผลติภณัฑ์กองทนุรวม ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ

และประกนัสขุภำพจำกหลำกหลำยบรษิทั (Open-Architecture) ตลอดจน

มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของเจ้ำหน้ำที่ RM เพื่อให้บริกำรวำงแผน

กำรเงนิ กำรลงทนุ กำรจดักำรสนิทรพัย์แก่ลกูค้ำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กลุ่มทิสโก้ได้ออกผลิตภัณฑ์กองทุนที่

หลำกหลำยสอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำในกลุ่มต่ำง ๆ 

อำทิ กองทุนทิสโก้อินคัมพลัสฟันด์ ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์หลำกหลำย

ประเภท (Mixed Fund) ส�ำหรบัผลติภัณฑ์ประกัน กลุม่ทสิโก้ได้น�ำเสนอ

บริกำรทีป่รึกษำด้ำนประกนัสขุภำพ (Health Protection Advisory) 

โดยคัดสรรประกันสุขภำพจำกบริษัทประกันชั้นน�ำที่มีควำมเชี่ยวชำญ

ด้ำนประกนัสขุภำพ ให้ค�ำแนะน�ำและเปรยีบเทยีบควำมคุม้ค่ำของแผน

ประกนัสขุภำพท่ีเหมำะสมกบัลูกค้ำ ตลอดจนบรกิำรหลงักำรขำยให้กบั

ลกูค้ำอย่ำงครบวงจร กลุม่ทสิโก้ยงัได้ท�ำหน้ำทีเ่ป็นนำยหน้ำประกนัภัย

ให้กบัพนัธมติรผูผ้ลติรถยนต์ช้ันน�ำ ทัง้น้ี รำยได้บำงส่วนจำกกำรขำย

ประกนัสขุภำพและโรคร้ำยแรง กลุม่ทสิโก้ได้มอบให้แก่มลูนธิิรำมำธบิดีฯ

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นทุนวิจัยและช่วยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง ซ่ึงเป็น

โรคร้ำยแรงทีค่ร่ำชวีติคนไทยสงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่ในปัจจบุนั

3. ผลิตภัณฑสินเชื่อ

กลุ ่มทิสโก้มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลำกหลำยประเภทที่พร้อมรองรับ

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่ำซ้ือเป็นธุรกิจ

ส่วนใหญ่ในกลุ่มสินเชื่อรำยย่อย กลุ่มทิสโก้มำตรฐำนกำรให้สินเชื่อ

เช่ำซือ้และสินเชือ่รำยย่อยอืน่อย่ำงเป็นระบบโดยกำรให้คะแนนสินเชือ่ 

(Credit Scoring) ซึ่งพัฒนำขึ้นจำกฐำนข้อมูลภำยใน สำมำรถควบคุม

มำตรฐำนกำรอนุมัติสินเช่ือ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพและลดระยะ

เวลำกำรพิจำรณำสินเชื่อให้สำมำรถอนุมัติได้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกสินเชื่อเช่ำซื้อ กลุ่มทิสโก้มี

กำรให้บริกำรสินเชื่อเพื่อกำรเคหะ สินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบรโิภค และ

สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ

นอกจำกสนิเชือ่เช่ำซือ้รถยนต์แล้ว กลุม่ทสิโก้ยังมีกำรด�ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบั

สนิเชือ่เช่ำซือ้รถจกัรยำนยนต์ สนิเชือ่ทะเบยีนรถ และกำรให้บรกิำรอืน่

ที่หลำกหลำยอย่ำงครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ภำยใต้ชือ่ “สมหวงั เงนิสัง่ได้” ของบริษทั ไฮเวย์ จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทั

ในกลุม่ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป ปัจจบุนัเปดให้บริกำรอยู่ทัว่ประเทศกว่ำ 

300 สำขำ ท�ำให้สำมำรถเข้ำถงึลกูค้ำทกุภมิูภำค นอกจำกนี ้ “สมหวงั 

เงนิสัง่ได้” มีแคมเปญ “รถสมหวงั ตำมสัง่” ซึง่เป็นรถบริกำรเคลือ่นที่

ส�ำหรับออกให้บริกำรลกูค้ำในชมุชนต่ำง ๆ  ทัว่ประเทศ รวมถึงพืน้ทีห่่ำงไกล

ชมุชน เพ่ือสร้ำงโอกำสให้เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุอย่ำงเท่ำเทยีม สะดวก รวดเรว็ 

โดยได้รบัอนมุตัสินิเชือ่รถจักรยำนยนต์ได้ภำยใน 1 ชัว่โมง นอกเหนอื

จำกกำรให้บริกำรทำงด้ำนสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ และสินเชื่อ

ทะเบยีนรถแล้ว “สมหวงั กนัภยั - ประกนัภยัสมหวงั” เป็นอีกหนึง่ธรุกจิ

ภำยใต้บรษิทั ไฮเวย์ จ�ำกดั ทีใ่ห้บรกิำรด้ำนกำรประกนัภยั ภำยใต้แนวคดิ 

“คุม้ครองครบ จบทกุภยั” โดยคดัสรรแผนควำมคุ้มครองทีห่ลำกหลำย

จำกผลติภณัฑ์ในกลุ่มทสิโก้ ทีเ่หมำะสมกับรูปแบบกำรใช้ชวีติ ครอบคลมุ

ทุกสถำนกำรณ์และมีเจ้ำหน้ำที่ผู ้เชี่ยวชำญในกำรให้ค�ำแนะน�ำเพื่อ

น�ำเสนอแผนควำมคุ้มครองประเภทต่ำง ๆ ที่เหมำะสมและตรงตำม

ควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยผลติภณัฑ์ประกนัภยัครอบคลมุทัง้ในกลุม่

ประกนัภยัรถ (Motor) ประเภทต่ำง ๆ  อำท ิประกนัภยัรถยนต์ ประกนัภัย

รถมอเตอร์ไซค์ ประกนัภยัภำคบงัคบั พ.ร.บ. รวมถงึกำรคุม้ครองชวีติ 

เช่น ประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล (พีเอ) ประกนัภัยคุม้ครองโรคมะเรง็ 

ประกนัภัยชดเชยรำยได้ รวมถงึกำรให้บริกำรหลงักำรขำย เช่น กำร

ประสำนงำนในกำรเรียกร้องชดเชยค่ำสนิไหมกบับริษทัประกนั เป็นต้น
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4.4%

16.7%

0.3%

8.3%

7.3%

12.5%

71.6%
78.9%

ลูกค้าธุรกิจจัดการกองทุน
กลุม่ทสิโก้มคีวำมเชีย่วชำญในกำรจดักำรกำรลงทนุให้แก่ลกูค้ำมำนำนกว่ำ 

30 ปี มีทีมกำรลงทุน ที่ประกอบด้วย ผู้จัดกำรกองทนุที่มีประสบกำรณ์สูง

และจัดกำรกองทนุในประเทศไทยมำนำนกว่ำ 10 ปี และมเีจ้ำหน้ำทีว่ำงแผน

กำรลงทุนที่พร้อมให้ค�ำแนะน�ำแก่นักลงทุน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ที่แตกต่ำงกันของนักลงทุนได้ในทุกระดับควำมเส่ียงที่ต้องกำร จึงได ้

พฒันำกองทนุรวมทีม่นีโยบำยกำรลงทนุทีห่ลำกหลำย อำท ิกองทนุหุ้นทนุ 

กองทุนผสมยดืหยุน่ กองทนุผสม กองทนุตรำสำรหน้ี กองทนุเฉพำะเจำะจง 

และกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ ทั้งยังมีกำรให้บริกำรกองทุนส่วนบุคคล

แก่นักลงทุนที่ต้องกำรมีพอร์ตกำรลงทุนที่สำมำรถปรับให้เหมำะสมกับ

ควำมต้องกำร และกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีทีพ่ร้อมจะช่วยเหลอืลกูค้ำในกำร 

สร้ำงควำมมั่งคั่งและยกระดับคุณภำพชีวิตหลังเกษียณอย่ำงมีอิสรภำพ 

ทำงกำรเงนิ นอกจำกนี ้มกีำรพฒันำแอปพลเิคชันใหม่ “TISCO My Funds”  

และ “TISCO MyPVD” เพื่อเป็นช่องทำงออนไลน์ที่อ�ำนวยควำมสะดวก 

ให้กับลูกค้ำรวมถึงผู ้ที่สนใจสำมำรถใช้บริกำรทั้งทำงด้ำนกำรลงทุน  

กำรเรียกดูข้อมูลกำรลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลำและทุกสถำนกำรณ์

ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์
ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นพรีเมียมโบรกเกอร์ที่ให้ควำมส�ำคัญกับบริกำร

และน�ำเสนอบทวิเครำะห์เชิงลึกที่มีคุณภำพ ทันต่อสถำนกำรณ์ เชื่อถือได้ 

เพ่ือเป็นข้อมูลให้นกัลงทนุทกุกลุม่สำมำรถเข้ำถงึฐำนข้อมูลและบทวเิครำะห์ 

ต่ำง ๆ ได้ครบถ้วนและทันต่อสถำนกำรณ์กำรลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่ำง

รวดเร็ว โดยปัจจุบันบทวิเครำะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด 

(บล.ทิสโก้) ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 100 บริษัท คิดเป็น 

ร้อยละ 70 ของมูลคำ่หลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Cap) และมี

ฐำนข้อมลู (Database) ของบรษิทัจดทะเบยีนไทยย้อนหลงัมำกกว่ำ 20 ปี 

นอกจำกนี้ บล.ทิสโก้ได้พัฒนำช่องทำงกำรบริกำรให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของนักลงทุนที่เปลี่ยนมำซื้อขำยผ่ำนระบบออนไลน์มำกขึ้น  

โดยได้มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน “TISCO Guru Plus” แอปพลิเคชัน 

สแกนหุ้นที่เหมำะกับนักลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งนักลงทุนมือใหม่ที่เพ่ิงเริ่มต้น 

และนักลงทุนที่มีควำมช�ำนำญ ลักษณะเด่นของฟังก์ชันกำรใช้งำน คือ 

ทัง้นี ้กำรให้บรกิำรสนิเชือ่ของทสิโก้ยงักระจำยไปยังกลุม่ลกูค้ำอืน่ ๆ  เพ่ือให้ลกูค้ำได้รบัประโยชน์เป็นวงกว้ำง สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ

ที่มีควำมหลำกหลำยไปยังกลุ่มอุตสำหกรรมตำ่ง ๆ  โดยในสิ้นปี 2563 มีมูลค่ำกำรให้บริกำรสินเชื่อกับลูกค้ำทั้งหมด คิดเป็นมูลคำ่รวม 224,812 ลำ้นบำท

จ�ำแนกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม และตำมขนำดของกิจกำรได้ดังนี้

FS6

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง



รายงานความยั่งยืน 256346 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

กำรให้ค�ำแนะน�ำเพือ่ช่วยให้นกัลงทุนสำมำรถคดัสรรหุน้ตำมสไตล์กำรลงทนุ

ของตัวเองจำกกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรลงทุนของลูกค้ำบนฐำนข้อมูล

ในอดีตและกำรวิเครำะห์แนวโน้มในอนำคตตำมมุมมองของนักวิเครำะห์

ของ บล.ทิสโก้ เพื่อช่วยสแกนหุ้นและแจ้งเตือน เสมือนมีนักวิเครำะห์และ

เจ้ำหน้ำทีแ่นะน�ำกำรลงทนุส่วนตวัตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมระบบกำรแจ้งเตอืน

เมื่อหุ้นที่ชื่นชอบมีควำมเคลื่อนไหวหรือรำคำถึงเป้ำหมำย นอกจำกนี้

ยังสำมำรถติดตำมข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับหุ้นที่ลูกค้ำก�ำลังสนใจ 

หรอืมอียูใ่นพอร์ต ส�ำหรบันกัลงทนุมอืใหม่มพีอร์ตกำรลงทนุจ�ำลองรำยวนั

และรำยสปัดำห์ให้นกัลงทนุใช้เป็นแนวทำงกำรลงทนุ สำมำรถซือ้ขำยหุน้เด่น

ได้ทนัทโีดย Log-in เข้ำระบบเพยีงครัง้เดยีว (Single Sign On) ผ่ำนระบบ 

Steaming ของ Settrade หรือ TISCO e-Trade หลังจำกอ่ำนค�ำแนะน�ำ

กำรลงทุน และในระหว่ำงซื้อขำยก็สำมำรถกลับมำดูค�ำแนะน�ำกำรลงทุน 

โดยไม่ต้อง Log-in ที่ TISCO GURU Plus อีกครั้ง และค้นหำบทวิเครำะห์

ย้อนหลังพร้อมอัพเดทสถำนกำรณ์กำรลงทุนอย่ำงทันท่วงที

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กลุม่ทสิโก้ให้ควำมส�ำคญัอย่ำงมำกกบักำรด�ำเนนิธรุกิจอย่ำงยัง่ยนื ด�ำเนนิ

ธุรกิจในเชิงรุกตำมควำมเชี่ยวชำญ ภำยใต้ควำมระมัดระวังรอบคอบ 

พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและกำรด�ำเนินงำนควบคู่กับกำรสร้ำงคุณค่ำ

สู่สังคมในทุกมิติทั้งด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อม กำรรับผิดชอบต่อสังคม 

และกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภำยใต้

หลักธรรมำภบิำลทีด่ ีรวมถงึมีควำมพร้อมในกำรบรหิำรจดักำรภำวะวกิฤต

และควำมเสี่ยงใหม่ ๆ  ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน และ

ขับเคลือ่นกลยทุธ์ของกลุม่ทสิโก้ไปสูค่วำมยัง่ยนื ทัง้นี ้ท่ำมกลำงอตุสำหกรรม

สถำบันกำรเงินที่มีกำรแข่งขันอย่ำงต่อเนื่อง ทิสโก้เลือกด�ำเนินธุรกิจที่มี

ควำมช�ำนำญ มปีระสบกำรณ์มำอย่ำงยำวนำน ซึง่ท�ำให้รูล้กึรู้จรงิในธรุกจิ

นั้น ๆ ด้วยแนวคิดกำรด�ำเนินธุรกิจที่แตกต่ำงผสมผสำนกับกำรผลักดัน

ให้เกิดพัฒนำหรือสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ ท่ีเป็นแนวทำง

ของผูบ้รโิภค (Customer Journey) ทีน่�ำไปพฒันำรปูแบบทำงธรุกจิใหม่ ๆ  

ตลอดจนออกแบบผลติภณัฑ์และบริกำรทีต่อบสนองต่อควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำและพนัธมติรทำงธรุกจิอย่ำงแท้จรงิ รวมถงึกำรท�ำให้เกดิระบบนเิวศ

ทำงธุรกิจที่ดีร่วมกันที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การสื่อสารการตลาด

อีกหน่ึงควำมโดดเด่นที่ยืนยันถึงควำมเป็นผู้น�ำด้ำน Advisory House 

คือ กำรน�ำควำมรู ้จำกคลังข้อมูลที่มีอยู ่ท้ังหมดเกี่ยวกับกำรวำงแผน

กำรเงนิกำรลงทนุ ผลติภณัฑ์ กำรบรหิำรจดักำรหนี ้กำรบรกิำรทีห่ลำกหลำย

สื่อสำรไปยังกลุ่มลูกค้ำและกลุ่มคนทั่วไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำน

ช่องทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด เจ้ำหน้ำที่

ประจ�ำสำขำ ศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำ (Contact Center) เว็บไซต์ธนำคำร 

และเวบ็ไซต์แต่ละหน่วยงำนธรุกจิในกลุม่ทสิโก้ เพือ่ให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถงึ

ข้อมูลส�ำคัญที่ต้องกำรได้ นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ยังให้ควำมส�ำคัญต่อกำร

สื่อสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ อำทิ LINE Official Account เฟซบุ๊กแฟนเพจ

เพื่อเป็นสื่อกลำงส�ำหรับส่ือสำรข้อมูลควำมรู้ กำรวำงแผนทำงกำรเงิน 

อัพเดทข่ำวสำรสถำนกำรณ์และข้อมูลในเชิงไลฟสไตล์ตอบโจทย์กำรใช้

ชีวิตของลูกค้ำในแต่ละกลุ่ม พร้อมแนะน�ำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ 

ของทิสโก้รวมถึงกำรตอบค�ำถำมและแจ้งข้อมูลให้ลูกค้ำ โดยส่ือสำร

ในลักษณะที่สำมำรถโต้ตอบกันได้ในสื่อกลำงเดียวกัน (Two Way 

Communication) ควบคู่กับกำรจัดให้มีช่องทำงกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถ

เข้ำถึงข้อมูลส�ำคัญที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว โดยลูกค้ำสำมำรถติดต่อ

สอบถำมได้โดยตรงผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำสำขำ 

ศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำ (Contact Center) สื่อสังคม เว็บไซต์ธนำคำร 

และเว็บไซต์ธุรกิจในกลุ่มทิสโก้ 

โดยในปี 2563 ไม่พบกำรร้องเรียนกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ

กำรสื่อสำรกำรตลำด

GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 417-3
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การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

จำกหนึ่งในค่ำนิยมขององค์กรในกำรมุ่งมั่นใส่ใจในกำรให้บริกำรลูกค้ำ 

(Customer Priority) กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร

ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยน�ำข้อมูล

กำรใช้ผลติภณัฑ์หรือกำรท�ำธรุกรรมทำงกำรเงินของลกูค้ำ รวมถึงพฤตกิรรม

กำรใช้บริกำรของลูกค้ำมำวิเครำะห์ สุ่มส�ำรวจควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์

ของลูกค้ำ อุปสรรคและปัญหำจำกกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

ทำงกำรเงินของกลุ่มทิสโก้ในปัจจุบัน (Customer Paint Point) เพื่อให้

สำมำรถออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรที่

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเหมำะสม 

นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ยังมีกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำใน

เชิงรับผ่ำนกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Contact center) ตั้งแต่

กำรให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือกำรใช้บริกำรแก่ลูกค้ำ กำรช่วยแก้ไขปัญหำ

ในกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ กำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ลูกค้ำและน�ำมำพัฒนำปรับปรุงคุณภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนถึง

กำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ มีกำรก�ำหนดช่องทำงรับ

เร่ืองร้องเรียน ผู้ที่มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและยุติข้อร้องเรียน 

รวมถึงกระบวนกำรติดตำมข้อร้องเรียน เพื่อให้สำมำรถยุติและชี้แจงให้

ลูกค้ำรับทรำบผลกำรพิจำรณำภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดตำมมำตรฐำน

ของกำรให้บริกำร (Service Level Agreement: SLA) โดยข้อร้องเรียนที่

ได้รบัผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ได้ถกูน�ำมำวเิครำะห์สำเหตแุละพจิำรณำแนวทำง

กำรปรบัปรงุคณุภำพกำรให้บรกิำร ซึง่ผลกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวมกีำรสรปุ

และรำยงำนไปยังผู้บริหำรตำมสำยงำนและคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง

พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรด�ำเนินกำร

ช่องทางที่ 1
ร้องเรียนด้วยตนเองที่สำานักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร 

โดยแจ้งผ่านพนักงานหรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน

ช่องทางที่ 2 
ร้องเรียนโดยจัดทำาเป็นหนังสือ และส่งมาที่ 

หน่วยงานกำากับ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป 

48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางในการรับฟ�งข้อเสนอแนะและข้อร้องเร�ยน

ช่องทางที่ 3
ร้องเรยีนผ่านศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์หรือโทรสารทีห่มายเลข 

โทรศัพท์: 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 โทรสาร: 0 2633 6800

อีเมล: webmaster@tisco.co.th

ช่องทางที่ 4 
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.tisco.co.th

ทสิโก้ได้กาํหนดข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร	(SLA)	ซึง่มมีาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิารทางการเงนิสาํหรบัลกูค้าในด้านการรบัและดแูลเรือ่งร้องเรยีน

ต่าง	ๆ	ดังนี้

GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 417-3

การสํารวจความพ�งพอใจของลูกค้า



การให้ความรู้ทางการเงินผ่านการจัดอบรมและช่องทางออนไลน์ จำานวน (ครั้ง) จำานวนผู้เข้าร่วม (คน)

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด : กลุ่มบริการลูกค้าบุคคล 29 870

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด : ธุรกิจกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล 6 220

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด : ธุรกิจกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 111 4,803

รายงานความยั่งยืน 256348 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำาเนินการ

การยืนยันการรับเร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ 

การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center ทันที

การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีทำาการสำานักงานใหญ่หรือสาขาธนาคาร ทันที

การร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์: www.tisco.co.th 1  วันทำาการ

การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล: webmaster@tisco.co.th 1  วันทำาการ

การร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งทางไปรษณีย์ 7 วันทำาการ

การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำาเนินการเพ่ือแก้ไขเร่ืองร้องเรียนสำาหรับทุกช่องทางการร้องเรียน

ธนาคารจะดำาเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำาหนดระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ในกรณีท่ีธนาคารยังดำาเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ
15 วันทำาการ

ทั้งนี้ กำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์บริกำรลูกค้ำ เช่น กำรสุ่มส�ำรวจควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำผ่ำนระบบโทรศัพท์ตอบรับ 

อัตโนมัติและตรวจสอบสำยสนทนำ กำรตรวจสอบอัตรำของสำยที่ไม่ได้รับบริกำร (Abandon Rate) อัตรำกำรถูกร้องเรียน (Compliant Rate) จำกกำร 

ปฏิบัติงำนของเจำ้หนำ้ที่ เป็นต้น มีกำรด�ำเนินกำรเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ยังมีกำร 

พิจำรณำกำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดระยะเวลำและปริมำณของสำยที่รอรับ 

กำรให้บริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์บริกำรลูกค้ำ รวมถึงลดอัตรำสำยที่ไม่ได้รับบริกำร เช่น ระบบ Corporate Chatbot ที่มีกำรจ�ำลองบทสนทนำ 

ของลกูค้ำกบัเจ้ำหน้ำทีแ่ละให้ระบบตอบกลบับทสนทนำทีเ่กีย่วกบักำรให้ข้อมลูผลติภณัฑ์ หรอืกำรให้ค�ำตอบตำมข้อซกัถำมได้โดยอตัโนมตั ิเป็นต้น

การให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้า 
“ความยั่งยืนที่มากกว่าการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ”

จำกประสบกำรณ์กำรด�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรเงนิมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 50 ปี 

ด้วยควำมรู้ควำมช�ำนำญและควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของลกูค้ำ ทสิโก้ 

จึงน�ำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเงินดังกล่ำวไปถ่ำยทอดต่อให้ลูกค้ำตำมควำม

ต้องกำรของแต่ละกลุ ่ม ผ่ำนกำรน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรน�ำเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ รวมถึงกำรจัดสัมมนำและกิจกรรมเกี่ยวกับ

กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินต่ำง ๆ ด้วยทิสโก้มีควำมเช่ือมั่นว่ำ เม่ือลูกค้ำ

เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ตนเองแล้ว จะช่วยสนับสนุนให้กำรด�ำเนินธุรกิจของทิสโก้เติบโตได้ 

อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว โดยกิจกรรมให้ควำมรู้แก่ลูกค้ำน้ันมีหลำกหลำย 

รูปแบบ อำทิ กำรเผยแพร่รำยงำนบทวิเครำะห์ทำงกำรเงินกำรลงทุน  

ผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์เมล ตลอดจนผำ่นสื่อสังคม (Social Media) ได้แก่  

เฟซบุก๊ LINE Official Account และเวบ็ไซต์ เพือ่ให้ลกูค้ำและบคุคลทัว่ไป

สำมำรถเข้ำถงึควำมรูท้ำงกำรเงนิ และสำมำรถน�ำควำมรูไ้ปปรบัใช้ในชวีติ

ประจ�ำวันและกำรด�ำเนินธุรกิจได้ โดยในปี 2563 เนื่องด้วยสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 กลุ ่มทิสโก้จึงเน้นกำรจัดสัมมนำ 

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นกำรเว้นระยะหำ่งทำงสังคม ซึ่งกลุ่มลูกคำ้ 

ส่วนใหญ่ยังคงให้ควำมสนใจในกำรเข้ำรับชมอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้

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

กำรด�ำเนินธุรกิจของสถำบันกำรเงินในปัจจุบันต้องใช้ข้อมูลในกำร

วิเครำะห์เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน อันมำจำกวิวัฒนำกำรและ

เทคโนโลยีที่ส่งผลให้กำรขยำยตัวของกำรให้บริกำรในช่องทำงดิจิทัล

ในรูปแบบต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำร

ใช้บริกำรของลูกค้ำที่เปล่ียนแปลงไป กำรใช้ข้อมูลจึงมีบทบำทส�ำคัญ

ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจมำกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้กลุ่มทิสโก้จึงตระหนักและให้

ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนข้อมูลทั้งในเรื่องของปริมำณของ

ข้อมลู (Volume) ควำมหลำกหลำยของรปูแบบข้อมลู (Variety) ควำมเรว็

ของกำรเปลีย่นแปลงในวงจรชวีติข้อมลู (Velocity) และคณุภำพของข้อมูล 

ซึ่งรวมถึงควำมถูกต้องของข้อมูลวิเครำะห์ที่ใช้ส�ำหรับกำรตัดสินใจ จึงได้

ก�ำหนดนโยบำยและกรอบแนวทำงกำรปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลข้อมลู 

(Data Governance and Data management Framework) ในรูปแบบ

บูรณำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเอกภำพของข้อมูล

ทัง้องค์กรอย่ำงเป็นรปูธรรมเพือ่ให้ได้มำซึง่ข้อมลูทีม่คุีณภำพ และเชือ่มโยง

อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม 

ช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ได้จัดต้ังหน่วยงำน

ดูแลรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนข้อมูล (Data Management) เพื่อ

ผลักดันให้เกิดธรรมำภิบำลข้อมูลในองค์กรตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแล

ข้อมลูเพือ่กำรน�ำข้อมลูต่ำง ๆ  ขององค์กรไปใช้งำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรก�ำกบัดแูลข้อมูลและกำรบริหำรกำรจดักำรข้อมูล (Data Governance 

and Data management Framework) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด
TISCO Investment Day 

  ลงทุนฝ�าวิกฤตหลัง COVID-19

TISCO Investment Day 

  กองทุนเด่นรับกระแส New Normal

TISCO Guru Investment Meeting

ตัวอย่างการให้ความรู้ทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด
"เจาะลึก TNEXTGEN"

ลงทุนอย่างไร สร้างกำาไรในยุค 

  New Normal

"TNEXTGEN ก้าวไปอีกขั้น 

  กับความล้ำาหน้าทางเทคโนโลยี" 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด 
Happy Money Happy 

  Retirement Guide

TISCO Talk on Site 

  เคล็ดไม่ลับฉบับปลดหนี้

Financial Well-being

1 2 3

GRI 102-18, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, FS16
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รายงานความยั่งยืน 256350 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

การบูรณาการ การกำากับ การบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

1. การกำากับดูแลข้อมูล 
  กำาหนดใหมี้คณะอนกุรรมการทีรั่บผดิชอบในการกำากบัดแูลข้อมูลและ

จัดต้ังคณะทำางานการกำากับดูแลข้อมูล  ซึ่งประกอบด้วยสำานักงาน

ธรรมาภิบาลข้อมูล  และผู้บริการข้อมูล  เพื่อทำาหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน

ข้อมูลรวมถึงการกำากับดูแลข้อมูลให้เป็นตามนโยบาย  และแนวปฏิบัติ

การกำากบัดแูลขอ้มลู โดยใหค้วามสำาคัญกบัคุณภาพขอ้มลู และความ

มัน่คงปลอดภยัของข้อมูล และมีการปรบัปรุงหรอืพฒันาใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

2. การบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล
  เพื่อใช้ข้อมูลวิเคราะห์ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  

เหมาะสม  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ  กลุ่มทิสโก้จึง 

กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล  

ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้งาน การเผยแพร ่ 

การจัดเก็บถาวร  และการทำาลายข้อมูล  ให้เป็นมาตรฐาน  และมั่นคง 

ปลอดภัยเหมาะสมกับระดับช้ันข้อมูล  และปฏิบัติตามที่กำาหนดของ 

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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โดยในปี 2563 กำรก�ำกับดูแลข้อมูลและกำรบริหำรกำรจัดกำรข้อมูล (Data Governance and Data management) ได้มีกำรด�ำเนินกำรดังนี้

•  ทบทวนแนวปฏบิตักิำรก�ำกบัดแูลข้อมูลและก�ำหนดมำตรฐำนองค์ประกอบของกำรบรหิำรจดักำรข้อมลู เพือ่ให้เกดิผลลพัธ์ในทำงปฏบิตัติำมเป้ำหมำย 

ที่มุ่งเน้นให้ครอบคลุมกระบวนกำรทำงธุรกิจและระบบงำนส�ำคัญ

•  สร้ำงควำมตระหนักรู้และยกระดับควำมเข้ำใจในกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรกำรจัดกำรข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องที่มีควำมเสี่ยงสูงและผู้มีส่วนได้เสีย 

ผ่ำนกำรสัมมนำ อบรม และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) อันจะช่วยส่งเสริมธรรมำภิบำลข้อมูลที่ดีของกลุ่มทิสโก้

•  แนวปฏิบัติกำรก�ำกับดูแลข้อมูลและก�ำหนดมำตรฐำนมีกำรน�ำไปใช้ (Enforcement) กับระบบงำนต่ำง ๆ ที่พัฒนำขึ้น และจะทยอยมีผลบังคับใช้กับ

ระบบนัยส�ำคัญที่มีอยู่เดิมในล�ำดับต่อไป (ปี 2564)

กลุม่ทสิโก้ตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัต่อกำรน�ำข้อมลูของลกูค้ำมำใช้ในกำรด�ำเนนิงำนธรุกจิ และเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่และไว้วำงใจให้กบัลกูค้ำทีใ่ช้บรกิำร

ทำงกำรเงนิ กลุม่ทสิโก้จึงก�ำหนดมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัและคุม้ครองข้อมลูของลกูค้ำ และพฒันำเพ่ือยกระดบัมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัและ

คุ้มครองข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งจัดตั้งคณะท�ำงำนโครงกำร Personal Data Protection ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติงำน

และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ

การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลลูกค้า (Customer Data Protection)

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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รายงานความยั่งยืน 256352 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิต ผู ้บริโภค 

ในยุคดิจิทัลต้องกำรควำมสะดวกและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร

ได้อย่ำงรวดเร็ว ทิสโก้จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี  

เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรและ 

ส ่งเสริมกำรเข ้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินอย ่ำงท่ัวถึง จำกแนวทำง 

กำรด�ำเนินธุรกิจที่ยึดลูกค้ำผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลำง กลุ่มทิสโก้ 

มีกำรก�ำหนดกระบวนกำรในกำรศึกษำและวิเครำะห์พฤตกิรรมทำงด้ำน

ดิจทิลัของลกูค้ำในแต่ละภำคธรุกจิ ให้สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยใีนรปูแบบ 

ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกคำ้ในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย เพือ่ดึงดูด

ให้ลูกค้ำใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินของกลุ่มทิสโก้ผ่ำนช่องทำง

ดิจิทัลมำกขึ้น รวมถึงสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระยะยำวกับลูกค้ำปัจจุบัน 

ขยำยฐำนลูกค้ำรำยใหม่และเพ่ิมควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ ตลอดจน 

สนับสนุนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อกำรตลำดท่ีสำมำรถเข้ำถึง

ลูกค้ำอย่ำงแพร่หลำยและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล

BANTAO Web Platform เทคโนโลยีเพื่อสังคม 
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

ได้สร้ำงผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยอย่ำงมหำศำล ซึง่ส่งผลกระทบวงกว้ำง 

ทั้งต่อภำคเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะอัตรำกำรว่ำงงำนที่เพ่ิมสูงขึ้น 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ ทิสโก้ตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของลูกค้ำโดยเฉพำะ 

ลกูค้ำรำยย่อยทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่ำงมำกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

ของ COVID-19 กลุ ่มทิสโก้จึงได้มีมำตรกำรกำรช่วยเหลือลูกค้ำ 

ที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 และเข้ำเกณฑ์ที่ก�ำหนด ร่วมกับ 

กำรปรับปรุงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในช่วงภำวะกำรแพร่ระบำดให้มี 

กำรสร้ำงระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) โดยได้พัฒนำกำร 

ให้บรกิำรในรูปแบบดจิทิลัผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ส�ำหรบัลกูค้ำทำงธนำคำร 

ทิสโก้ จ�ำกัด (มหำชน) ที่สนใจเข้ำร่วมมำตรกำรให้สำมำรถยื่นค�ำขอ 

พักช�ำระหนี้ผำ่นช่องทำงดิจิทัล โดยไม่ต้องเดินทำงมำสำขำ ลดกำรสัมผัส 

และควำมเสี่ยงต่อกำรติดต่อ COVID-19 

Digital Relationship Management (Digital RM)
เทคโนโลยีเพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบไร้รอยต่อ
นวัตกรรมและควำมรวดเร็วในกำรบริกำร คือหัวใจส�ำคัญต่อกำรด�ำเนิน

ธุรกิจในปัจจุบัน ทิสโก้จึงได้พัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน 

ให้มีควำมหลำกหลำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำควบคู่กับ 

กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรเงนิอย่ำงทัว่ถึง ขณะเดยีวกนั 

ทิสโก้ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะควำมสำมำรถ 

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์และกำรบริกำร

แบบไร้รอยต่อ (Seamless Experience) เพ่ือให้บริกำรทำงกำรเงิน 

เป็นส่วนหนึ่งของกำรยกระดับควำมเป็นอยู่ที่ดี ลดควำมเหล่ือมล�้ำทำง

เศรษฐกิจและสร้ำงสรรค์สังคมให้เติบโตร่วมกัน Digital RM จึงเป็น 

ส่วนส�ำคญัของกำรน�ำเทคโนโลยมีำเพิม่ประสทิธภิำพกำรให้บรกิำร โดยลกูค้ำ 

สำมำรถพูดคุยกับพนักงำนผู้ให้บริกำรสำขำที่ใกล้ที่สุดหรือสำขำตำมที่

ลกูค้ำสะดวกใช้บรกิำร เป็นกำรผสมผสำนกำรให้บรกิำรในรปูแบบออนไลน์ 

และออฟไลน์เข้ำด้วยกัน อีกทั้งยังมีกระบวนกำรจัดเก็บข้อมูลและควำม 

ต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำร 

ที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) 
เพื่อสร้างรูปแบบการให้บริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กลุ่มทิสโก้ได้มีกำรร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำย

รถยนต์ชั้นน�ำของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำงธุรกิจและ

สร้ำงควำมเชื่อมโยงกันของห่วงโซ่อุปทำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ (Supply 

Chain) ด้วยกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดที่สนับสนุนธุรกิจของพันธมิตร

ทำงธุรกิจ ควบคู ่กับกำรส่งเสริมธุรกิจสินเช่ือและ/หรือผลิตภัณฑ์

ด้ำนประกันภัยที่ได้มำตรฐำนจำกบริษัทประกันภัยชั้นน�ำของกลุ่มทิสโก้

เพื่อยกระดับกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์บริกำรอย่ำงยั่งยืนทั้งต่อทิสโก้และ

พันธมิตรทำงธุรกิจ โดยกำรพัฒนำระบบให้บริกำรที่ให้ควำมส�ำคัญ

ต่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดกำรเดินทำง ลดกำรใช้กระดำษและ

สื่อสิ่งพิมพ์ 

ช่องทางให้บริการผ่านส่ือออนไลน์ (Online Service Channel)
เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกและสอดคล้องกบัไลฟสไตล์ของลกูค้ำหรอืผูบ้รโิภค

ในปัจจบุนั กลุม่ทสิโก้ได้เปดให้บรกิำรสนทนำผ่ำนสือ่สงัคมออนไลน์ต่ำง ๆ

เช่น Line Official Account, Facebook โปรแกรมสนทนำอัตโนมัติ 

เป็นต้น เพือ่ให้ลกูค้ำหรือผูใ้ช้บรกิำรสำมำรถเข้ำถงึได้โดยง่ำยในทุกสถำนที่

และทุกเวลำตำมที่ผู้ใช้บริกำรสะดวก และเพื่อให้กำรเปดให้บริกำรตรง

ตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มีควำมสนใจและควำมต้องกำรแตกต่ำงกันไป

ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

Car
Purchasing

Car
Trading

Car
Selling

Business
Partner

แอปพลิเคชันบร�การผ่านโทรศัพท�มือถือ (Mobile Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet)
กลุม่ทสิโกม้กีำรพฒันำระบบหรือแอปพลเิคชนัในกำรให้บรกิำรผำ่นโทรศพัทมื์อถอื (Mobile Phone) หรอืแทบ็เลต็ (Tablet) 

อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรตรวจสอบข้อมูลของ

ตนเองได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

@TISCO ได้แล้ววันนี้

ให้เรื่องการเงินให้เรื่องการเงิน

เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ

แอปพลเิคชันธรุกรรมด้านสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต (My Car My TISCO)

แอปพลเิคชนัธรุกรรมด้ำนสนิเชือ่เช่ำซือ้รถยนต์ได้พฒันำควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำรส�ำหรับกำรให้บริกำรลูกค้ำสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ของ

กลุ่มทิสโก้ ให้สำมำรถตรวจสอบข้อมูลและรำยละเอียดสินเช่ือของ

ลูกค้ำ ตลอดจนตรวจสอบค่ำงวด ยอดเงิน และวันครบก�ำหนดช�ำระได้

ผ่ำนโทรศพัท์มอืถอืหรอือปุกรณ์แทบ็เลต็ของลกูค้ำ ท�ำให้ลกูค้ำสำมำรถ

รับทรำบข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและสะดวกมำกขึ้น ขณะเดียวกันลูกค้ำ

สำมำรถสร้ำง QR CODE และ BARCODE เพื่อน�ำไปช�ำระค่ำงวด

ได้สะดวกมำกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพกบัตรสินเชื่อหรือใบรับช�ำระ

GRI 103-2, GRI 103-3

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล



รายงานความยั่งยืน 256354 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

แอปพลเิคชนัธรุกรรมด้านการลงทนุ (TISCO My Funds)

ในปี 2563 กลุ ่มทิสโก้พัฒนำประสิทธิภำพกำรให้

บรกิำรของแอปพลเิคชนั TISCO My Funds ในรปูแบบ

ของ Mobile Application เพื่อเพิ่มควำมสะดวก

ให้ลกูค้ำทีใ่ช้บรกิำร e-Invest โดยลกูค้ำสำมำรถซือ้ ขำย

สับเปลี่ยนกองทุนของ บลจ.ทิสโก้ ที่มีนโยบำยกำร

ลงทนุทัง้ในและต่ำงประเทศ ผ่ำนแอปพลเิคชัน “TISCO 

My Funds” พร้อมอัพเดทข้อมูลข่ำวสำร ตรวจสอบ

พอร์ต และสถำนะกำรท�ำรำยกำร ได้ทุกที่ ทุกเวลำ 

ทุกสถำนกำรณ์ แอปพลิเคชัน “TISCO My Funds”

ยังช่วยเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับผู้ที่สนใจลงทุน

กบับลจ.ทสิโก้ และเพิม่โอกำสรบัผลตอบแทนทีด่ใีห้กบั

นักลงทุน โดยสำมำรถเปดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์

เพียง 4 ขั้นตอน คือ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  TISCO My  Funds ผ่าน 

App Store ในระบบ IOS และ Play Store ในระบบ Android

กรอกข้อมูลส่วนตัวและทำาแบบประเมินความเสี่ยง

ผูกบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน  หรือรับเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุน

ยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง Video Call กับเจ้าหน้าที่ 

พร้อมรอผลการอนุมัติทางอีเมล

แอปพลิเคชันธุรกรรมด้านผลิตภัณฑ

 ประกันภัย (TISCO Insure)

ทิสโก้อินชัวร์ เปดให้บริกำรลูกค้ำท�ำ

รำยกำรซื้อประกันโรคมะเร็งท่ีง่ำย

และรวดเร็วผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซ่ึง

ถือเป็นกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์

เต็มรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์แรก เริ่ม

ตัง้แต่ให้ลกูค้ำได้เลอืกประเภทประกนั

ที่ตรงกับควำมต้องกำร กรอกข้อมูล

และรับกรมธรรม์ได้ทนัที เม่ือช�ำระเงนิ

เสรจ็สมบรูณ์ ด้วยรปูแบบทีใ่ช้งำนง่ำย

ไม่ซับซ้อน โดยสำมำรถท�ำรำยกำรซื้อ

ออนไลน์ได้ภำยใน 5 นำท ีตลอด 24 ชัว่โมง

เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรให้บริกำร

ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และตอบสนอง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบทุกกลุ่ม

การให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต TISCO TOP UP ผ่าน Website 

สินเชื่อส�ำหรับคนมีรถยนต์ รถกระบะ หรือรถตู ้ ที่ต้องกำรใช้เงินยำมฉุกเฉิน 

เสริมสภำพคล่อง ต่อเติมบ้ำน ซ่อมแซมรถ ปลดภำระหนี้ด้วยดอกเบี้ยเป็นไปตำมที่

กฎหมำยก�ำหนด ลดกำรพึ่งพำหนี้นอกระบบ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถก็สำมำรถ

มีเงนิสดไว้ใช้แถมยงัมีรถไว้ขบัเหมือนเดิม ด้วยขัน้ตอนทีอ่นมัุตง่ิำย ไม่ยุง่ยำก ได้เงนิไว

ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด อำยุรถสูงสุดถึง 25 ปี

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 
ผ�อนชําระได�ตั้งแต� 6 - 72 เดือน ให�เหมาะสมกับความต�องการลูกค�า

และยังป�ดบัญชีก�อนกําหนดได�

วงเงินสินเชื่อสูง 100%
การให�วงเงินสินเชื่อสําหรับ คนมีรถยนต� สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

รถยนต� รับอายุรถสูงสุด 25 ป� (รวมระยะเวลาผ�อน)

ช่องทางการชําระเงิน 
สะดวกสบายด�วยช�องทางการชําระเงินหลากหลายรูปแบบ 

โดยสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.somwang.co.th/th/loan/car-loan.html

1

2
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รายงานความยั่งยืน 256356 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของกลุ ่มทิสโก้ได้ก�าหนด 

หลักการไว้ 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อ 

ผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู ้มีส ่วนได้เสีย  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ตลอดจน

ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

จรรยาบรรณธุรกิจด้านการเงินและการลงทุนที่ประกาศ 

โดยหน่วยงานก�ากับดูแล  เช ่น  นโยบายการก�ากับดูแล 

ด้านการบริหารจดัการด้านการให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม 

ซ่ึงถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม ครอบคลุมถึง

กรรมการและผูบ้รหิาร นอกจากนี ้ทสิโก้ยงัแสดงเจตนารมณ์

ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวร่วม

ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (the Private Sector 

Collective Action against Corruption – CAC) 

เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลสามารถ

ด�าเนินการภายใต้กรอบและมาตรฐานเดียวกัน คณะ

กรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

เพื่อดูแลและติดตามการบริหารงานของกลุ่มทิสโก้ โดย

จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการในระดับ

สากล จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนกฎเกณฑ์

และกฎระเบยีบทีก่�ากบัสถาบนัการเงนิและบรษิทัจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มทิสโก้มีการจัดท�า

ข้อมลูทกัษะกรรมการ (Board Skill Matrix) ในการพจิารณา 

คณุสมบตัขิองกรรมการ เพือ่ให้คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย 

บุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและเหมาะสม

กับบริบทในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม รวมถึงการก�าหนด

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่มีการถ่วงดุลอ�านาจและ

ความรบัผดิชอบระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ  เพือ่ป้องกนัมใิห้ 

ผู้หนึ่งผู้ใดมีอ�านาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ และเพื่อเป็น

กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในกลุ่มทิสโก้

ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทจ�านวน  12  ท่าน  ประกอบด้วยกรรมการที่ด�ารง 

ต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ 6 ท่าน กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วม 

บริหารงาน 2 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  

4 ท่าน คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัผิดชอบในการ

ด�าเนินงานของกลุ่มทิสโก้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทาง

เศรษฐกจิและสงัคม พิจารณาอนมัุตกิารปรับปรุงนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการ กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ และการบริหาร

ความเสีย่ง รวมถงึจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการและพนกังาน 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและสนบัสนนุในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะ

ด้านของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนถึงการตรวจสอบ 

ก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินงานในขอบเขตที่ได้รับ 

มอบหมาย คณะกรรมการบรษิทัจงึแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 

ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ากับดแูลความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ โดยคณะ

กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีโครงสร้างและกฎบัตรที่ระบุ

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานอย่าง

เหมาะสม โครงสร้างการดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้สามารถ

แสดงเป็นแผนภาพดังนี้

GRI 102-16, GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ธนาคารทิสโก� จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับ
ความเสี่ยง

บร�หารความเสี่ยง

คณะผู�บร�หาร

คณะอนุกรรมการความเสี่ยง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
กลุ�มทิสโก�

ตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

กรรมการอํานวยการ

คณะอนุกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ควบคุมการเง�นและ
บร�หารความเสี่ยง

สํานักกํากับ
ดูแลกิจการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล

บร�ษัทย�อย
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
เป�นกรรมการชุดเดียวกับ บมจ.ทิสโก�ไฟแนนเชียลกรุ�ป

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
พ�จารณาสินเชื่อ

สําหรับบร�ษัทย�อย ที่มีการอนุมัติสินเชื่อ
(ตามความเหมาะสม)

คณะกรรมการ
พ�จารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการ
พ�จารณาสินเชื่อที่มีป�ญหา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผู�จัดการใหญ�

พัฒนาธุรกิจ
และกลยุทธ�

การตลาดและ
ลูกค�าสัมพันธ�

ปฏิบัติการ ควบคุมสินเชื่อ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร/
กรรมการผู�จัดการ

การตลาดและ
ลูกค�าสัมพันธ�

ปฏิบัติการ ควบคุมสินเชื่อ

คณะอนุกรรมการกํากับ
กฎเกณฑ�และการปฏิบัติงาน

กํากับ

หมายเหตุ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tisco.co.th

GRI 102-16, GRI 102-18

การกำากับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล



GRI 102-16, GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-20

ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�และนำ�เสนอแผนกลยุทธ์ ตลอดจนทบทวนและกำ�กับดูแลแผนธุรกิจและงบประม�ณของกลุ่มธุรกิจท�งก�รเงิน เพื่อให้กลุ่มทิสโก้มีผล 

ก�รดำ�เนินง�นท่ีดีและเตบิโตอย่�งยัง่ยนื โดยคำ�นึงถงึสภ�วะคว�มเสีย่งทัง้ในปัจจบัุนและท่ีอ�จเกดิขึน้ในอน�คต ใหส้อดคล้องกบัวสิยัทัศน์ ภ�รกจิ และก�รปฏบัิติ 

ต�มนโยบ�ย กฎหม�ย กฎเกณฑ์ ตลอดจนหลักจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงกล่ันกรองหรืออนุมัติสินเช่ือ ปรับโครงสร้�งหน้ี และก�รลงทุนในแผนธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร 

ทำ�หน้�ท่ีดูแลให้คำ�แนะนำ�คณะกรรมก�รบริษัทในก�รทบทวนและกำ�หนดกรอบก�รกำ�กับดูแลคว�มเสี่ยงท่ีดี ตลอดจนติดต�มผู้บริห�รระดับสูงและหัวหน้�

หน่วยง�นบริห�รคว�มเสี่ยงให้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและกลยุทธ์บริห�รคว�มเสี่ยง และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทถึงฐ�นะคว�มเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ  

ภ�ยใต้คว�มไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก เสนอแนวท�งก�รปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ 

กลุ่มทิสโก้ ซึ่งมีก�รทบทวนให้มีคว�มเหม�ะสมอย�่งสม่ำ�เสมอ

คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง 

ทำ�หน้�ท่ีอย่�งเป็นอิสระในก�รกำ�กับดูแลและสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจสอบร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ 

ของกลุ่มทิสโก้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำ�หน้�ทีก่ำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ในก�รจ�่ยค่�ตอบแทนของกรรมก�ร ประธ�นเจ�้หน้�ทีบ่ริห�รกลุ่มทิสโก ้และผูบ้ริห�รระดบัสงู เพือ่สร้�งมลูค่�ระยะย�ว 

ใหก้บับริษัท รวมทัง้กำ�กบัดแูลนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ในก�รสรรห�กรรมก�รและผูบ้ริห�รระดบัสงู และก�รพจิ�รณ�คว�มเปน็อสิระของกรรมก�ร ตลอดจน 

กระบวนก�รคัดเลือกให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับบริษัท หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี และข้อกำ�หนดของหน่วยง�นกำ�กับที่เกี่ยวข้อง นอกจ�กน้ี  

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนยังมีหน้�ที่สรรห� คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจ�รณ�แต่งตั้ง โดยคำ�นึงถึงจำ�นวน สัดส่วน คว�มหล�กหล�ยขององค์ประกอบของคณะกรรมก�ร และสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์

ในก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ โดยปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ อ�ยุ สัญช�ติ เชื้อช�ติ ศ�สน� และสถ�นภ�พสมรส  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทำ�หน้�ท่ีกำ�กับดูแล ปรับปรุง และพัฒน�นโยบ�ยและแนวปฏิบัติในด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ให้สอดคล้องกับ 

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนในระดับประเทศและส�กล รวมถึงก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ ภ�ยใต้ขอบเขตของกฎหม�ยและข้อบังคับ 

ของหน่วยง�นกำ�กับที่เกี่ยวข้อง เช่น ธน�ค�รแห่งประเทศไทย ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ เป็นต้น ท้ังนี้ ส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร คู่มือปฏิบัติง�น และจรรย�บรรณธน�ค�รพ�ณิชย์  

ได้จ�กเว็บไซต์บริษัทที่ www.tisco.co.th 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

รายงานความยั่งยืน 256358 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม กลุ่มทิสโก้ได้รับแนวปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแนวนโยบายการก�ากับดูแลด้านการ

บริหารจดัการด้านการให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึง่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มาประยกุต์และก�าหนดเป็นนโยบาย

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ค�านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ครอบคลุม 

องค์ประกอบส�าคัญที่สนับสนุนให้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ทั้ง 9 ด้านสอดคล้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ได้แก่

เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดีให้กับพนักงานทั้งองค์กรและสร้างการตระหนักถึงความส�าคัญ 

ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ก�าหนด มีการก�าหนดให้สร้างเสริมการ

เรียนรู ้เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการก�ากับ

การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ

พนักงานที่เข้าใหม่ การจัดประชุมช้ีแจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน

การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกัน การจัดอบรมพนักงานและบริการ  

ให้เข้าใจกระบวนการและข้ันตอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมตั้งแต่

กระบวนการก่อนการขาย ระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย  

การก�าหนดแนวปฏิบัติและข้อก�าหนดต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานทุกคน 

ที่ปฏิบัติงานศึกษาและปฏิบัติตาม รวมถึงการจัดให้พนักงานทุกคน 

เข้ารับการทดสอบความเข้าใจผ่านแบบทดสอบในระบบอีเลิร์นนิงของ

บริษัทเป็นประจ�าทุกปี นอกจากนี้ ก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบก�ากับ 

ดแูลการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องอย่างชดัเจน และจดัให้มกีระบวนการควบคมุ 

ก�ากับและตรวจสอบ (Three Lines of Defense) เพ่ือติดตาม ควบคุม 

และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

1

4
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GRI 103-1, GRI 103-2
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รายงานความยั่งยืน 256360 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

มาตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธุรกิจด้านการเงิน โดยยึดหลัก

ปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชันและได้ผ่านการรับรองฐานะจากรอบที่สามนับจากการได้รับ

การรับรองคร้ังแรกจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ

ภาคเอกชนไทย

การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้น้ัน ทิสโก้มีความมุ่งมั่นในการผลักดัน 

ให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกส่วนงานภายใน

องค์กร มีการปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

โดยก�าหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติ 

ในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายงดรับของขวัญใน 

ทกุเทศกาล (No Gift Policy) โดยสาระส�าคญัของนโยบายและแนวปฏบิตัิ

ต่าง ๆ  จะมกีารสือ่สารให้ผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  

เช่น การประกาศบนระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และสือ่การเรยีนรู้ภายใน

องค์กร เป็นต้น รวมถึงการบรรจุการทดสอบความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจ�าปี 

ของพนักงาน (Compulsory KPI) โดยในปี 2563 มีจ�านวนพนักงานที่ 

เข้ารับการอบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรืออีเลิร์นนิงทั้งหมด 4,934 คน  

คดิเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทัง้หมด ทัง้นี ้นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั 

มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนการก�ากับดูแลกิจการเพื่อ 

เผยแพร่ให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยสามารถดู 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tisco.co.th 

กลุ่มทิสโก้ผลักดันให้เกิดการต่อยอดการด�าเนินธุรกิจท่ีต่อต้านคอร์รัปชัน

ไปยังบรษิทัคูค้่า โดยได้จดัส่งจรรยาบรรณคู่ค้าทีไ่ด้ผนวกเรือ่งการต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งไปยังบริษัทคู่ค้าแต่ละราย เพื่อแสดง

เจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจของทิสโก้ และขอความร่วมมือจากบริษัท 

คู ่ค ้าให้ลงนามรับทราบและร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ใน 

จรรยาบรรณคู่ค้า ทั้งนี้ ในกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบริษทัคูค้่าทีเ่ป็นผูใ้ห้บริการภายนอก ก�าหนดให้บริษทัคูค้่าต้องประเมนิ

ตนเองในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ 

ยังแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการร่วม

กิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือกลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 เป็นปีที่ 10 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วม 

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุน 

การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน โดยเข้าร่วมกจิกรรมในรปูแบบออนไลน์ ภายใต้ 

แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data“ ซึ่งจัดขึ้นใน 

วนัต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2563 ทีผ่่านมา

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-2
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นโยบายการรับแจ้งเบาะแส

กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistle-Blowing Policy) ที่ระบุครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้ง 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อส่งเสริมให้มีการรายงานและการแก้ไขปัญหากรณีที่พบเห็นรายการผิดปกติของการปฏิบัติงาน 

ทีเ่ข้าข่ายเป็นการกระท�าทจุรติหรือประพฤตมิชิอบ โดยนโยบายและช่องทางการรับแจ้งเบาะแส มกีารสือ่สารให้บคุคลภายนอกและพนักงานรบัทราบ ดงันี้

บุคคลภายนอก 
สื่อสารผ่านเว็บไซต์ขององค์กร

กลุ่มทิสโก้มีการสื่อสารช่องทางการติดต่อธนาคาร กรณีพบเห็นการปฏิบัติงานที่อาจเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงการกระท�าที่เข้าข่าย

เป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ดังนี้

พนักงาน 
สื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กรและการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มทิสโก้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (HR Help Line) ข้ึน เพื่อรับฟัง 

ประเด็นปัญหา หรือข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดยแต่งตั้งผู ้บริหาร

ขององค์กรเป็นตัวแทนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในการพิจารณา

และด�าเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค โดยชื่อ 

ผู้ให้ข้อมูลจะเก็บเป็นความลับ ตามนโยบายการรับแจ้งเบาะแสของ 

กลุ่มทิสโก้

กลุม่ทสิโก้ให้ความส�าคญักบัเบาะแสทีไ่ด้รบัผ่านช่องต่าง ๆ  โดยด�าเนนิการ 

ตรวจสอบอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายหลังการตรวจสอบ หากพบว่า

เป็นการปฏิบัติงานที่พนักงานมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต จะพิจารณา

ด�าเนนิการลงโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคับขององค์กร ซึง่ในป ี2563 

ไม่พบการร้องเรียนการปฏิบัติงานที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง 

การรับแจ้งเบาะแสดังกล่าว

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มทิสโก้ในการขับเคล่ือนองค์กรให้มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืนและยกระดับการด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ยังคูค้่าและผูใ้ห้บริการภายนอก (รวมเรยีกว่าคูค้่า) กลุม่ทสิโก้มกีารก�าหนด 

จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นกรอบและแนว

ปฏิบัติให้กับคู่ค้าในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มทิสโก้และสนับสนุนให ้

คู่ค้าด�าเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มทิสโก้ได้อย่างยั่งยืนและช่วยลดผลกระทบ 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการด�าเนนิงานขององค์กร โดยแบ่งแนวปฏบิตัิ

ออกเป็น 3 หมวดดังนี้  

หมวดที่ 1 ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์และโปร่งใส

หมวดที่ 2 ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบ 

หมวดที่ 3 คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tisco.co.th

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 กลุม่ทสิโก้ได้ปรบัปรงุจรรยาบรรณคูค้่า (Supplier Code of 

Conduct) โดยเพิ่มเติมเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษา 

ความลับ การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

สิง่แวดล้อม ตลอดจนการร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาชมุชนและสงัคม  

ด้านการพิจารณาคดัเลอืกคูค้่า นอกจากการกล่ันกรองคณุสมบตัขิองคูค้่า  

คณุภาพและราคาแล้ว ยงัพจิารณาถงึความสามารถของคูค้่าในการด�าเนนิการ 

ตามจรรยาบรรณคู่ค้าที่ก�าหนด โดยให้คู่ค้าทุกรายต้องลงนามรับทราบ

ข้อก�าหนดที่ระบุในจรรยาบรรณคู่ค้าก่อนให้บริการ ส�าหรับคู่ค้าที่เป็น 

ผู้ให้บริการภายนอก ก�าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นประจ�าทกุปี โดยในปี 2563 ก�าหนดให้ผูใ้ห้บริการภายนอกด้านปฏบิตักิาร 

ท�าการประเมินตนเอง (Operational Outsource Self-Assessment)  

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู ่ค ้าเพ่ิมเติมจากการประเมิน 

ประสิทธิภาพของการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก เพื่อพิจารณา 

ระดับความเสี่ยงของการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและบริหาร 

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการให้ข้อคิดเห็นหรือ 

ค�าแนะน�า เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพของการให้บรกิารให้ดขีึน้ ผลการประเมนิ 

คู่ค้าในแต่ละปีมีการน�ามาพิจารณาความต่อเนื่องของการใช้บริการ 

โดยพจิารณาตามล�าดบัความส�าคญัของผูใ้ห้บรกิาร

การจัดประเภทของคู่ค้า

กลุ่มทิสโก้มีการจัดกลุ่มประเภทของคู่ค้าโดยแบ่งตามระดับความส�าคัญในแต่ละประเภทของการให้บริการ คู่ค้าท่ีเป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการมีการ

แบ่งระดับความส�าคัญตามปริมาณของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี ดังนี้

    รายละเอียด คู่ค้า ผู้ให้บริการภายนอก รวม

ปี 2561 119 147 266

ปี 2562 127 161 288

ปี 2563 127 175 302

ปี 2561 123 17 140

ปี 2562 128 16 144

ปี 2563 127 16 143

จำานวนผู้ขายสินค้าและบริการ 
(ราย)

จำานวนผู้ขายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ราย)

ตารางแสดงรายละเอียดจำานวนผู้ขายสินค้าและบริการ

รายงานความยั่งยืน 256362 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-9, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3



การดำาเนินงาน  

ตามแผนการด�าเนนิการด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development Roadmap) ก�าหนดเป้าหมายในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานไว้ดังนี้

63

ตามข้อมูลสิ้นสุดปี 2563 กลุ่มทิสโก้ได้น�าส่งจรรยาบรรณคู่ค้าให้กับคู่ค้า

เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 445 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�านวนคู่ค้าที่ยังมีการ

ติดต่อหรือให้บริการอยู่ โดยมีจ�านวนคู่ค้าที่ลงนามรับทราบแล้ว 409 ราย 

คาดว่าจะติดตามให้ตอบรับกลับมาครบตามจ�านวนที่จัดส่งภายในปี 2564 

นอกจากนี้ ในปี 2563 มีการเข้าเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ให้บริการ

จัดเก็บเอกสารรายส�าคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผู ้ให้บริการได้มีการปฏิบัต ิ

ตามจรรยาบรรณคู่ค้า โดยหัวข้อที่เข้าตรวจสอบครอบคลุมถึงการจัด 

สภาพแวดล้อมการท�างานทีค่�านงึถงึอาชวีอนามยัของพนักงาน ระบบรกัษา

ความปลอดภยั อปุกรณ์ทีช่่วยป้องกนัภยัเมือ่เกดิเหต ุและการควบคมุการ

เข้า-ออกพืน้ทีท่ีจ่ดัเกบ็เอกสาร ตลอดจนกระบวนการท�าลายเอกสารทีเ่ป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการด�าเนินการร่วมกับคู่ค้าแล้ว เพ่ือบูรณาการการบริหาร

จัดการผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้า ในปี 2563 

กลุ่มทิสโก้ได้ก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายการให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ 

โดยก�าหนดให้มีการน�าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(Environment, Social and Governance: ESG) มาร่วมพิจารณา 

ในการให้สินเชื่อ ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการให้สินเชื่อของกลุ่ม 

ทิสโก้ร่วมกับลูกหนี้

เป้าหมาย
ระยะยาว

ปี 2565

เป้าหมาย

ปี 2563

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปี 2563

 จำ�นวนคู่ค�้ที่ให้บริก�รร้อยละ 100 รับทร�บแนวปฏิบัติต�มจรรย�บรรณคู่ค้�

 ผลักดนัใหผ้นวกขอ้กำ�หนดต�มจรรย�บรรณคู่ค้�เข้�เปน็สว่นหน่ึงของเงือ่นไขในสญัญ�ก�รให ้

 บริก�รของคู่ค�้ร�ยสำ�คัญ

 กำ�หนดให้คู่ค�้ทำ�แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจรรย�บรรณคู่ค้�

 ก�รสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค�้ดำ�เนินธุรกิจที่ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ประเมินประสิทธิภ�พก�รให้บริก�รของคู่ค้�ครอบคลุมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรย�บรรณคู่ค้� 

 ที่กำ�หนด

 สง่หนงัสอืออกใหคู่้ค้�ร�ยใหมแ่ละคู่ค้�ร�ยสำ�คัญลงน�มรับทร�บขอ้กำ�หนดต�มจรรย�บรรณ 

 คู่ค้�ในอัตร�ร้อยละ 100

 Site visit เพื่อสุ่มตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณคู่ค�้ของคู่ค้�ร�ยสำ�คัญ

 สนับสนุนก�รจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 สนับสนุน / ผลักดัน หรือเข�้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒน�คว�มยั่งยืนร่วมกับคู่ค�้

 นำ�ส่งจรรย�บรรณคู่ค้�ที่มีก�รปรับปรุงให้คู่ค้�จำ�นวน 445  ร�ย (ร้อยละ 100)

 จำ�นวนคู่ค�้ที่ลงน�มรับทร�บ 409 ร�ย (ร้อยละ 92)

 ปรับปรุงจรรย�บรรณคู่ค้�และกำ�หนดให้ผู้ให้บริก�รภ�ยนอกด้�นปฏิบัติก�รประเมินตนเอง 

 เกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณคู่ค้�ท่ีกำ�หนดและพิจ�รณ�ผลร่วมกับก�รประเมิน 

 ประสิทธิภ�พของก�รให้บริก�ร

 จัดซื้อยูนิฟอร์มพนักง�นที่ผลิตภัณฑ์จ�กผ้�คูลโหมดเพื่อช่วยลดโลกร้อน

 Site Visit เพื่อสุ่มตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณคู่ค้�

GRI 103-2, GRI 103-3

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน



รายงานความยั่งยืน 256364 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

การสร้างสรรค์โครงการเพื่อความยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า

โครงการ “วน” 
กลุ่มทิสโก้ยังคงดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ืองในก�รร่วมเป็นส่วนหน่ึง 

ของโครงก�ร “วน” ของ บมจ. ทีพบีีไอ ซึง่เปน็ลูกค้�ของบริษทัในกลุ่ม

ทิสโก้ โดยจัดสถ�นที่รับบริจ�คถุงและฟิล์มพล�สติกสะอ�ด รวมถึง 

ก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์รณรงค์ให้พนักง�นขององค์กรร่วมกัน 

นำ�ถุงและฟิล์มพล�สติกสะอ�ดกลับม�ใช้ใหม่ ผ่�นกระบวนก�ร 

รีไซเคิล เพือ่ใหพ้ล�สติกกลบัม�หมนุเวยีนอยู่ในระบบ ชว่ยลดปริม�ณ 

ขยะพล�สติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม

ร่วมลดโลกร้อน โดยยูนิฟอร์มพนักงาน 
ผลิตจากผ้า Cool mode
กลุ่มทิสโก้ร่วมลดโลกร้อนจัดทำ�เสื้อยูนิฟอร์มพนักง�น ด้วย

นวัตกรรมผ้�คูลโหมดที่มีคุณสมบัติพิเศษด้�นก�รระบ�ยอ�ก�ศ 

ที่ดี ทำ�ให้ส�ม�รถอยู่ในห้องปรับอ�ก�ศท่ีมีอุณหภูมิม�กกว่�  

25 องศ�เซลเซียสได้ ช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกได้ทั้ง 

ท�งตรงและท�งอ้อม โดยได้รับประก�ศนียบัตรจ�กสถ�บันพัฒน� 

อุตส�หกรรมสิ่งทอ และองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก  

(องค์ก�รมห�ชน) (อบก.) เพื่อแสดงว่�เป็นองค์กรที่สนับสนุน 

ก�รร่วมลดโลกร้อนด้วยก�รใช้ผลิตภัณฑ์จ�กผ้�คูลโหมด 

ร่วมกับนิติบุคคลอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 
ติดต้ังเคร่ือง Thermoscan คัดกรองก่อนเข้�ภ�ยในอ�ค�ร ทิสโก้

ท�วเวอร์ และจดุบริก�รเจลแอลกอฮอล์ล้�งมือบริเวณประตทู�งเข�้-ออก 

เพื่อป้องกันก�รระบ�ดของ COVID-19 ให้ผู้ที่เข�้ใช้บริก�รอ�ค�ร

GRI 102-9, GRI 103-2
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ความเสี่ยงอุบัติใหม่

กลุ่มทิสโก้ตระหนักและเตรียมการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอุบัติใหม่ 

(Emerging Risk) รวมถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญของโลก  

(Mega Trend) โดยตดิตามสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงและทวคีวามผนัผวน

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจสร้างความ

เสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ และน�ามาพิจารณาในการ

บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหรือลด

โอกาสหรือผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โดยในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ได้ระบุความเส่ียงอุบัติใหม่ และแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1.โรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซำ้า

โรคอุบัติใหม่คือความเส่ียงจากโรคติดเช้ือที่พบการเกิดข้ึนใหม่ หรือ 

เกิดข้ึนซ�้าและมีอัตราการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึง 

โรคตดิเชือ้ทีเ่กดิจากการดือ้ยาหรอืมแีนวโน้มพบมากขึน้ในอนาคตอนัใกล้  

ตวัอย่างเช่น ไข้หวดันก โรคไวรสัซาร์ส และโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  

(COVID-19) เป็นต้น

ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่ง 

ผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกจิและภาคธรุกจิต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง รวมถึงภาคอุตสาหกรรม

ทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปัญหาทาง

สังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนจากการลดลงของรายได้ ที่เป็น 

ผลจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน และซ�้าเติมภาวะวิกฤตของหนี้

ภาคครัวเรือนซึ่งอยู ่ในระดับสูงอยู ่เดิมให้เพิ่มสูงขึ้นอีก เพื่อบรรเทา 

ผลกระทบดงักล่าว ภาครฐัได้ออกมาตรการช่วยเหลอืเฉพาะกจิในรปูแบบ

ต่าง ๆ เช่น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยหรือธุรกิจวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 มาตรการสนบัสนนุการจ้างงานผูส้�าเรจ็การศกึษาใหม่ เป็นต้น 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้มีกระแส

เงินสดเพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพ และสามารถ

ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจของตนได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่า 

ภาคเศรษฐกจิและสงัคมจะเริม่ฟ้ืนตวั ซึง่ยงัคงต้องใช้ระยะเวลาหนึง่แม้ว่า

ภาวการณ์การแพร่ระบาดจะเริ่มคล่ีคลายลง

กลุ ่มทิสโก้มีความตื่นตัวและให้ความส�าคัญ ตลอดจนเฝ้าติดตาม 

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง เพือ่ประเมนิความเสีย่ง 

และวเิคราะห์แนวโน้มและทศิทางเศรษฐกจิ ควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง โดยก�าหนดมาตรการและทบทวนแผนการ

ด�าเนนิการ วางแผนเพือ่ปฏบิตังิานอย่างมีประสทิธภิาพภายใต้สภาวะวกิฤต 

รวมถึงเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ

จากภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งการลดภาระหรือเล่ือนการ

ช�าระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ SMEs 

และมาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต�่า รวมถึงมาตรการจัดตั้งกองทุนเสริม 

สภาพคล่องตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Stabilization  

Fund: BSF) เพ่ือลดผลกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ 

ภาคเอกชนจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง 

2.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

และโมเดลธุรกิจแบบใหม่ เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใน

ปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการใช้ชีวิตในวิถีใหม่จากภาวการณ์แพร่ระบาด 

ของ COVID-19 ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินชีวิตและมีผลต่อ 

พฤตกิรรมการใช้บรกิารด้านดิจทิลัและช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์เพิม่มากขึน้ 

กลุม่ทสิโก้ได้ศึกษาและเตรยีมความพร้อมรองรับการเปลีย่นแปลงโดยการ

พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมถึงช่องทางการให้บริการ

ด้านดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Cloud Computing เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังเพิ่มโอกาสความเสี่ยงจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีอาจสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานทาง

สารสนเทศและระบบปฏิบัติงาน เช่น  Ransomware และการละเมิด 

ความปลอดภัยหรือการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น ท้ังน้ี ทิสโก้ให้ 

ความส�าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) โดยเตรียม 

ความพร้อมในการศึกษาและติดตามประเมินความเสี่ยง เพื่อเพ่ิม 

ความแข็งแกร่งของมาตรการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนทบทวน 

ปรับปรุงการบริหารจดัการและระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธภิาพ 

อย่างสม�่าเสมอ
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

ความเสี่ยงอุบัติใหม่



รายงานความยั่งยืน 256366 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

การบริหารความเสี่ยง
กลุม่ทสิโก้ให้ความส�าคญัอย่างยิง่กบัการบรหิารความเสีย่งองค์กรโดยรวม 

ในภาวะความหลากหลายทางธุรกิจและการเงิน และค�านึงถึงความสมดุล 

ระหว่างความต้องการที่จะขยายธุรกิจและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ 

ความเสี่ยง โดยมีการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการบริหาร 

ความเส่ียงด้วยการใช้แบบจ�าลองภายในซึง่เป็นไปตามหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิ 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้วางโครงสร้างและนโยบายในการ 

บริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมรองรับกับ 

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีที ่

ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งกระทบ 

ต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนั้น กลุ่มทิสโก้ได้เร่งด�าเนินการบรรเทา

ความเดอืดร้อนของลกูค้าทีไ่ด้รบัผลกระทบ ผ่านมาตรการช่วยเหลอืต่าง ๆ  

เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ ลดภาระการผ่อนช�าระ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

เป็นต้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้ยังคงรักษาระดับเงินกองทุนและเงิน

ส�ารองในระดับสงูเพ่ือรองรับความเสีย่งทีเ่พ่ิมสงูขึน้ในภาวะวกิฤตนีอ้กีด้วย  

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้ 

หลักความระมัดระวัง และเป็นไปตามกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี  

(Risk Governance Framework) รวมถึงได้ด�าเนินการทบทวนนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม  

(ESG Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อรองรับ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

3.ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง อาจมาจากหลายสาเหตุ 

เช่น ความขัดแย้งและการชุมนุมของกลุ ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง  

การประกาศใช้มาตรการของทางการในการดแูลหรอืยบัยัง้ความขดัแย้งที่

อาจทวีความรุนแรงขึ้น เช่น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ 

ประกาศใช้กฎอยัการศกึโดยภาครฐัในสถานการณ์พเิศษ ความไม่แน่นอน

สถานการณ์ทางการเมืองอันเก่ียวเน่ืองกับการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

ตามระบอบประชาธปิไตย เช่น การยบุสภาหรอืการเลอืกตัง้ ความไม่แน่นอน 

ของสถานการณ์ทางการเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 

การเมอืงทีร่นุแรง ได้แก่การปฏวิตั ิรฐัประหาร รวมถงึความไม่แน่นอนทาง 

การเมอืงทีเ่กีย่วข้องกบัโครงสร้างทางการเมอืง เช่น การปฏริปูทางการเมอืง 

หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทาง 

การเมืองจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจในด้านธุรกิจการ 

ท่องเที่ยวในประเทศ จากภาพลักษณ์ในเชิงลบและความกังวลต่อความ

ปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และกระทบ

การตัดสินใจลงทุนจากความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย ทิสโก้ได้ให้

ความส�าคัญกับการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดและ 

ประเมนิผลกระทบทีม่ต่ีอธรุกจิ และเตรยีมแผนรองรบัการด�าเนนิงานภายใต้ 

ภาวการณ์ฉุกเฉิน หากสถานการณ์ทางการเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้น

4.การเปลี่ยนแปลงหรือความเข้มงวด
 ของกฎเกณฑ์ของทางการ

การด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานทางการ ได้รับ 

ผลกระทบโดยตรงจากการทีต้่องเปลีย่นแปลงแก้ไขหรอืก�าหนดมาตรการ

ด�าเนนิงานต่าง ๆ  เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั มาตรฐาน

หรือแนวปฏิบัติที่ประกาศโดยหน่วยงานทางการ ยกตัวอย่างเช่น การ

ประกาศบงัคบัใช้กฎหมายใหม่หรอืปรบัปรงุกฎหมายหรอืระเบียบข้อบงัคับ

ที่มีอยู่ รวมถึงการออกมาตรการเฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์พิเศษ เช่น 

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเช่ือส�าหรับลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ SMEs  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

และการสนับสนุนให้เกิดการตกลงร่วมกันของภาคการเงินในการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็นธนาคาร

เพ่ือความยัง่ยนื  (Sustainable Banking - Responsible Lending) เป็นต้น 

กลุ่มทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบ 

ข้อบงัคบัต่าง ๆ  ของทางการ และให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามข้อตกลง 

มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม ตลอดจนก�ากับดูแล 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ

GRI 102-11, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการกำากับดูแลและบริหารความเสี่ยง
กลุ่มทิสโก้ก�าหนดโครงสร้างของการก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง

รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องตามแนวทางป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 3 ชั้น (Three Lines 

of Defense) โดยมี คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ท�าหน้าที่ 

ในการดูแลความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในในภาพรวมของกลุ ่ม 

ทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลทั้ง 

ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งโดยรวมขององค์กร และความเสีย่งระดับ 

รายการของแต่ละประเภทความเสี่ยง โดยมีผู ้บริหารระดับสูงและ 

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาส�าหรับธุรกิจต่าง ๆ ท�าหน้าที่ดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของทั้งองค์กรและของแต่ละสายงาน 

ในส่วนของการก�ากบัดแูลความเสีย่ง คณะกรรมการก�ากบัความเส่ียง (Risk 

Oversight Committee) อนัประกอบไปด้วยผู้ทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วาม

ช�านาญในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน ท�าหน้าที่ให้

ค�าแนะน�าเกีย่วกบักรอบการก�ากบัดแูลความเสีย่งของสถาบนัการเงินและ

ดแูลให้ผูบ้รหิารปฏิบตัติามนโยบายและกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่ง ซึง่จะ

มคีณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งด้านต่าง ๆ  ท�าหน้าทีค่วบคมุดแูลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ การด�าเนินธุรกิจ 

รวมถงึการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง ส�าหรบัการก�ากบัดแูลความเสีย่ง

ในระดับรายการนั้น มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการและผู้รับมอบ 

อ�านาจเฉพาะกิจเป็นผู ้ดูแล เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ  

คณะอนกุรรมการพจิารณาสนิเชือ่ทีม่ปัีญหา และคณะอนกุรรมการก�ากบั 

กฎเกณฑ์และการปฏบิติังาน เป็นต้น ทัง้นี ้ระบบบริหารความเสีย่งทัง้หมด 

ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

หน่วยง�นทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดำ�เนนิ

ธุรกิจรับผิดชอบในก�รกำ�หนด

ม�ตรก�รก�รควบคุมของก�ร

ปฏิบัติง�นภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบ

ห น่ ว ย ง � น ต ร ว จ ส อ บ ภ � ย ใ น 

หน่วยง�นอิสระ ท่ี รับผิดชอบ 

ในก�รให้คว�มเช่ือมั่นเกี่ยวกับ 

ระบบก�รควบคุม

1st Line of Defense 2nd Lines of Defense 3rd Lines of Defense

คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง หน่วยง�นบริห�รคว�มเส่ียงองค์กร

หน่วยง�นวิเคร�ะห์คว�มเส่ียงและธุรกิจ

คณะอนุกรรมก�รคว�มเสี่ยง

เทคโนโลยีส�รสนเทศ

หน่วยง�นบริห�รคว�มเสี่ยง

ด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

คณะอนุกรรมก�รกำ�กับกฎเกณฑ์

และก�รปฏิบัติง�น

หน่วยง�นบริห�รคว�มเส่ียงด้�น

ปฏิบัติก�ร

หน่วยง�นกำ�กับ
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กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดแนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง

ประกอบด้วย 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ส�าหรับการ

ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกค้าและคู่ค้าที่อาจจะเกิดข้ึน ความเสี่ยงที่

ส�าคัญของกลุ่มทิสโก้ อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร

และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การประเมินและวิเคราะห์

ผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสที่

จะเกิด (Likelihood Score) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

3. การจัดการความเสี่ยง กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยงโดยแบ่งระดับความส�าคัญของการจัดการตามผลการประเมิน

ความเส่ียง โดยก�าหนดให้ต้องมีการก�าหนดมาตรการควบคุมความ

เสี่ยงให้มีระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ และ 4. การติดตาม/รายงาน/

ควบคุม ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ โดยมีการก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk Indicator) และเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) มีกระบวนการ

ตดิตามความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ และมกีารก�าหนด

กระบวนการรายงานไปยังผู้เก่ียวข้อง และผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอและ

ทันเวลา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันการ

รายงานความยั่งยืน 256368 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กลุม่ทสิโก้ให้ความส�าคญัในการเสรมิสร้างวฒันธรรมด้านการบรหิารความ

เสีย่งให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในระดบัต่าง ๆ  ผ่านการสือ่สาร 

การจัดอบรมให้ความรู้ และผนวกเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน

การสื่อสาร
กลุ่มทิสโก้มีการก�าหนดช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงหลายช่องทาง เช่น อินทราเน็ตขององค์กร ป้ายประกาศ เพื่อ

เผยแพร่นโยบายและหลักเกณฑ์การบรหิารความเสีย่ง พร้อมทัง้มีช่องทาง

การสื่อสารระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

ในรูปแบบของการจัดประชุมหรืออื่น ๆ แล้วแต่กรณี เพื่อให้รับทราบถึง

สถานการณ์และแนวทางการด�าเนินการบรหิารความเสีย่งของสถานการณ์

ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน

การจัดอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการ ได้รับการอบรมหลักสูตรภายนอกและการจัดสัมมนา 

โดยเน้นในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ การพัฒนาความยั่งยืน

องค์กร และ Security Awareness เป็นต้น

ผู บริหารระดับสูง ได้รับความรู ้ในเรื่องกฎเกณฑ์ใหม่หรือที่มีการ

เปลี่ยนแปลงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ได ้มีการพัฒนา

ปรับปรุงใหม่ ผ่านการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น 

คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง คณะอนกุรรมการก�ากบักฎเกณฑ์และ

การปฏิบติังาน และคณะอนกุรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology 

& Infrastructure Committee) เป็นต้น

พนักงาน ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้

(Learning Management System : LMS) และการจัดสัมมนา เช่น 

กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดย

ในปี 2563 มีพนักงานที่ได้รับการอบรมทั้งสิ้น 4,934 คน 

การปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยงภายในองค์กร 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ก�าหนดให้ทุกหน่วยงาน

รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเองและ

ต้องด�าเนินธุรกิจภายใต้เพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ถูกก�าหนดโดยคณะ

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ

ร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร หน่วยงาน

บริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในแต่ละด้าน และมกีารรายงานภาพรวมของการบรหิารจดัการความเส่ียง

ให้คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการทีเ่กีย่วข้องรับทราบ เพือ่สร้างการ

ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียงในระดับพนักงาน 

กลุ่มทิสโก้ได้ผนวกกระบวนการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงเข้า

ไว้กับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(KPI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า

01

02

03

04
กระบวนการ

บร�หารความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง

การประเมิน
และว�เคราะห�

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

การติดตาม/
รายงาน/ ควบคุม
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แนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่
แนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ 

ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ ่มทิสโก้นั้น ต้องผ่านการ

พิจารณาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่น้ัน ๆ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล และได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหารที่มีหน้าที่

รับผิดชอบ ก่อนได้รับความเห็นชอบแนวทางในการด�าเนินการจาก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหาร

ความเสี่ยง (Chief Financial Officer) หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

สายส�านักก�ากับดูแลกิจการ (Chief Governance Officer) อย่างไรก็ตาม

ก่อนการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือน�ากระบวนการปฏิบัติงานใหม่

ไปด�าเนินการ หน่วยธุรกิจต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่และ/

หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยง

นั้นต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะอนุกรรมการ

ก�ากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานเพ่ืออนุมัติ ทั้งน้ีในกรณีที่ธุรกิจหรือ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานใหม่นั้นมีประเด็นทางด้าน

เครดิต สายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการขออนุมัติตามแนวทาง

การอนุมัติสินเช่ือที่ก�าหนด

กระบวนการเสนอธุรกิจ ผลิตภัณฑ� หร�อกระบวนการปฏิบัติงานใหม�

หน�วยธุรกิจ

นําไปดําเนินการ

การเสนอธุรกิจ

ผลิตภัณฑ�

หร�อกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหม�

ขั้นตอนที่ 
การเห็นชอบโดย

ผู�บร�หารสายธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

การว�เคราะห�

ด�านกลยุทธ�และ

ความเสี่ยงโดยคํานึง

ถึงสิ�งแวดล�อม 

สังคม และธรรมาภิบาล

ขั้นตอนที่ 

การให�ความเห็นชอบ 

โดยผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ�อาวุโส

สายควบคุมการเง�นและ

   บร�หารความเสี่ยงหร�อ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 

สายสํานักกํากับดูแลกิจการ

ขั้นตอนที่ 

การอนุมัติโดย

คณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข�อง

ขั้นตอนที่ 

GRI 103-2, GRI 103-3, FS15

การบริหารความเสี่ยง



รายงานความยั่งยืน 256370 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ในปัจจุบันรูปแบบการด�าเนินธุรกิจของภาคการเงินการธนาคารมีการน�า

เทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาผลักดันและขับเคลื่อน

การด�าเนินธุรกิจท้ังในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้

บริการ รวมถงึการพัฒนาปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ และการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร

แลกเปลี่ยนและรับส่งข้อมูลอย่างกว้างขวาง เหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่ท�าให้องค์กรเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber 

Security) ในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นภยัคกุคามจากซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่

(Ransomware) การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Phishing) หรือไวรัส

คอมพิวเตอร์ รวมถึงภัยคุกคามจากการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลส�าคัญ

ต่าง ๆ ทิสโก้ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของภัยคุกคามไซเบอร์ดังกล่าว 

จงึให้ความส�าคญัต่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ การควบคมุ

และปกป้องข ้อมูลของลูกค ้าที่อยู ่ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ ์และ

อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว ทสิโก้จงึมกีารก�าหนดแนว

นโยบายและแนวปฏิบัติความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บังคับ

ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัททิสโก้ มีการก�าหนดกระบวนการ

บรหิารจดัการข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างปลอดภยั การวางมาตรการ

ป้องกันทางไซเบอร์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและปรับเปลี่ยนให้

สอดรบักับยทุธศาสตร์และการด�าเนนิธุรกจิ เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้อมลูส่วนตัว

ของลกูค้ารัว่ไหลหรอืถกูน�าไปใช้โดยผูท้ีไ่ม่มีส่วนเกีย่วข้อง รวมถงึแนวทาง

การรับมือภัยไซเบอร์เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังได้น�ากรอบการท�างานด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลอย่าง NIST CSF (National 

Institute of Standards and Technology Cyber Security Framework) 

มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยก�าหนดแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

NIST
FRAMEWORK
NIST

FRAMEWORK
3

21

5

4
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กลุ่มทิสโก้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ให้กับพนักงานทั้งองค์กรเพื่อให้รู้เท่าทัน เข้าใจ และช่วยเฝ้า

ระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีต่อตนเองและองค์กร โดยจัดให้มีการ

อบรมพนักงานเกี่ยวกับภัยคุกคามผ่านโปรแกรม “Continuous Security 

Education & Awareness Program” บนระบบ e-Learning เป็นประจ�าทกุปี

การสร้างการตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ประเภทต่าง ๆ ผ่านเมล

สื่อสารภายในองค์กร การจัดท�า Security Tips ในรูปแบบของโปสเตอร์ 

การสื่อสารแนวทางขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามและการโจมตี

ทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง

เทคนิคของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านศูนย์ประสานงานการรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking 

Sector-CERT: TB-CERT) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามและ

รับมือภัยไซเบอร์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการสร้างความ

ตระหนักและพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

กลุ่มทิสโก้ยังจัดซ้อมแผนรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Drill) 

เป็นประจ�าทุกปี โดยจ�าลองเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์แบบเสมือนจริง 

เพือ่ทดสอบการตระหนกัรูข้องพนกังานและการรบัมอืกรณเีกดิเหตเุพือ่ลด

ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิ โดยผลจากการทดสอบจะมกีารน�ามาวเิคราะห์

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภยัด้านไซเบอร์ในด้านต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในปีนี้ได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้าน

ความม่ันคงปลอดภยัในการใช้ทรพัยากรสารสนเทศภายในองค์กร แก่คณะ

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้ม

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีต่อภาคการเงิน

นอกเหนือจากการสร้างการตระหนักรู ้ของพนักงานในองค์กรแล้ว 

กลุ ่มทิสโก้ยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ลูกค้าตระหนักถึง

อันตรายของการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น 

หน้าเว็บไซต์ หรือสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้ลูกค้ารับรู้

และเข้าใจเกีย่วกบัภัยคกุคามด้านไซเบอร์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อลกูค้าและ

สามารถใช้เทคโนโลยีทางการเงินได้อย่างปลอดภัย

จากการประเมนิและตรวจสอบในปี 2563 ไม่พบเรือ่งร้องเรยีนในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า การสูญหาย แทรกแซง 

แก้ไขปลอมแปลงข้อมลู รวมถงึการเข้าถงึข้อมลูโดยผูท้ีไ่ม่มส่ีวนเก่ียวข้อง

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 418-1

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์



การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน 256372 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

ทิสโก้เป็นกลุ ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินกับลูกค้า

เป็นหลัก จึงให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการ

ด�าเนินการหรือการให้บริการลูกค้า กลุ ่มทิสโก้จึงมี

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบรวมศูนย์ โดยมี

การก�าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

อย่างต่อเน่ืองและสอบทานอย่างสม�่าเสมอ มีการก�าหนด

กระบวนการในการรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

แผนการกู้คืนให้สามารถด�าเนินธุรกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ

และจดัให้มกีารทดสอบแผนดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี มีการ

ก�าหนดกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของ

เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องและจัดเตรียมแผนการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 

มีการก�าหนด Crisis Management ที่ท�าหน้าที่เป็น

ผู้พิจารณาและอนุมัติการด�าเนินการตามแผนงานต่าง ๆ

ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉนิภายใต้การน�าเสนอและประเมนิ

สถานการณ์โดย Business Continuity Management 

Team (BCM Team)

นอกเหนือจากการจัดให้มีแผนงานการรองรับการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้ว กลุ ่มทิสโก้ยังตระหนักถึง

ผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า 

หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  จงึได้มีการก�าหนดแผนรองรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรองรับ

การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อก�าหนดมาตรการ

ในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวการณ์ฉุกเฉินใน

รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งภายในและ

ภายนอก เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 

โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัในการรกัษาความปลอดภยัและลด

ความเสี่ยงจากการความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และ

ได้จัดท�าประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิพือ่รองรบัผลกระทบหรอืความ

เสียหายต่อองค์กร โดยมีมูลค่าทุนประกันรวมประมาณ 

450 ล้านบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 

(COVID-19) ในภมูภิาคต่าง ๆ  ทัว่โลกต้ังแต่ปลายปี 2562

กลุ่มทิสโก้โดย BCM Team ได้ติดตามสถานการณ์ และ

ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศใช้แผน

BCP ในลักษณะบูรณาการ โดยมีการด�าเนินการตาม

มาตรการต่าง ๆ เข้มข้นตามระดับความรุนแรงของ

สถานการณ์การแพร่ระบาด เช่น การก�าหนดนโยบาย

เกีย่วกบัการปฏบิตัตัิวของพนกังาน การอนโุลมให้พนกังาน

ปฏิบัติงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) การ

แบ่งแยกพืน้ทีป่ฏบิตังิานของพนกังานให้ปฏบัิติคนละพ้ืนที่

เพือ่ลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ ตลอดจนถงึการก�าหนด

จุดคัดกรองในการเข้าพื้นที่อาคาร นอกจากมาตรการ

เก่ียวกับพนักงานและสถานประกอบการแล้ว กลุ่มทิสโก้

ยงัก�าหนดมาตรการการดแูลลกูค้าอย่างเข้มงวด โดยก�าหนด

ให้มีวัดไข้ ลงทะเบียนเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน

ไทยชนะ การเว้นระยะห่างเม่ือมีการเข้าใช้บริการและ

รวมถึงการจัดให้มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้ให้บริการ ถึงแม้

ปัจจบุนัสถานการณ์การแพร่ระบาดมแีนวโน้มผ่อนคลายลง

กลุม่ทสิโก้ยงัคงด�าเนนิการตามมาตรการส�าคัญ และมกีาร

ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ความปลอดภยั

ทัง้ของพนกังานและผูเ้ข้าใช้บรกิารด้านต่างๆ ของกลุม่ทสิโก้
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การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างให  ้

ความส�าคัญแม้ธุรกิจภาคการเงินการธนาคารไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรง 

แต่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมได้จากการให้การสนับสนุนทางการเงิน

และการลงทุนกับภาคธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิด 

การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม กลุ่มทิสโก้ได้บูรณาการ

การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมการด�าเนิน

ธุรกิจขององค์กร และก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงแผน

รองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ (1) การให้สินเชื่อและลงทุน

อย่างรับผิดชอบ โดยก�าหนดให้มีการน�าประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล มาร่วมพิจารณาในกระบวนการพิจารณา 

ให้สินเชื่อ รวมถึงการก�าหนดนโยบายการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมภายใต้ธรรมาภิบาล (2) ก�าหนดกระบวนการวิเคราะห์

และประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (Environment & 

Social Risk Assessment) ซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว

ตลอดจนถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมที่อาจ

เกิดจากการพิจารณาสินเชื่อตามแนวนโยบายเรื่องการให้สินเช่ืออย่าง 

รับผิดชอบ เช่น การก่อหน้ีสินเกินตัวของครัวเรือน การสนับสนุนทาง 

การเงินให้กับกิจการท่ีท�าลายป่าและ/หรือก่อให้เกิดการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารจัดการ

• บูรณาการการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมในกิจกรรม 

การด�าเนินธุรกิจขององค์กร

• ก�าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนลดลงร้อยละ 3 

โดยเทยีบกบัปีฐาน 2560 โดยปี 2563 - 2564 ลดลงเพิม่ขึน้ปีละร้อยละ 1

 

ผลการดำาเนินงาน

การบูรณาการการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในการดำาเนินธุรกิจ
ทิสโก้ได้ก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและกระบวนการ

ในการน�าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, 

Social and Governance: ESG) มาร่วมพจิารณาในการให้สนิเชือ่ รวมถงึ 

การก�าหนดในการบริหารจดัการหรอืลดผลกระทบ นอกจากนี ้ยงัด�าเนนิการ 

ประเมนิความเสีย่งด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมและบรหิารจดัการความเสีย่ง 

อย่างต่อเนื่อง

โครงการลด พก แยกปี 3 เราใช้ เราแยก
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ผ่านการมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น กจิกรรมลดการใช้และพึง่พาพลาสติก 

และการจดัการขยะอย่างถกูวธิจีากโครงการ ลด พก แยก ปี 3 เราใช้ เราแยก

GRI 102-11, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



เป้าหมายการดำาเนินงานปี 2563 - 2565 ผลการดำาเนินงานปี 2563

ความพึงพอใจโดยรวม ม�กกว�่หรือเท่�กับ ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.2

อัตราการคงอยู่ ม�กกว่�หรือสูงกว่�ค่�เฉลี่ย ร้อยละ 90 ร้อยละ 93

อัตราการอบรม ม�กกว่�ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

อัตราการอบรม e-Learning ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

การจ้างงาน

กลุ่มทิสโก้ส่งเสริมความหลากหลายและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่าง 

เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน การจัดสรร 

สวัสดิการ การสร้างความก้าวหน้าในงาน การรักษาพนักงานให้อยู่ใน 

องค์กร และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนอยู่บนพ้ืนฐานความ 

เท่าเทยีมและการเคารพความหลากหลายด้านเพศ อาย ุการศกึษา สญัชาติ  

เช้ือชาต ิสผีวิ ศาสนา วถิทีางเพศ และความพกิาร  เปิดโอกาสให้พนักงานมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นสร้างสรรค์ในเน้ืองานได้อย่างเตม็ที ่กลุม่

ทสิโก้จงึให้ความส�าคญัการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานจากกลุม่ทีจ่บการ

ศึกษาหรืออยู่ในช่วงเริ่มต้นของการท�างาน เพื่อเข้าท�างานในระดับเริ่มต้น

ขององค์กร และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในต�าแหน่งงานภายในองค์กร

ตามนโยบายของกลุ่มทิสโก้ที่เน้นการเลื่อนต�าแหน่งหรือโยกย้ายต�าแหน่ง

จากภายในเมื่อมีต�าแหน่งว่าง ก่อนพิจารณาสรรหาบุคลากรจากภายนอก

องค์กรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทีเ่หมาะสมกบัความต้องการขององค์กร

ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ผลการดำาเนินงาน

ทิสโก้เล็งเห็นว่า การส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้และพัฒนาการ

ท�างานของตนเอง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและท�าให้พนักงาน

มผีลการปฏบิตังิานทีด่ขีึน้ จะช่วยให้เกิดความพงึพอใจและความสขุในการ

ท�างาน โดยในปี 2563 ทิสโก้มีค่าเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรม เท่ากับ 24.55 

ชัว่โมงต่อคนต่อปี ลดลงร้อยละ 6.92 จากปีก่อน และมอีตัราการเข้าอบรม

ของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 85 (ไม่นับรวมการอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ 

ออนไลน์ ซึ่งมีอัตราการเข้าอบรมร้อยละ 100)  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตัวแปร 

ที่สะท้อนถึงความพึงพอใจของพนักงาน พบว่า อัตราการคงอยู่ของ

พนักงาน ยังอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องเทียบเท่าปีก่อน และมีผลส�ารวจ

ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 83.2

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้การจ้างงานของกลุ่มทิสโก้เป็นไป

อย่างระมัดระวัง กลุ่มทิสโก้มีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการติดต่อกับ 

ผู้สมัคร ในช่วงการแพร่ระบาดฯ โดยเน้นการคัดกรองและการสัมภาษณ์

เบื้องต้นทางโทรศัพท์หรือผ่านวิดีโอคอล และจัดให้มีการด�าเนินการตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในด้านการคัดเลือก 

พนกังานเพ่ือรกัษามาตรฐานในการด�าเนนิธรุกจิตามค่านยิมองค์กร กลุม่ทสิโก้ 

ได้ปรับปรุงแนวทางในการคัดเลือกบุคลากร โดยการพัฒนาแบบประเมิน 

คุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อช่วยให ้

การประเมินและคัดเลือกมีความเป็นมาตรฐานและลดความแตกต่างของ 

ความคิดเห็นจากความคิดเห็นส่วนบุคคลในการประเมิน

รายงานความยั่งยืน 256374 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์  

“สร้างโอกาสให้ชีวติ” และเป็นองค์กรแห่งการเตบิโตอย่างมคีณุภาพ โดยได้ก�าหนดนโยบายทัว่ไปด้านทรัพยากรบคุคลครอบคลมุทกุบริษทั เพ่ือให้มมีาตรฐาน

ในระดบัเดยีวกนั ซึง่ทสิโก้ให้ความส�าคญักบัการดแูลพนกังาน ในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีความเชีย่วชาญ การให้ผลตอบแทนและสวสัดกิาร

ทีเ่หมาะสม การดแูลความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และการยดึหลกัปฏบิตัต่ิอบคุลากรตามค่านยิมองค์กรของกลุม่ทสิโก้

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-3



อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

เกณฑ์องค์ประกอบ
พนักงาน

พนักงานเข้าใหม่ขององค์กร พนักงานออกจากองค์กร

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวน 
(คน)

ร้อยละ จำานวน 
(คน)

ร้อยละ จำานวน 
(คน)

ร้อยละ จำานวน 
(คน)

ร้อยละ จำานวน 
(คน)

ร้อยละ จำานวน 
(คน)

ร้อยละ

จำานวนพนักงาน 4,837 5,031 5,013 4,837 5,031 5,013

จำานวนการเปล่ียนแปลง 915 18.92 868 17.25 436 8.70 338 6.99 291 5.78 211 4.21

เพศ

ชาย 272 5.62 314 6.24 163 3.25 126 2.60 110 2.18 97 1.93

หญิง 643 13.29 554 11.01 273 5.45 212 4.38 181 3.60 114 2.27

ช่วงอายุ

อายุ < 30 ปี 555 11.47 596 11.84 313 6.24 156 3.23 137 2.72 110 2.19

อายุ 30 - 50 ปี 348 7.19 255 5.07 113 2.25 173 3.58 148 2.94 101 2.01

อายุ > 50 ปี 12 0.25 17 0.34 10 0.20 9 0.19 6 0.12 0 0.00

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สำานักงานใหญ่ 656 13.56 530 10.53 186 3.71 225 4.65 198 3.93 115 2.29

สาขากรุงเทพฯ
และปริมณฑล 74 1.53 92 1.83 57 1.14 40 0.83 30 0.60 23 0.46

สาขาต่างจังหวัด 185 3.82 246 4.89 193 3.85 73 1.51 63 1.25 73 1.46

หมายเหตุ 
1) จำานวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจำา และพนักงานสัญญาจ้าง
2) จำานวนและอัตราการลาออกของพนักงาน ไม่นับรวมเกษียณอายุ เกษียณก่อนกำาหนด ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์ ไม่มาเริ่มงาน สิ้นสุดสัญญาจ้าง และเลิกจ้างทุกกรณี
3) สัดส่วนร้อยละที่แสดงในตารางเป็นสัดส่วนที่คำานวณเทียบกับจำานวนของพนักงานทั้งหมดในแต่ละปี

ทั้งนี้ ทิสโก้ยังให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยด�าเนินการจ้างงานผ่านสภากาชาดไทยทั่วประเทศ จ�านวน 49 คน คิดเป็น 

งบประมาณ 5 ล้านบาท และในส่วนของการจ้างงานโดยตรง มีพนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้าง จ�านวน 4 คน 

ส�าหรับสถิติข้อมูลอัตราการเปล่ียนแปลงของพนักงานและจ�านวนพนักงานท้ังหมดของทิสโก้แยกตามช่วงอายุ เพศ และเกณฑ์ความหลากหลายอ่ืน  ๆ  

มีรายละเอียดดังนี้

75

GRI 102-8, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 401-1

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างท่ีเป็นธรรม 

และมผีลในการจงูใจให้กบัพนักงาน ทสิโก้จึงให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิ 

การออมในระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินเมื่อพ้นวัยท�างาน 

หรือเกษียณอายุให้แก่พนักงาน ดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รางวัล

ตอบแทน (แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ (1) ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบ และ (2) ค่าตอบแทนตามผลงาน) และเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  
ได้แก่ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนใน

อัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง หรือในอัตราร้อยละ 5 10 

หรือ สูงสุด 15 ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิก 

กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงตลาด มีโครงสร้างซึ่ง

ผนวกการแบ่งระดับช้ันและลักษณะของประเภทงานเพื่อให้ระบบมีความ

เหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได ้

ในการก�าหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดบัค่าตอบแทนภายนอกและข้อก�าหนด

ด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และ

ในปี 2563 ทสิโก้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการน�าเทคโนโลยต่ีาง ๆ  สูก่าร 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้พัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชัน MY HR เพื่อ 

เพิ่มเมนูให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลค่าลดหย่อนใช้ในการค�านวณภาษ ี

เงินได้บุคคลธรรมดา (ลย.01) ประจ�าปีได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้  

ทิสโก้ได้พัฒนา HR Chatbot “น้องเต็มใจ” ผ่านทาง LINE APPLICATION 

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัพนกังานในการเข้าถงึข้อมูลต่าง ๆ  ทัง้ข้อมลู 

ในส่วนระเบยีบของบรษิทั สวสัดกิาร ขัน้ตอนการปฏิบตังิานของ HR รวมถงึ 

พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ข้อมูลการลาและเวลา 

การท�างาน และข้อมูลเป้าหมายประจ�าปี ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้อมูล 

เฉพาะบุคคล ผ่านทางช่องทางนี้ได้อีกด้วย

ส�าหรบัการดแูลสวสัดกิารพนักงาน ทสิโก้จดัให้มสีวสัดกิารให้กบัพนกังาน

ประจ�า และพนักงานสัญญาจ้าง ดังนี้

สวัสดิการกลุ่มทิสโก้
สวัสดิการที่ได้รับตามประเภทพนักงาน

พนักงานประจำา พนักงานสัญญาจ้าง

 ค่ารักษาพยาบาล  -

 การตรวจร่างกายประจำาปีและห้องพยาบาล  

 กองทุนเงินทดแทน  

 การประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ


(สำาหรับตำาแหน่งงาน
ท่ีต้องปฏิบัติงานนอกสถานท่ีบ่อยคร้ัง)

 การช่วยเหลืองานศพ  

 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  -

 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำาหรับวิชาเฉพาะด้าน 
 สำาหรับพนักงานที่ต้องใช้ใบอนุญาตในการปฏิบัติงาน  

 สวัสดิการเงินกู้หรือจัดหาแหล่งเงินกู้สำาหรับพนักงาน อาทิ 
สินเชื่อเช�่ซื้อรถยนต์ สินเชื่อเช่�ซื้อรถจักรย�นยนต์ สวัสดิก�รเงินกู้ และ/

หรือ จัดห�แหล่งเงินกู้เพื่อบ้�นอยู่อ�ศัย ต่อเติมบ้�น และซ่อมแซมบ้�น 

สวสัดกิ�รเงินกูเ้พือ่กรณฉีกุเฉนิ และเงนิกูบ้รรเท�ภ�ระก�รครองชพี เปน็ต้น

 -

 ทุนช่วยเหลือการศึกษา  -

 ของที่ระลึกตามอายุงาน  -

77

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201-3, GRI 401-2, GRI 403-3

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน



จำานวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดได้ในระหว่างปี 2,936 3,051 3,059

จำานวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดในระหว่างปี 104 132 131 

จำานวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 104 131 125 

จำานวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด
และยังทำางานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน 98 103 128 

อัตราการกลับมาทำางาน (Return to Work Rate)(1) 
ที่กลับมาทำางานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ) 100 99 95

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate)(2) ที่กลับมาทำางาน
หลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทำางานต่อหลังจากนั้น
ไป 12 เดือน (ร้อยละ)

92 99 98

สถิติการกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

จำานวนพนักงาน (คน)

หมายเหตุ 
ปี 2557  ซึ่งเป็นปีที่เริ่มเก็บข้อมูลจนถึงปี 2562 ปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลจำานวนพนักงานหญิงที่มีสิทธิลาคลอดอายุไม่เกิน 50 ปี ในการคำานวณ 
(1) อัตรากลับมาทำางาน (Return to Work Rate) 
 = (จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จำานวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิลาคลอด) x 100
(2) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำางานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน/จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางาน 
 หลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100

นอกจากนีทิ้สโก้ก�าหนดให้พนักงานหญงิทีต่ัง้ครรภ์มสีทิธลิาเพือ่คลอดบตุร

ไม่เกิน 98 วันโดยนับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และได้รับค่าจ้าง 

ไม่เกิน 45 วันในกรณีที่มีการคลอดปกติ และในกรณีที่เป็นการคลอด 

โดยวิธีผ่าตัด ให้สิทธิค่าจ้างปกติเป็นเวลาไม่เกิน 60 วันติดต่อกัน และ 

พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์มีสิทธิขอให้กลุ่มทิสโก้เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิม 

เป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ ซ่ึงสอดคล้องกับสิทธิเด็กและ 

หลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles) 

ทีพั่ฒนาขึน้โดยองค์การยนูเิซฟ (UNICEF) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  

(The UN Global Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the  

Children) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของมารดาที่ตั้งครรภ์และให้เด็กได้รับ 

สิทธิในการเลี้ยงดูจากมารดาอย่างเหมาะสม

การไม่เลือกปฏิบัติ

ทสิโก้ให้โอกาสในการเตบิโตของพนกังานภายในองค์กร โดยค�านงึถงึผลการปฏบิตังิาน ความสามารถและคณุลกัษณะทีส่อดคล้องกบัค่านยิมขององค์กร 

โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

นอกจากนัน้ ยงัมกีารค�านงึถงึความเท่าเทยีมกนัในการด�าเนนิธรุกจิ โดยมกีารก�าหนดแนวทางเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฏิบตัต่ิอลกูค้าและคู่ค้า เช่น การมใิห้ 

พนักงานที่มีอ�านาจตัดสินใจดูแลลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับตน เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง การคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจอย่างโปร่งใสและ 

เป็นธรรม ซึ่งกลุ่มทิสโก้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาอย่างชัดเจน และมีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป

อย่างเหมาะสม ฯลฯ จากการด�าเนินงาน ในปี 2563 พบว่า ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติ

รายงานความยั่งยืน 256378 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-41, GRI 102-48, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 401-3, GRI 406-1



การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ทิสโก้ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของกลุ่มทิสโก้ ในด้านการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น กลุ่มทิสโก้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม

ทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และหากพนักงานได้รับผลกระทบ หรือพบการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน จะสามารถ 

แจ้งเหตุผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนทิสโก้กรุ๊ป หรือ HR Help Line โดยมีการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนของกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้  

ในปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทสิโก้มุง่เน้นไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) 

โดยก�าหนดให้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาท้ังในส่วนของความต้องการ

ขององค์กรและการพัฒนาส่วนบุคคลของพนักงานเอง เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรจะค�านึงถึงสมรรถนะ 3 ด้าน คือ (1) ด้าน

สมรรถนะทั่วไป (2) ด้านธุรกิจและความรู้เฉพาะทาง และ (3) ด้านการ

บริหารจัดการ ซึ่งจะค�านึงถึงสมรรถนะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต�าแหน่งนั้น ๆ เป็นส�าคัญ 

ในปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) เป็นโอกาสให้ทสิโก้ได้เรยีนรู ้ปรบัตวั และปรับเปลีย่น 

วิถี และกระบวนการท�างาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ไปตามบริบทที่

เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ ได้ทบทวน และปรับแผนการพัฒนา

บุคลากร ปรับรูปแบบ แนวทาง และวิธีการเรียนรู้โดย

1. จัดอบรมในรูปแบบ Classroom เฉพาะหลักสูตรที่จ�าเป็น ได้แก่ 

Technical Skill, Leadership Program และความปลอดภยัอาชวีอนามัย 

และยังคงมาตรการรักษาระยะห่าง โดยจัดอบรมตามมาตรการทาง

กระทรวงสาธารณสุข

2. เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต Reskill/Upskill เพื่อเตรียมความพร้อมที่

จะพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ส่ิงใหม่ผ่านระบบ 

Learning Management System (LMS) ที่ปรับโฉมใหม่ที่เรียกว่า 

“Skill’s More” เพื่อเติมเต็มศักยภาพด้วยคอร์สออนไลน์ที่หลากหลาย

และทันสมัย อีกทั้งยังเพิ่ม platform การเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียนได้จาก

มือถือและ PC กับประสบการณ์มากมายหลายด้านจาก Guru จาก

ด้านต่าง ๆ พร้อมกับเนื้อหาและความรู้ดีส�าหรับใช้ในการปรับตัวช่วง 

COVID-19 ในแง่มุมต่าง ๆ ใน “TISCOspace” อีกด้วย

3. Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง ที่คัดสรรหลักสูตรที่

สอดคล้องกบักลยทุธ์ มาให้พนกังานได้เรยีนรู้ เช่น Financial Literacy 

และ Accuracy

4. Hybrid Learning เป็นการผสมผสานระหว่าง Virtual และ Classroom 

ในบางหลักสูตรที่ยังคงต้องฝึกให้เกิดทักษะเพิ่มขึ้น 

และนบัเป็นโอกาสดทีีใ่นปีนี ้ทสิโก้ ในนาม “บรษิทั ศนูย์การเรยีนรูท้สิโก้ จ�ากดั” 

ได้รับการพจิารณาอนมุติัให้จดัฝึกอบรมและสอบหลกัสตูร “การป้องกนัและ 

ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวธุทีมี่อานภุาพท�าลายล้างสงู” ให้แก่พนกังานบรษิทัใน

กลุม่ทสิโก้ ตามระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผูมี้หน้าทีร่ายงาน ตามมาตรา 13 และ

มาตรา 16 พ.ศ. 2563 เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม ทีผ่่านมา อกีทัง้โครงการ OASIS 

ได้รับรางวัล HR Innovation Awards 2563 จากสมาคมการจัดการ

งานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
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ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉล่ีย (ชม./คน/ปี) 33.34 26.37 24.55

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

ชาย 31.59 24.95 23.30

หญิง 34.32 27.16 25.24

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามระดับตำาแหน่งงาน (ชม./คน/ปี)

ระดับผู้บริหาร (1) 50.98 41.76 27.51

ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร (2) 32.89 26.00 24.48

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ปี)

ลูกค้ารายย่อย 28.72 24.20 25.79

ลูกค้าบรรษัท 17.20 16.67 14.63

ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน 47.82 31.97 26.46

สนับสนุนองค์กร 32.50 28.47 16.87

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

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี

รายงานความยั่งยืน 256380 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

 โครงก�รพัฒน�เจ�้หน้�ที่ลูกค้�สัมพันธ์

 โครงก�รพัฒน�เจ�้หน้�ที่ให้บริก�รธนกิจส�ข�

 โครงก�รพัฒน�เจ�้หน้�ที่สินเชื่อเช่�ซื้อรถยนต์

 โครงก�รพัฒน�ผู้จัดก�รเช่�ซื้อ

 โครงก�รพัฒน�เจ้�หน้�ท่ีก�รตล�ดสินเ ช่ือ 

 ร�ยย่อย

 โครงก�รพัฒน�ผู้จัดก�รปฏิบัติก�ร

 โครงก�รพัฒน�ผู้จัดก�รส�ข�

 โครงก�รพัฒน�เจ้�หน้�ท่ีสินเช่ืออเนกประสงค์ 

 และก�รข�ยตรง  

 โครงก�รพัฒน�พนักง�นบริก�รลูกค้� 

 โครงก�รพัฒน�พนักง�นบริก�รตัวแทนจำ�หน�่ย

 โครงก�รพัฒน�ผู้จัดก�รเขตสมหวัง

 โครงก�รยกระดับวิช�ชีพด้�นก�รแนะนำ�และ  

 ว�งแผนก�รลงทุนและคุ้มครองคว�มเสี่ยง

 โครงก�รสำ�หรับผู้บริห�รระดับกล�ง

 โครงก�รสำ�หรับผู้บริห�รระดับต้น

 โครงก�รพัฒน�ผู้บริห�รฝึกหัด

 ก�รฝึกอบรมคว�มรู้พืน้ฐ�นสำ�หรับหวัหน�้ง�นใหม่

มีแผนพัฒน�ต�มแผนก�รเรียนรู้ 

(Learning Roadmap) ที่เหม�ะสมต�มวัตถุประสงค์

ท�งธุรกิจของแต่ละหน่วยง�น

รวบรวมและถอดองค์คว�มรู้จ�กผู้เช่ียวช�ญและ 

มปีระสบก�รณ ์ตลอดจนผูเ้กษียณอ�ยุอย่�งเปน็ระบบ 

เพื่อนำ�ม�ถ�่ยทอดและเผยแพร่ให้กับพนักง�น

โครงก�รพัฒน�กระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของทิสโก้

โครงการพัฒนาพนักงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โครงการพัฒนาผู้บริหาร

โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โครงการจัดการองค์ความรู้

ระบบจัดการการเรียนรู้และอีเลิร์นนิง

การฝึกอบรมตามความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-1, GRI 404-2



การวางแผนสืบทอดตำาแหน่งงาน

การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการสืบทอดการบริหารงานอย่างราบรื่น เป็นผลมาจากการวางแผนการสืบทอดในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ โดยผู้บริหาร 

และหัวหน้างานจะร่วมกันวิเคราะห์ต�าแหน่งงานที่ต้องมีผู้สืบทอด และก�าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกพัฒนาเพ่ือสืบทอดต�าแหน่งงาน รวมไปถึงการ 

คัดเลือกและประเมินความพร้อมของพนักงานที่มีศักยภาพ ให้อยู่ในแผนการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งงานของบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

และทุกครั้งที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร
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กลุ่มทิสโก้ก�าหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน และแนวปฏิบัติในการด�าเนินการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้พนักงาน และผู้ให้

บริการภายนอกที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส�านักงานของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจน 

ผู ้มาติดต่อมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  

ซึง่สอดคล้องตามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 และตามกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 

โดยก�าหนดให้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน มีหน้าท่ีพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย

ในการท�างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกที่ท�างาน เพื่อป้องกันและลด

การเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ

เดือดร้อนร�าคาญอันเน่ืองจากการท�างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการ

ท�างาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้

ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานและมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการท�างาน พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน ตลอดจนส�ารวจการปฏิบัติการด้าน

ความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย 

ทีเ่กดิขึน้ อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ และรายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 

รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี โดยองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นนายจ้างหรือ 

ผูแ้ทนนายจ้างระดบับรหิาร ผูแ้ทนนายจ้างระดบับงัคบับญัชา ผูแ้ทนลกูจ้าง  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพหรือผู้แทนนายจ้าง 

ระดบับงัคบับญัชาเป็นกรรมการและเลขานกุาร โดยพนักงานระดบัปฏบิติัการ 

สามารถมส่ีวนร่วมเป็นผูแ้ทนในคณะกรรมการฯ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 95 

ณ สิ้นปี ของจ�านวนแรงงานทั้งหมด (พนักงานระดับปฏิบัติการที่ได้รับ

สทิธใินการเลอืกเป็นผูแ้ทนได้แก่ พนกังานประจ�าและพนักงานสญัญาจ้าง)

ทิสโก้ตระหนักถึงความจ�าเป็นท่ีพนักงานทุกคนต้องเข้าใจและร่วมมือ

ร่วมใจกนัปฏบิติังานอย่างถกูต้องตามขัน้ตอนการท�างานทีป่ลอดภยั ทสิโก้

จึงก�าหนดให้พนักงานใหม่ทุกคน ต้องเข้าเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ 

และความปลอดภัยภายในส�านักงานในรูปแบบ e-Learning ผ่านระบบ 

TISCO LMS และก�าหนดให้หัวข้อการเรียนรู้นี้เป็นเงื่อนไขในการผ่าน

ทดลองงาน รวมทั้งมีการระบุแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุและให้ความรู้

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น HR News, Safety Together, Health Tips, Health 

Alert และ Knowledge Management (KM) และโครงการทีเ่กีย่วข้อง เช่น 

การตรวจสถานทีท่�างานด้วยเครือ่งมอืตามหลกัการยศาสตร์ การประเมนิ

ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทิสโก้ตระหนักถึงความ 

ปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักส�าคัญ จึงได้ก�าหนดมาตรการการดูแล

พนักงานต่าง ๆ ดังนี้

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-8
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูล หน่วย

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. ปี 2563

จำาแนกตามเพศ จำาแนกตามพื้นที่
รวมชาย หญิง สำานักงานใหญ่ สาขากรุงเทพฯ

และปริมณฑล
สาขา

ต่างจังหวัด

อัตราการบาดเจ็บ 
(Injury Rate: IR)

จำานวนคนต่อชั่วโมง
การทำางาน 
200,000 ชั่วโมง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการบาดเจ็บถึง
ขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Injury 
Rate : LTIR)

จำานวนคนต่อชั่วโมง
การทำางาน 
200,000 ชั่วโมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราความรุนแรง
ของการบาดเจ็บ 
(Lost Day Injury Rate 
: LDIR)

จำานวนวันที่สูญเสียไป
ต่อชั่วโมงการทำางาน 
200,000 ชั่วโมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการเจ็บป่วย / 
โรคจากการทำางาน 
(Occupational 
Disease Rate: ODR)

จำานวนคนต่อชั่วโมง
การทำางาน 
200,000 ชั่วโมง 5.01 2.82 3.74 6.57 7.41 1.80

อัตราการขาดงาน 
(Absentee Rate: AR)

ร้อยละ
1.00 1.07 1.25 0.69 0.68 1.04

จำานวนวันลาป่วย วัน 4,695 9,029 10,485 1,073 2,166 13,724
จำานวนชั่วโมงที่หยุดงาน
เนื่องจากการเจ็บป่วย
ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน

วัน X 7.30 ชั่วโมง 34,273.50 65,911.70 76,540.50 7,832.90 15,811.80 100,185.20

หมายเหตุ 
1) ค่าตัวเลขที่ได้จากการคำานวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001
2) การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือการบาดเจ็บที่ทำาให้หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)
3) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ เดิมใช้คำาว่า “อัตราวันสูญเสีย” 
4) การคำานวณชั่วโมงการทำางาน เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลางาน (Employee Self Service) ของพนักงานประจำาและพนักงานสัญญาจ้าง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 

ข้อมูลเวลาการทำางานรวมถึงข้อมูลการทำางานล่วงเวลา (Overtime Working) ข้อมูลรวมพนักงานลาออกระหว่างปี โดยจะนำาเฉพาะเวลาการทำางานจริงในช่วงระยะเวลาที่ยังคงเป็นพนักงาน
อยู่มาคำานวณ

รายงานความยั่งยืน 256382 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ผลการดำาเนินงาน 

จากรายงานข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน และจ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ในปี 2563 พบว่า ไม่มีพนักงานที่

เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-2, GRI 403-9, GRI 403-10



ทิสโก้ห่วงใยพนักงาน และให้คว�มสำ�คัญต่อภัยอันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รบุกรุกและคว�มรุนแรงโดยผู้ ไม่หวังดี  

รวมถึงสถ�นก�รณ์ก�รโจรกรรม ก�รประท้วง และก�รก่อก�รร้�ยอื่น ๆ จึงกำ�หนดให้มีม�ตรก�รดูแลรักษ� 

คว�มปลอดภัย ท้ังในด้�นก�รควบคุมก�รเข้�ถึงพื้นที่ (Space Access Control) ประกอบด้วยก�รกำ�หนดช้ัน 

คว�มปลอดภยัหรือประเภทของพืน้ที ่(Space Classification) ก�รกำ�หนดใหมี้ก�รลงทะเบยีนผูม้�ตดิตอ่พืน้ทีค่วบคุม  

ก�รกำ�หนดสทิธิแ์ละควบคุมก�รเข�้-ออกดว้ยระบบ Access Control เจ�้หน�้ท่ีรักษ�คว�มปลอดภยั และติดต้ังอปุกรณ์

ระบบสัญญ�ณเตือนก�รบุกรุกและกล้องวงจรปิด ตลอดจนมีแผนรองรับสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินซ่ึงใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติ

สำ�หรับ BCM Team พนักง�น และผู้ม�ติดต่อภ�ยในพื้นท่ีสำ�นักง�นทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิต 

ทรัพย์สิน และลดคว�มสูญเสียต�่ง ๆ ที่อ�จเกิดขึ้น

การสร้างองค์กรแห่งความสุข

ทิสโก้มีเป้าหมายในการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” มุ่งเน้นการสื่อสารค่านิยมองค์กร โดยให้ความส�าคัญต่อความสัมพันธ์ของพนักงาน การพัฒนา

ความรู้ให้กับพนักงาน การสร้างโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน ทิสโก้มองว่าทรัพยากรมนุษย์

คอื ทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุ เมือ่พนักงานมคีวามสขุในการท�างานย่อมจะสามารถส่งผ่านความสขุนัน้ไปสูส่งัคมภายนอกได้ และย่ิงกว่านัน้สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื 

การสร้างคนเก่งและคนดีให้เคียงคู่ในธุรกิจการเงินและการธนาคารของทิสโก้ โดยแนวทางการด�าเนินไปสู่องค์กรแห่งความสุขของทิสโก้ประกอบไปด้วย

2) การมีความสุขกับบรรยากาศการทำางาน และ
ความสัมพันธ์ที่ดี โดยสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดี
ในการทำางาน คำานึงถึงความสุข ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน การทำางานเป็นทีม และเข้าถึง
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น
กลุ่มทิสโก้มีการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

ต่อองค์กรเป็นประจ�า ทั้งการส�ารวจโดยหน่วยงานภายนอก และการ

ส�ารวจโดยหน่วยงานภายใน เพื่อน�าผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงให้เป็น

องค์กรแห่งความสุข 

จากการส�ารวจภายใน มีพนกังานทีร่่วมท�าแบบสอบถามจ�านวน 4,628 คน 

พบว่า ผลการส�ารวจความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่มีคะแนนเต็ม 10  

ในด้านความพึงพอใจโดยรวมมีคะแนนถึง 8.32 คะแนน และความ 

พึงพอใจด้านการท�างานเป็นทีม และบรรยากาศการท�างาน สูงถึง  

8.41 คะแนน มีคะแนนความพึงพอใจในด้านการแบ่งปันความรู ้

และวิธีการท�างานที่ดีในทีมงานสูงถึง 8.50 คะแนน  นอกจากนั้น  

ในด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร พบว่าร้อยละ 94 ของพนักงาน 

ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในวัฒนธรรมการท�างาน  

และรู้สึกถึงบรรยากาศการท�างานที่ดีจากเพ่ือนร่วมงาน และพนักงาน 

ร้อยละ 91 มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัหวัหน้างาน สรปุโดยรวมแล้ว พนกังาน 

ร้อยละ 92 รู้สึกมีความสุขในการมาท�างานแต่ละวัน

1) การมีความสุขจากสุขภาวะอนามัยที่ดี 
โดยให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน 
การบริหารจัดการสมดุลชีวิตและการทำางาน
ทิสโก้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

เพือ่กระตุ้นให้พนกังานให้ความส�าคญัในการดแูลสขุภาพ และการบริหาร 

จัดการสมดุลชีวิตและการท�างาน ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานมี

กจิกรรมเพือ่ผ่อนคลายความตงึเครยีดจากการท�างานด้วยการสนบัสนนุ

ให้พนักงานยืดเหยียดและผ่อนคลายกล้ามเน้ือ โครงการเดินว่ิงเพ่ือ

สุขภาพ และโครงการการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศเป็น

ประจ�าทุกปี แม้ว่าในปี 2563 ทิสโก้ได้งดกิจกรรมตามมาตรการ 

เว้นระยะห่างทางสังคม จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมสร้างความสุข 

ผ่านช่องทางออนไลน์ (HR Entertainment) อาทิ TISCO Laugh  

กิจกรรมเกมใบ้สร้างเสียงหัวเราะและ TISCO Variety
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3) การมีความสุขจากการได้อยู่ในองค์กรที่มีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี โดยส่งเสริมและสืบสานการมีวัฒนธรรม
องค์กรที่แข็งแกร่ง ด้วยการบูรณาการค่านิยมของ
องค์กรเข้าสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทสิโก้มุง่เน้นการส่งเสรมิและสืบสานการมวีฒันธรรมองค์กรทีแ่ขง็แกร่ง 

และท�างานแบบมืออาชีพ ซ่ึงส่งผลให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม 

ดังกล่าวจากพี่ถึงน้องพนักงานรุ่นใหม่ ๆ เพื่อสร้างพันธสัญญาทางใจ 

ของพนักงานต่อวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กรให้เกิดผลอย่างยั่งยืน  

โดยพนกังานใหม่จะได้รบัการถ่ายทอดวฒันธรรมโดยตรงจากหวัหน้างาน 

ตั้งแต่วันแรกของการท�างาน มีการบูรณาการค่านิยมทั้ง 6 เข้าไว้ 

ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารกับพนักงาน 

ผ่านกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรม นับตั้งแต่การปฐมนิเทศ และการ 

ฝึกอบรมทักษะในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการให้รางวัลกับพนักงาน 

ทีป่ฏบิตัไิด้ตรงตามค่านยิมของทสิโก้และเป็นพนกังานตัวอย่าง และได้ม ี

การวัดผลการสะท้อนค่านิยมของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี จากผล 

ส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน พนักงานรู้สึกว่าวัฒนธรรมองค์กร 

ของทิสโก้มีความเข้มแข็ง และมองเห็นพฤติกรรมของคนในองค์กร 

สอดคล้องกับค่านิยม โดยได้คะแนน 8.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

10 และการวัดผลการสะท้อนค่านิยมของพนักงานเป็นประจ�าทุกป ี

พบว่าพนกังานร้อยละ 96 สามารถเขยีนอธบิายพฤตกิรรมทีส่อดคล้อง 

กับค ่านิยม ซึ่งเป ็นเครื่องสะท้อนค่านิยมทิสโก ้ นอกจากนั้น  

การคัดเลือกพนักงานเข้าท�างาน และการพิจารณาปรับต�าแหน่ง  

ยงัได้น�าค่านยิม และวฒันธรรมองค์กรมาเป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณา 

พร้อมทั้งด�าเนินการสื่อสารให้พนักงานรับรู้ เข้าใจ และเช่ือมโยง 

ค่านยิมองค์กรกบัพฤตกิรรมต่าง ๆ  รวมถงึผนวกความรูใ้นเร่ืองดงักล่าว 

เข้ากับกิจกรรมในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน 

ปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 

ทิสโก้ให้ความส�าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และเปิด

โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมผ่านช่องทางที่หลากหลายท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม เช่น การประชมุกบัผูบ้รหิาร อีเมล ป้ายประกาศ เวบ็ไซต์ และ 

สื่อสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญ

และเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานสม�่าเสมอ ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่มทิสโก้และทีมผู้บริหาร จะหมุนเวียนไปเยี่ยมเยียนแผนก

ต่าง ๆ  รวมถงึสาขาต่างจงัหวดัอย่างทัว่ถงึ มีการเปิดโอกาสให้พนกังาน

ใหม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงาม 

จากรุ ่นพ่ีสู ่ รุ ่นน้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทิสโก้ได้งดกิจกรรม

ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม น�าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ 

ในการปลูกฝังค่านิยมองค์กรผ่านกิจกรรม ViP WIP WUP บอกเล่า 

แบ่งปันประสบการณ์พฤติกรรมที่ควรท�าในที่ท�างานผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ขณะเดียวกันทิสโก้ยังเน้นย�้าการปลูกฝังให้พนักงานเรียนรู้ 

จากวิกฤตที่เกิดขึ้น ด�าเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ใช้จ่ายอย่าง

ระมัดระวัง อย่าสร้างหนี้โดยไม่จ�าเป็น มีเงินเก็บออมไว้ยามฉุกเฉิน 

เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางภาวะวิกฤต

นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้มีช่องทางส�าหรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร

และพนักงาน โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน “HR Help Line” ใช้เป็น

ช่องทางส�าหรับให้พนักงานสามารถเข้ามาเสนอแนะ ร้องทุกข์ หรือ 

ส่งข้อมูลเกีย่วกบัการกระท�าทีข่ดัต่อความโปร่งใสทีพ่บเห็น แจ้งเบาะแส

กรณีพบความผิดปกติหรือการกระท�าที่อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริต

คอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติด้านแรงงานที่ไม่เป็นธรรม โดยรายชื่อ 

ผู้ร้องทุกข์หรือมีการแจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติที่รัดกุม เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ทุกหน่วยงานได้รับการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้ 

พนกังานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่าน HR Help Line ได้โดยยืน่หนงัสอื 

หรอือเีมลมาที ่hr_helpline@tisco.co.th หรอืโทรศพัท์ตามหมายเลข

ที่มีการแจ้งประกาศไว้บนอินทราเน็ตขององค์กร โดยในรอบปี 2563 

พบว่า ไม่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากพนักงานในเรื่องดังกล่าว

จากการปฏบิตัแิละดแูลพนกังานอย่างต่อเนือ่งตามแนวทางการด�าเนนิงาน 

ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีพนักงานที่ทรงคุณค่าและมากด้วย 

ประสบการณ์ ซึ่งในรอบปี 2563 กลุ่มทิสโก้มีพนักงานอายุงานครบ 

5 - 10 ปี จ�านวน 467 คน 15 - 20 ปี จ�านวน 151 คน 25 - 30 ปี 

จ�านวน 87 คน 35 - 40 ปี จ�านวน 11 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์

ของการด�าเนินงานอย่างมุ่งมั่นในการสร้างให้ทิสโก้เป็นองค์กรแห่ง

ความสุขได้เป็นอย่างดี

รายงานความยั่งยืน 256384 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 103-2





การให้บริการทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

“สมหวัง เงินสั่งได้” ให้บริการสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถทุก

ประเภท เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ และ

รถบรรทุก รวมถึงสินเชื่อไฟแนนซ์ธุรกิจขนาดเล็กและ 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ โดยเน้นการให้บริการลูกค้ารายย่อย 

ในต่างจังหวัดที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก นอกเหนือจาก

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ทาง 

การเงินอื่นที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คุ้มครองทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สินโดยไม่เป็นภาระต่อตนเองและคนข้างหลัง 

ขณะเดียวกันยังมีการให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่ลูกค้า 

ทำาให้ลูกค้ารู้จักการป้องกันบริหารความเสี่ยง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มทิสโก้ 

ไดต้ดิตามสถานการณต์า่ง ๆ  อยา่งใกลช้ดิ เพ่ือทบทวนแผนการ 

ดำาเนินธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอน กลุ่มทิสโก้พร้อมดูแล

ลูกค้าตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

เพื่อช่วยลดภาระการชำาระหนี้ให้แก่ลูกค้าได้ อาทิ

แคมเปญช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
สำ�หรับลูกค้�ท่ีได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว ส�ม�รถเลือกผ่อนชำ�ระได้สูงสุดถึง 72 เดือน  

โดยไม่คิดค่�ธรรมเนียมก�รใช้วงเงินกู้ และอัตร�ดอกเบ้ียเพ่ิม

โครงการ "ลดภาระค่างวดนานสูงสุด 6 เดือน"
สำ�หรับลูกค้�ท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ� โดยลูกค้�ชำ�ระเฉพ�ะดอกเบ้ียและเงินต้นบ�งส่วน เป็นระยะเวล�สูงสุด  

6 เดือน หลังจ�กน้ันจะชำ�ระค่�งวดเท่�เดิมและขย�ยระยะเวล�คืนเงินต้นออกไปอีก 6 เดือน

โครงการ "บรรเทาหนี้"
สำ�หรับลูกค้�ที่เข้�ร่วมโครงก�รนี้จะได้รับก�รขย�ยระยะเวล�ชำ�ระเงินต้นออกไป เพื่อลดภ�ระค่�งวด 

ของลูกค�้ให้ลดลง โดยไม่มีค่�ธรรมเนียมก�รใช้วงเงิน และคงอัตร�ดอกเบี้ยตลอดอ�ยุสัญญ�

แคมเปญ "พักก่อน ผ่อนทีหลัง"
สำ�หรับลูกค้�ท่ีสินเช่ือจำ�นำ�ทะเบียนที่ส�ม�รถรับวงเงินกู้ ไปใช้ก่อน โดยส�ม�รถขย�ยระยะเวล�ผ่อนคืน 

งวดแรกออกไปสูงสุด 60 วัน (จ�กปกติ 30 วัน) เพื่อสร้�งสภ�พคล่องในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน และ

ต่อยอดโอก�สท�งธุรกิจไม่ให้สะดุด ส�ม�รถเดินต่อไปได้ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256386 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 203-2, FS16



โดยในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ต้ังเป��หม�ย

เป�ดส�ข�เต็มรูปแบบ (Full Branch) 

ของธุรกิจสมหวังฯ ให้ทั่วถึงทุกภูมิภ�ค 

โดยเฉพ�ะต�มหัวเมือง หรือเมืองรอง

ต�่ง ๆ  แมว้�่จะอยู่ในชว่งก�รแพร่ระบ�ด

ของ COVID-19 เพื่อเป็นช่องท�งใน

ก�รบริก�รลูกค้�และขย�ยโอก�สให้

ประช�ชนโดยเฉพ�ะผู้มีร�ยได้น้อย

ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนได้ง่�ยขึ้น 

เพ่ิมคว�มสะดวกต่อก�รเข้�ถึงของ

คนในชุมชน ไม่จำ�เป็นต้องเดินท�งไกล 

โดยบริษัทมีก�รขย�ยส�ข�เพิ่มขึ้นจ�ก

ปี 2562 อีกจำ�นวน 60 ส�ข� ทำ�ให้ 

ณ สิ�นปี 2563 มีส�ข�จำ�นวนทั้งหมด 

347 ส�ข� ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

แบ่งต�มภูมิภ�คดังนี้ 

สินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 %การเติบโต

ยอดคงค้างสินเช่ือรายย่อยท่ีมีหลักประกัน 14,323 18,413 18,039 -2.0

ยอดปล่อยสินเช่ือใหม่ 10,489 12,904 8,309 -35.6

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มทิสโก้ยังให้ความสำาคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

โดยการสร้างอาชพีและกระจายรายได้สูช่มุชนผ่านธรุกจิสมหวงัฯ ด้วยการ

กำาหนดนโยบายให้มีการจัดหา จ้างงาน หรือใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้มาก

ที่สุดสูงถึงร้อยละ 95 พนักงานที่ได้รับการบรรจุเข้าทำางานภายใต้บริษัท 

ไฮเวย์ จำากัด จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ เท่าเทียมกันใน

ทุกพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทยังว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตส่ือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

จากคนในชมุชนและบรเิวณใกล้เคยีง โดยคดัเลอืกจากข้อกำาหนดเบือ้งต้น 

เช่น เลอืกผูร้บัจ้างทีจ่ดทะเบยีนธรุกจิถกูต้องตามกฎหมาย และดำาเนนิธรุกจิ

คำานงึถงึสงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นต้น รวมถงึใช้ทรพัยากรของชมุชนนัน้ ๆ  

ในการทำาธุรกิจอีกด้วย ก่อให้เกิดการเพิ่มอัตราการจ้างงานในชุมชน และ

กระจายรายได้แก่ผู้คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

87

นอกจากนี ้“สมหวงั เงนิสัง่ได”้ ยงัมกีารพัฒนาชอ่งทางใหบ้รกิารในรูปแบบ

ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line Official – สมหวัง เงินสั่งได้ และ 

https://www.somwang.co.th/th/index.html เพือ่เป็นชอ่งทางใหล้กูคา้

ติดต่อและเข้าถึงการบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ดูหน้า 53

ธรุกจิ “สมหวงั เงนิสัง่ได”้ ดำาเนนิธรุกจิในรปูของการใหส้นิเชือ่รายยอ่ยทีม่ี

หลกัประกันโดยหลกัเกณฑ์การพจิารณาสินเชือ่จะพจิารณาจากพฤติกรรม

การใช้จ่ายของลูกค้า ความสามารถในการชำาระหนี้ และวัตถุประสงค์ใน

การขอสินเช่ือของลูกค้าที่สนับสนุนหรือสอดคล้องไปกับการพัฒนาชุมชน

ให้เกิดความยั่งยืน อาทิ การกู้เพื่อประกอบกิจการ การต่อยอดธุรกิจ 

และบรรเทาภาระหรือรายได้ที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID-19 นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังคำานึงถึงคุณภาพชีวิตลูกค้า 

โดยจะพิจารณาถึงภาระหนี้และรายจ่ายโดยรวมของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้า

มเีงนิเหลอืเพยีงพอตอ่การดำารงชพี นอกจากนี ้ยงัมีนโยบายการใหส้นิเชือ่

สำาหรับลูกค้าเก่าที่มีประวัติการผ่อนชำาระที่ดี โดยให้วงเงินกู้ที่สูงข้ึนหรือ

อตัราดอกเบีย้ทีถ่กูลง โดยบริษัทตัง้เปา้หมายในการปลอ่ยสนิเชือ่ใหล้กูคา้

ในประเทศได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่ ซึ่งในปี 

2563 บริษัทมียอดสินเช่ือคงค้างลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน ในขณะที่

ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ลดลงร้อยละ 35.6

GRI 102-10, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-2, FS7, FS13

การให้บริการทางการเงินเพ�่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
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"เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต" สามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบ 

กู้ซื้อรถใหม่ ซ่อมแซมรถ กู้ฉุกเฉิน แก้หนี้นอกระบบ ซึ่งนอกจากจะสร้าง

โอกาสในการเพ่ิมรายได้และเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจแล้ว ยังช่วย

สนบัสนนุและให้ความช่วยเหลอืกบัอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึง่ ณ สิน้ปี 2563 ยอดสนิเชือ่

มีมูลค่า 3,118 ล้านบาท 

ภายใต้กรอบการดำาเนินธุรกิจโดยให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ กลุ่มทิสโก้

เลง็เหน็ถงึความสำาคญัในการให้ความรูท้างด้านการเงนิแก่ประชาชนทัว่ไป

และมีการดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563 ได้จัดทำาซีรีส์ชุมชน

สมหวงัหมู ่8 เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของ สมหวงั เงินสัง่ได้ เรือ่งราว

ความสนุกของชาวชุมชนหมู่ 8 สอดแทรกการสร้างวินัยทางการเงิน

และเรียนรู้ภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของ

ภัยทางการเงิน

นอกจากนี้	 “สมหวัง	 เงินส่ังได้”	 ได้เปิดตัวแคมเปญ สมหวังเงินสั่งได้ 

“THE HERO” เพือ่ร่วมเชิดชแูละส่งมอบกำาลงัใจให้บรรดา HERO ผูน้ำาครอบครวั 

เสาหลกัทีล้่มไม่ได้ทัว่ประเทศทีต้่องต่อสูก้บัสถานการณ์ทีย่ากลำาบาก ผ่าน

บทเพลงพเิศษ ศรัทธา เวอร์ชนั THE HERO โดยสามารถตดิตามรับชม 

มวิสกิวดิโีอเพลงศรัทธา (The Hero Version) และเพลง "ต้องมสีกัวนั (สมหวงั

ไปด้วยกนั)" ได้ทีช่่องทาง YouTube สมหวงั เงนิสัง่ได้/Facebook สมหวงั 

ไม่เพียงเท่านี้ ธนาคาร ทิสโก้ จำากัด (มหาชน) ยังได้สร้างโอกาสในการ

เข้าถึงทางการเงินให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

โดยร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

นำาเสนอโครงการคำ้าประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในระดับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลัก

ประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอ โดย บสย. ให้การสนับสนุนผ่านกลไก

การคำา้ประกันสนิเชือ่ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการเงินทนุหมุนเวยีนสำาหรบั

ใช้ในเชงิธรุกจิด้วยอตัราดอกเบีย้ทีย่ตุธิรรมในการเข้าถงึทางการเงนิให้กบั

กลุ่มอาชีพอิสระ "มอเตอร์ไซค์รับจ้าง" ภายใต้โครงการ “บสย. รักพี่วิน”

เงินสัง่ได้ และเพ่ือเป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกจิอกีทางหนึง่ สมหวงัเงนิสัง่ได้

ได้เปิดช่องทาง Online Market “ตลาดนดัสมหวงั” เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไป

สามารถเข้ามาประชาสัมพันธ์สินค้า ร้านค้า และฝาก Facebook โดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย และสมหวัง เงินส่ังได้จะช่วยโปรโมทสินค้าให้น่าสนใจ

มากขึน้ ผ่านการ LIVE ประชาสัมพนัธ์สนิค้าร่วมกบับุคคลทีม่ช่ืีอเสยีงเพ่ือให้

ทกุท่านสมหวงัในการค้าขายและผ่านพ้นวกิฤตน้ีไปด้วยกัน

ล้า
นบ

าท

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 256388 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-2, FS7, FS16



1.โปรแกรมลูกค้าสินเชื่อรายย่อย
1.1	รู้ไว้เข้าใจหนี้

กลุม่ทิสโกไ้ดริ้เริม่ให้ความรูเ้กีย่วกบัภยัทางการเงนิแกล่กูคา้สนิเชือ่

ทะเบยีนรถจกัรยานยนตท์กุรายในป ี2562 ในรปูแบบตวัต่อตวั โดย

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าเป็นผู้ให้คำาแนะนำาในระหว่างรอรับบริการที่

สาขา เพื่อให้ลูกค้ารู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ต่อมาใน 

ป ี2563 ไดข้ยายกลุม่เปา้หมายไปยงัลกูคา้สนิเช่ือรายยอ่ยครอบคลมุ

ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ สินเชื่อจำานำา 

ทะเบียนรถทุกประเภท และสินเช่ือบ้าน โดยจัดทำาสรุปความรู้ผ่านเกม 

แบบง่าย ๆ แจกให้กับผู้สนใจผลิตภัณฑ์สินเช่ือทุกราย พร้อมให้ 

คำาแนะนำาในการทบทวนตนเอง และทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัหนีก้อ่น

ตัดสินใจ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2563

+ เป้าหมาย ให้การแนะนำาแก่ผู้สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อทุกราย
+ ผลการดำาเนินกิจกรรม ส่งมอบและให้คำาแนะนำาแก่ผู้สนใจ 
 รวม 65,993 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563)

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

1.2	สมหวังหมู่	8

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มทิสโก้จึงได้ปรับแผนขยายช่องทางการเผยแพร่

ความรู้ทางการเงิน โดยนำาดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์และรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน จัดทำาเป็น 

ละครส้ันซิทคอม (Situation Comedy) ท่ีกำาลังเป็นท่ีนิยมและทุกคน 

เข้าถึงได้ จำานวน 8 ตอน ใช้ช่ือว่า “ซีร่ีย์ชุมชนสมหวัง หมู่ 8” ดึงดูดด้วย

นักแสดงและเร่ืองราวท่ีสนุกสนาน สอดแทรกเน้ือหาของหลักสูตร 

ฉลาดเก็บฉลาดใช้ เพ่ือส่งเสริมให้เร่ืองการวางแผนการเงินเป็นเร่ือง 

ใกล้ตัว รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงิน การผ่อนชำาระ การรู้จักเก็บออม 

และการเป็นหน้ีอย่างมีเหตุผล เผยแพร่และเช่ือมโยงช่องทางท่ี 

หลากหลายบนส่ือออนไลน์ เช่น เว็บไซต์สมหวังเงินส่ังได้ ยูทูบ เฟซบุ๊ก 

ต๊ิกต็อก ฯลฯ และกระตุ้นให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชมคลิปและ

ทดสอบด้วยคำาถามส้ัน ๆ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “LINE@สมหวัง 

เงินสั่งได้” เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 

+ เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของผู้ติดตาม “LINE@สมหวังเงินสั่งได้” 
 เข้าร่วม โดยกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
+ ผลการดำาเนินกิจกรรม

2.โปรแกรมเยาวชนและชุมชน
2.1	ฉลาดเก็บฉลาดใช้สัญจร

หลังจากการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม 

การแพรร่ะบาดของภาครฐัในชว่งไตรมาสสดุทา้ยของปี กลุม่ทสิโก้

จึงได้เร่ิมจัดกิจกรรมฉลาดเก็บฉลาดใช้สัญจร โดยเป็นการอบรม 

เชงิปฏบิติัการ เพือ่ใหต้ระหนกัถงึการเกบ็ออม การเตรยีมรับมอืกบั

89

การให้ความรู้ทางการเงิน 

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำาคัญและมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน  

เพือ่ชว่ยเสริมทกัษะทางการเงนิของคนในสังคมอยา่งทัว่ถงึ นบัตัง้แตริ่เร่ิม

โครงการให้ความรู้ทางการเงินมาต้ังแต่ปี 2555 ได้สร้างเยาวชนแกนนำา

จากค่ายการเงินและสนับสนุนให้เกิดการนำาไปปฏิบัติและแบ่งปันความรู้ 

ไปยังคนใกล้ตัวต่อยอดไปยังชุมชนของตนเอง อีกทั้งการลงพ้ืนท่ี

สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินเบื้องต้นผ่านสาขา 

ทั่วประเทศ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและเนื้อหาตามวิถีการใช้ชีวิต

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมคีณะทำางานซึง่เปน็พนกังานจติอาสา

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน 

ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ได้เตรียมแผนการให้ความรู้ทางการเงินขยาย 

ไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปวางแผน 

การเงิน และพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม 

ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เกิดเป็นความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัวได้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้การดำาเนินโครงการจะได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) กลุม่ทสิโก ้

ได้เร่งปรับรูปแบบการให้ความรู้ทางการเงินไปสู่การเรียนรู้ผ่านช่องทาง

ดิจิทัล และเมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จึงได้เริ่มจัดกิจกรรม 

ตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ดังนี้

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

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม



พร้อมกับเทคโนโลยี และกำาลังจะเติบโตเข้าสู่วัยทำางาน ในขณะที่ 

การจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ สามารถทำาได้ง่ายและสะดวกสบาย 

มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญที่ 

สง่ผลในดา้นพฤตกิรรมทางการเงนิที่ใชจ้า่ยเกนิตวั มหีนีต้ั้งแต่อาย ุ

ยังน้อย และส่วนใหญ่เป็นหนี้เพ่ือการบริโภคมากกว่าหนี้เพื่อการ

สร้างสินทรัพย์ โดยในปีนี้ ได้ปรับรูปแบบการเรียนรู้เป็นการอบรม

แบบเสมือนจริง Virtual Education Training กลุม่ทสิโกส้ง่พนกังาน

ผู้เช่ียวชาญร่วมอาสาจำานวน 46 คน จัดทีมเข้านำาเสนอโครงการ 

ชี้แจงรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่และจัดกิจกรรมตามแผน 

+ ผลการดำาเนินงาน จัดกิจกรรม 3 คร้ัง แก่นักศึกษาคณะ 
 นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาสาขา 
 การบัญชี และสาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
 วิทยาเขตตรัง รวม 660 คน

นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การเงินแก่ลูกค้าและ

ประชาชนทัว่ไป ผา่นการจดัอบรมสมัมนาของบรษิัทในกลุม่ในหวัขอ้ตา่ง ๆ  

ที่สำาคัญ สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน 

การเงิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (รายละเอียดหน้า 48-49) 

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต และการเพ่ิมรายไดแ้บบง่าย ๆ  

โดยการสำารวจและปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองและ

ครอบครัวจากการบันทึกบัญชีครัวเรือน

+ เป้าหมาย ผู้ร่วมกิจกรรมตระหนักและเข้าใจเรื่องการใช้จ่าย
 อย่างมีเหตุผล
+ ผลการดำาเนินกิจกรรม

 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ให้กับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน 

แวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร จำานวน 120 คน 

 จากแบบสอบถามพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ 

เร่ืองรายจ่ายท่ีจำาเป็นและไม่จำาเป็นดีข้ึน ตระหนักถึงประโยชน์ 

ในการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย และสามารถนำาความรู้

จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ และได้ร่วมพูดคุย

กับผู้ร่วมกิจกรรมบางรายให้ข้อมูลดังนี้

“...จากที่ไมรู้่วา่จะเริม่ต้นยงัไง วนันีก้็ไดรู้ว้า่ควรแบง่เงินเป็นสว่น ๆ  

มีความพอเพียง อะไรไม่จำาเป็นก็ตัดไป...”

“...ปกติกอ็อมอยูบ่า้ง แตก็่จะออมให้มากข้ึนคะ่ และก็ไดรู้ว้า่เรา

สามารถลดรายจ่ายได้จากการจดบันทึก...”

“...ได้รู้จักคิดทบทวนว่ารายจ่ายไหนจำาเป็น รายจ่ายส่วนไหนไม่จำาเป็น...”

“...เดก็ ๆ  เคยไปใหค้วามรูท้ีห่มูบ่า้นคะ่ ตอนนัน้บอกวา่มาจากคา่ย 

การเงินให้เรารู้จักออม วันน้ีก็ได้รู้ว่าจะลดรายจ่ายอะไรได้บ้าง...”

2.2	โปรแกรมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย

กลุ่มทิสโก้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยสานต่อโครงการคนไทย 

ยคุใหม่ใส่ใจเร่ืองเงนิเปน็ปทีี ่3 เพือ่สง่เสรมิทกัษะการบรหิารจดัการ

เงินส่วนบุคคลให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมา

การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

1.การให้โอกาสทางการศึกษา
กลุ่มทิสโก้สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางศึกษา อันเป็น 

พืน้ฐานสำาคญัในการพฒันาประเทศไปสูค่วามยัง่ยนื โดยมอบทุนการศกึษา

แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน โดยเป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด 

ทั้งทุนใหม่ และทุนแบบต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา และทุนพัฒนา

โรงเรยีน ภายใตโ้ครงการทิสโกร้ว่มใจ เพือ่ปรบัปรงุซอ่มสรา้งอาคารเรยีน

และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

1.1	ทุนการศึกษา	

ปี 2563 มอบ 9,490 ทุน จำานวนเงิน 38,940,000 บาท
ปี 2525-2562 มอบ 131,344 ทุน จำานวนเงิน 436,289,863 บาท

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256390 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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1.2	ทุนพัฒนาโรงเรียน

ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ “ทิสโก้ร่วมใจ 8” โครงการประจำาปี 

2562 ให้แก่โรงเรียนวัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม 

เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 12 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์มาตรฐาน 

และห้องสุขา ขนาดชาย 2 ห้อง หญิง 2 ห้อง เพื่อทดแทนอาคารไม้

หลังเก่าขนาด 2 ช้ัน 10 ห้องเรียน ที่ใช้ในการเรียนการสอน

มากว่า 50 ปี สภาพผุพังจากปลวกกัดกินและโครงสร้างเสียหาย 

ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ อีกท้ังห้องสุขาของนักเรียนมีความจำาเป็น

ต้องรื้อถอนตามแผนการพัฒนาพื้นที่ของตำาบล เริ่มก่อสร้างเมื่อ

เดือนเมษายนแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 ซ่ึงกลุ่มทิสโก้เป็น

ผู้สนับสนุนหลัก และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจาก 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน) และบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ 

อคีวปิเมนท ์จำากดั (มหาชน) รวมถงึเงนิบรจิาคจากผูบ้รหิาร พนกังาน

ลูกค้า และผู้มีจิตศรัทธา มูลค่ารวม 8,305,504.56 บาท

2.สนับสนุนด้านสาธารณสุข และอื่น ๆ
กลุม่ทสิโกม้เีจตนารมณร์ว่มเปน็สว่นหนึง่ในการพฒันาสงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง 

พร้อมเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนตามกำาลัง โดยได้

ทบทวนประเด็นทางสังคมด้านการพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เรื่องความแออัดในการเข้ารับการรักษาพยาบาล จึงได้ขยายแนวทางการ

ดำาเนินโครงการทิสโก้ร่วมใจเพื่อให้การสนับสนุนปรับปรุงสถานพยาบาล

ของรฐัทีย่งัไมไ่ดร้บังบประมาณและมคีวามจำาเป็นเรง่ดว่น เพ่ือสรา้งโอกาส

ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

คนไทยในระยะยาวด้วย

2.1	โครงการ	“ทิสโก้ร่วมใจ	9”	ประจําป	2563	:

จัดสร้าง “ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางใหญ่”  

จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษก

ขาออก ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี เพื่อขยายพื้นที่ให้การรักษาพยาบาล

และช่วยชีวิตผู้ป่วยของห้องอุบัติเหตุเดิม บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิม

พระเกยีรตฯิ จาก 75 ตร.ม. เป็น 1,012 ตร.ม. ให้เป็นศูนยอ์บุตัเิหตุ

และฉุกเฉินตามมาตรฐาน Emergency Care System (ECS) 

เพือ่ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ รองรบัปรมิาณเคส

ได้ตามจริงสูงสุดถึง 180 เคสต่อวัน และเตรียมยกระดับเป็นศูนย์

อุบัติเหตุขนาดกลางตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2567

โดยกลุม่ทสิโกเ้ปน็ผูส้นบัสนนุหลกั รว่มกบั บริษัท ทพีีไอ โพลนี จำากดั

(มหาชน) และบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า 

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทิสโก้ ชื่อ 

"เงินบริจาคโรงพยาบาลบางใหญ่ (โครงการทิสโก้ร่วมใจ 9)" 

เลขที่ 0001-212-007464-0 เปิดรับบริจาคระหว่าง 11 กันยายน 

ถึง 27 ธันวาคม 2563 มีกำาหนดการก่อสร้างปรับปรุงในปี 2564 

โครงการทิสโก้ร่วมใจ 9 จำานวนเงิน (บาท)

1. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีได้รับสนับสนุน 1,134,258.00

2. เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 4,038,938.97

3. เงินบริจาคส่วนของทิสโก้ 12,118,303.03

รวมมูลค่า 17,291,500.00

2.2	สนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง	:	

กลุ่มทิสโก้ยังคงร่วมส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับ

การรักษาท่ีดี มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการร่วมสนับสนุนงานวิจัย

นวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง โดยมอบรายได้ส่วนหน่ึงจากค่าธรรมเนียม

การขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ให้แก่

กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำาบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และกองทนุโรคมะเรง็ในเดก็ ในพระอปุถมัภ์ พระเจ้า

วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหมืน่สทุธนารนีาถ โรงพยาบาล

รามาธิบดี รวมทั้งสิ้น 7,451,600 บาท

2.3	บริจาคโลหิต	:	

กลุ่มทิสโก้จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

มาอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ประจำาทกุไตรมาส โดยในป ี2563 ไดจ้ดักจิกรรม 

รวม 9 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัดในเมืองใหญ่

ได้รับปริมาณโลหิต 2,561 ยูนิต คิดเป็น 1,024,400 ซีซี นำาไป

ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตได้ถึง 7,683 ราย
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2.4	สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์	COVID-19	

สมหวังห่วงใยชุมชน	: กลุ่มทิสโก้ร่วมสนับสนุนการเฝ้าระวังและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยส่งมอบเครื่องมือและ 

อุปกรณ์ในการตรวจเย่ียมคนในชุมชนจำานวน 1,000 ชุด แก่อาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ท่ัวประเทศ ผ่านกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนำาไปแจกจ่ายตาม

วัตถุประสงค์ พร้อมกันน้ี สาขาบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทุกจังหวัดยังได้

จัดกิจกรรม “สมหวังฯ ยังชีพ สู้ภัย COVID-19” จัดทำาถุงยังชีพไป 

แจกจ่ายแก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนท่ีของสาขา 

ทุกจังหวัด รวม 7,400 ชุด ด้วย

พร้อมกันน้ี กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย บริจาคเงิน

สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด

ของโรค มอบแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช  

โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำาราศนราดูร  

และสภากาชาดไทย อีกท้ังสนับสนุนโรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย ในการปรับปรุงห้องแยกโรคทางเดินหายใจ เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 

นอกจากน้ี ยังให้การสนับสนุนต่อเน่ืองแก่โรงพยาบาลแม่ลาว  

ในการปรับปรุงศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพบ้านดินรีสอร์ต เพ่ือเป็นศูนย์

สุขภาพแบบองค์รวม สนับสนุนโครงการลูกพระดาบส บางพลี 

สมุทรปราการ ในการบำารุงดูแลพื้นที่กิจกรรมปลูกป่าที่กลุ่มทิสโก้ 

ได้ปลูกไว้ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา  

และสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยสนับสนุนการ

ดำาเนินงานของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เพ่ือพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสด้วย 

ทิสโก้ส่งมอบคุณค่าสู่สังคม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  

ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน

และสงัคม ผา่นการดำาเนนิธรุกจิและกจิกรรมต่าง ๆ  เชน่ การปนัผล 

ตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น สวัสดิการพนักงาน การพัฒนาบุคลากร  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยมีผลต่อการกระจาย 

มูลคา่ทางเศรษฐกจิและสร้างความม่ังคัง่ใหแ้กผู่มี้สว่นไดเ้สยีตา่ง ๆ  

ตลอดปี 2563 สรุปภาพรวมไว้ได้ดังนี้

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่ถูกสร้างขึ้นและกระจายออกไป จำานวนเงิน (ล้านบาท)

(1) มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

รายได้ (Revenues) 22,562.9

(2) การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

 ต้นทุนการดำาเนินงาน (Operating Costs) 2,405.1

 ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages and Benefits) 5,288.4

 เงินท่ีชำาระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to providers of Capital) 9,340.1

 เงินท่ีชำาระแก่รัฐ (Payments to Government) 2,298.1

 การลงทุนในชุมชน (Community Investment) 41.9

(1) - (2) มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained) 3,189.4

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256392 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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กลุ่มทิสโก้ตระหนักดีต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมและความเส่ือมโทรมของ 

สภาพแวดล้อม อันเน่ืองมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจ และความต้องการในการ 

ใช้ทรัพยากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงให้เกิดปัญหาท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำาลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

ของสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และปัญหาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ  ได้ส่งผลกระทบ 

ท้ังต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็น

หน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องช่วยกันดูแลและประคับประคองให้ปัญหาดังกล่าว

บรรเทาเบาบางลง ตลอดจนร่วมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ให้มีสภาพสมบูรณ์เพ่ือส่งต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีสำาหรับคนรุ่นหลังต่อไป

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจ โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยนืทัง้ในมติิเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอ้ม ผลกัดนัใหเ้กดิการดำาเนนิ

ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการลดการใช้พลังงานและลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชนท่ีกลุ่มทิสโก้ 

ดำาเนินธุรกิจอยู่ให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตลอดจนสร้าง

ความตระหนักให้กับพนักงาน ให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุด การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ให้กลุม่ผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุม่และให้การสนบัสนนุกจิกรรมด้านการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 กลุ่มทิสโก้มีผลการดำาเนินงาน 

ดา้นจดัการสิง่แวดลอ้มตามแผนดำาเนนิงานดา้นความยัง่ยนื (Sustainability 

Roadmap – SD Roadmap) ดังนี้

ผลการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

1.การลดปริมาณการใช้กระดาษ
“กระดาษ” เป็นวัสดุสำานักงานส้ินเปลืองที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินธุรกิจ

การเงิน และใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความ

สำาคัญต่อการรณรงค์การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่าโดยมีการนำาแนวคิด 

Paperless มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์  

(Lifestyle) ของลูกค้าในยุคดิจิทัล ด้วยการขยายช่องทางการให้บริการใน

รปูแบบดจิิทลั (Digital Platform) ผา่นแอปพลเิคชนับนมอืถอื เช่น My Car 

My TISCO, TISCO My Fund, My PVD และ My Guru Plus ให้ลกูคา้สามารถ

เรียกดูและจัดเก็บภาพหลักฐานในรูปแบบของไฟล์ภาพบนอุปกรณ์มือถือ 

ของลูกค้าได้แทนการจัดเก็บในรูปของเอกสาร ควบคู่กับการปรับปรุงระบบงาน 

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานและช่วยลดค่าใช้จ่ายการดำาเนินงาน 

ขององค์กร ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานผ่านการจัด 

กิจกรรม และพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเน่ือง

โดยในปี 2563 พบว่า ปรมิาณกระดาษทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานของกลุม่ทสิโก้ 

ณ อาคารสำานกังานใหญ่ ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 19.23 คดิเป็นปรมิาณ  

25 ตัน ซึง่เม่ือเทยีบเท่าการผลติกระดาษ 1 ตนั ทีต้่องใช้ต้นไม้จำานวน 17 ต้น  

ใช้นำา้ 31,500 ลติร(1) แล้ว ปริมาณการใช้กระดาษทีล่ดลงดังกล่าว สามารถ

ลดการตัดต้นไม้และลดการใช้นำา้ในกระบวนการผลติกระดาษได้ประมาณ 

425 ตัน และ 787,500 ลิตร ตามลำาดับ

(1) ที่มา : โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ โดยมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

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

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทิสโก้



2.การอนุรักษ์พลังงาน

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 302-5

นอกจากนีก้ลุม่ทสิโกไ้ดด้ำาเนนิการเปลีย่นหลอดไฟอาคารทสิโกเ้ปน็หลอด LED เพือ่ลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ควบคู่กบัการสนบัสนนุการใชเ้ครือ่ง Zero รณรงค์

ให้พนกังานและคูค่า้ใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งรู้คณุคา่ จากการบรหิารจัดการดา้นการลดการบรโิภคและอนุรกัษพ์ลงังานอยา่งตอ่เนือ่ง จงึทำาให้ในป ี2563 อตัรา

การใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ที่ดำาเนินการอยู่ในอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ลดลง 814,479 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นจำานวนเงิน 3,386,068 

บาท โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับปี 2562 และสัดส่วนการใช้พลังงานต่อพื้นที่ลดลงร้อยละ 18.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน
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ปี 2558 ปี 2558 - 2559 ปี 2558 - 2560 ปี 2558 - 2561 ปี 2558 - 2562 ปี 2558 - 2563

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256394 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

2.1	การบรหิารจดัการดา้นการลดการบรโิภคและการอนรุกัษพ์ลงังาน 

	 ของกลุ่มทิสโก้

กลุม่ทสิโกต้ระหนักดต่ีอการให้ความสำาคญัตอ่การใชพ้ลงังานอยา่ง

รูค้ณุค่าและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยไดม้กีารผลักดนันโยบาย

และกำาหนดแผนงานเกีย่วกบัการลดการบรโิภคและอนุรกัษพ์ลงังาน

อยา่งเปน็รปูธรรม นอกจากจะชว่ยลดตน้ทนุของการบรโิภคพลังงาน

ไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศอันเกิดจากการบริโภคพลังงานขององค์กร 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อีกทางหนึ่ง 

ก ลุ่มทิสโก้ได้ดำ า เนินโครงการ VDI (Vi rtua l Desktop  

Infrastructure) หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมาอย่าง 

ตอ่เนือ่ง โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการทำางานของ 

เครื่องคอมพิวเตอร์และการบริโภคพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ซ่ึงสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้อย่างมีนัยสำาคัญ เม่ือ 

เปรียบเทียบการใช้คอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล (Personal 

Computer: PC) โดยพบวา่ อตัรากำาลงัไฟฟา้ที่ใช้ลดลงจาก 220 วตัต ์

ต่อหนึ่งเครื่อง PC คงเหลือ เพียง 9 วัตต์ต่อเครื่อง Zero Client 

หนึ่งเคร่ือง โดยโครงการน้ีเร่ิมมีการเปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่ปี 2558 และเปลี่ยนเพิ่มเติมทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตลอด 

ระยะเวลาที่เริ่มโครงการจนถึงปี 2563 มีจำานวนเครื่องที่เปลี่ยน

รวมทั้งสิ้น 2,431 เครื่อง โดยในปี 2563 จัดซื้อเครื่อง Zero Client 

เพ่ือทดแทน PC จำานวน 584 เคร่ือง คิดเป็นต้นทุนค่าเคร่ือง 

ที่ประหยัดได้ เมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องแบบ PC เป็นจำานวนเงิน 

ทั้งสิ้น 780,747 บาท โดยตั้งแต่ปี 2558 - 2563 สามารถลดการใช้ 

พลังงานไฟฟ้าสะสม 1,083,331 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือประหยัด

ค่าไฟฟ้าสะสม 3,249,994 บาท ทั้งนี้ แผนการดำาเนินการเกี่ยวกับ 

การเปลีย่นอปุกรณเ์ครือ่ง Zero Client มีการดำาเนนิการและทบทวน

อย่างต่อเนื่อง
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3.การจัดการขยะ
กลุ่มทิสโก้จึงให้ความสำาคัญของการจัดการขยะที่เกิดจากการดำาเนินการ

ขององค์กร เพือ่ให้เกิดการบรหิารจดัการทีเ่ป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกดิ 

มลพษิต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึการทำาให้เกดิการนำากลบัมาใช้ซำา้ ตลอดจนถงึ 

การสร้างจิตสำานึกและการตระหนักรู้ให้กับพนักงาน ให้ร่วมผลักดัน 

ให้เกิดกระบวนการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่การกระทำาท่ีเกิดข้ึนภายใน 

สถานประกอบการเท่านัน้ แต่ก่อให้เกดิการต่อยอดนำากลบัไปใช้ชวีติประจำาวนั 

ของครอบครัว และขยายต่อไปยังชุมชนแวดล้อมต่อไป

ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้มีการกำาหนดเป้าหมายในแผนการดำาเนินการ 

ด้านความยั่งยืน โดยการต่อยอดการปรับเปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรมเพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร สานต่อ 

เจตนารมณ์สู่โครงการ “เราใช้เราแยก” ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก 

โครงการ “ลด พก แยก” โดยการรณรงคส์รา้งการมีสว่นรว่มของพนกังาน 

นิติบุคคลอาคารชุดฯ ผู้ที่ร่วมใช้อาคาร ตลอดจนการผลักดันให้ร้านค้า 

ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการให้ตระหนักถึงการอุปโภคบริโภคที่

เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม นอกเหนอืจากการยึดมัน่ในการเปน็พืน้ท่ีปลอดโฟม 

ซึ่งเป็นโครงการที่ยังดำาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและต่อยอดไปยังสถาน

ประกอบการอื่นของทิสโก้นอกเหนือจากอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เพ่ือเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมในการลดการใช้โฟมแล้ว โดยในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ 

มีการดำาเนินการตามโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

2,500,000

2,000,000

1,500,000
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

2,054,610 2,003,528
1,868,530

พกถุงผ้า แทนก�รใช้ถุงพล�สติก ลดก�รสร้�งขยะ โดยมี

จุดยืม-คืน ถุงผ้�บริเวณโถงชั้น 1 เพื่อรณรงค์ให้พนักง�น

ลดก�รพึ่งพ�ถุงพล�สติก

แยกขยะรี ไซเคิล ส่งเสริมก�รจัดก�รขยะอย่�งถูกวิธี 

เน่ืองจ�กก�รแพร่ระบ�ดของสถ�นก�รณ ์COVID-19 ทำ�ให้

พนักง�นมีคว�มจำ�เป็นในก�รใช้แก้วและขวดพล�สติกเพิ่ม

ขึน้ กลุ่มทสิโกจ้งึรณรงค์ใหพ้นกัง�นแยกขยะและสร้�งมูลค่�

เพิ่มจ�กขยะ โดยในปี 2563 ส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มจ�ก

ขยะเพือ่บริจ�คใหม้ลูนิธทิิสโกเ้ปน็จำ�นวนเงิน 8,428.00 บ�ท

แยกเศษอาหาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รศึกษ�และเก็บ

ข้อมูลเศษอ�ห�ร โดยกลุ่มทิสโก้มีแผนที่จะร่วมกับนิติบุคคล

อ�ค�รชุดฯนำ�เศษอ�ห�รม�ทำ�เป็นปุ๋ย

นอกจากนี้กลุ่มทิสโก้ยังรณรงค์ร่วมกับคู่ค้าเพื่อต่อยอดโครงการ 

สู่สังคมโดยร่วมมือกับ บมจ. ทีพีบีไอ โครงการ “วน” สนับสนุนการคัด

แยกขยะ แปรสภาพเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยตั้งกล่องรับ

บริจาคถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด เพื่อนำากลับไป Recycle ให้พลาสติก

หมุนเวียนอยู่ในระบบ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม

1

2

3

95

2.2	การบรหิารจดัการด้านการลดการบรโิภคและการอนรุกัษพ์ลงังาน 

	 ร่วมกับคู่ค้า

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการลดการบริโภคและ

อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำาเนินการภายในกลุ่มทิสโก้ 

เองและการดำาเนนิการรว่มกบัคูค่า้ โดยกลุม่ทสิโกด้ำาเนนิการอนรัุกษ์

พลังงานร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุดยมราช ซึ่งการบริหารงานของ 

อาคารทสิโกท้าวเวอรน์ัน้ ดำาเนนิการภายใตน้โยบายคณะกรรมการ 

บริหารควบคุมบริหารจัดการอาคารชุดฯที่ ได้รับการแต่งต้ัง 

จากตัวแทนเจ้าของร่วม โดยมีแนวทางบริหารจัดการอาคาร 

ให้ความสำาคัญต่อการจัดการด้านการลดการบริโภคและอนุรักษ์ 

พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นิติบุคคล 

อาคารชุดฯ มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็น 

ได้จากการได้รับรางวัลอาคารชุดที่มีการบริหารด้านการประหยัด

พลังงานที่เป็นเลิศ (Best Practice Award : Energy Management 

and Sustainability) จากสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากร

อาคาร (Thailand Facility Management Association) ในป ี2559

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 302-4, GRI 302-5

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทิสโก้



ขณะเดียวกันทิสโก้ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รลดก�รปล่อยก��ซเรือนกระจกจ�กก�รจัดก�รประชุม สัมมน� และกิจกรรมที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อวันที่ 17 ตุล�คม 2563 ที่ผ่�นม� บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป จำ�กัด (มห�ชน) ได้จัด

กจิกรรมทำ�บญุทอดกฐนิประจำ�ป ี2563 ณ วดัอมรวด ีจ.สมทุรสงคร�ม ต�มแนวท�งกจิกรรมทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม

“Eco-Event” ส�ม�รถลดปริม�ณค�ร์บอนฟ�ตพริ�นท์ ได้ 1,232.38 kgCO2e เทียบเท่�ก�รดูดซับ CO2/ปี ของ

ต้นไม้ 137 ต้น (หม�ยเหตุ ก�รจัดกิจกรรมดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมก่อนก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 

ระลอกสอง และดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รของภ�ครัฐอย่�งเคร่งครัด)

4.การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจจึงทำาให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม หันมาให้ความสนใจเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นที่สำาคัญของกระบวนการพัฒนาสถาบันการเงินมุ่งสู่

การเป็นการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้ให้ความสำาคัญต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง มีการดำาเนินงานที่คำานึงถึง

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำาหนดแผนการพัฒนาและดำาเนินการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มทิสโก้ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อโครงก�ร “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ที่ท�งตล�ดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยจดัข้ึน เพือ่เปน็สว่นหน่ึงของก�รสนับสนุนเป��หม�ยก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยืนของสหประช�ช�ต ิSustainable Development 

Goals (SDGs) ข้อที่ 13 “Climate Action” และผลักดันสู่แผนก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�มยั่งยืน (SD Roadmap) ขององค์กรอีกด้วย 

กลุ่มทิสโก้ได้กำ�หนดเป��หม�ยที่ชัดเจนในก�รลดก�รปลดปล่อยก��ซเรือนกระจกจ�กก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นรูปธรรม โดยในปี 2563 

ได้มีก�รปรับแนวท�งก�รกำ�หนดเป��หม�ยจ�กอัตร�ก�รปล่อยก��ซเรือนกระจกต่อคนเป็นอัตร�ก�รปล่อยก��ซเรือนกระจก เพื่อให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยต้ังเป��หม�ยลดก�รปลดปล่อยก��ซเรือนกระจกร้อยละ 14 เม่ือเปร�ยบเทียบกับ

ปี 2560 (ปีฐ�น) เป็นเป��หม�ยของแผนดำ�เนินปี 2564-2566 จ�กก�รร่วมมือกันของพนักง�นและก�รปรับเปลี่ยนหลอดไฟอ�ค�รทิสโก้

เป็นหลอด LED เม่ือปี 2562 จึงทำ�ให้ปริม�ณก�รปลดปล่อยก�รปล่อยก��ซเรือนกระจกจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

ณ อ�ค�รทิสโก้ลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 544,236.00 kgCO2e

6,000,000

4,500,000

3,500,000

2,500,000

1,500,000

500,000

0

302,898.50

 ประเภท 1 Direct GHG emissions  ประเภท 2 Energy Indirect GHG emissionsหน่วย : kgCO2e

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 256396 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ�ป

4,127,128.00

325,109.85

4,203,768.45

373,325.85

3,983,771.32

303,198.07

3,509,663.10

ปี 2560 ปีฐาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

GRI 102-11, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 305-1, GRI 305-2 



จากการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม

ทิสโก้ ในปี 2563 ทิสโก้ได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อันเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินการตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: 

LESS) จากการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ : การเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED และการคัดแยกขยะ

เพื่อการรีไซเคิล : กระดาษและพลาสติก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 378,257 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 39,816 ต้น เพื่อดูดซับประมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งโครงการ

ดงักลา่วเป็นกจิกรรมรณรงคเ์พือ่สรา้งความตระหนกัรูถ้งึการบรโิภคทีเ่ปน็มติรตอ่ส่ิงแวดล้อมและบรูณาการกบักระบวนการ

ปฏิบัติงานในการดำาเนินธุรกิจตลอดจนถึงการนำาไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจำาวันของพนักงานและต่อยอด

การดำาเนินการต่อไปยังครอบครัวและชุมชนแวดล้อม

มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจ

Sustainable Banking E S G

Environment Social Governance

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดของเสียและมลพ�ษ

97

5.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทิสโก้ตระหนักดีว่าทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกนำามาใช้ประโยชน์เพ่ือการ

ดำารงชีวิตของมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำาไปเป็นส่วนสำาคัญ

ของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การใช้ทรัพยากร

อย่างเกินขีดความสามารถได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม นำาไปสู่

ภาวะโลกร้อนและปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่หลายพื้นที่ทั่วโลกกำาลังเผชิญ

ปัญหาอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าในปี 2563 ที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลกได้

ประสบปัญหาครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้

กจิกรรมปลกูตน้ไมป้ระจำาปี 2563 ไดง้ดเวน้การจดักจิกรรม ตามมาตรการ

เวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ทสิโกจ้งึไดจั้ดทำาสือ่การเรียน

รูอ้อนไลนเ์พือ่สร้างความตระหนักรู ้สรา้งวฒันธรรมองค์กรตอ่การอนรุกัษ์

ส่ิงแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการคัดแยกขยะ

การนำากลับมาใช้ใหม่และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี รณรงค์การใช้

กระดาษอย่างคุ้มค่าและเท่าท่ีจำาเป็น ขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ให้ความระมัดระวัง

ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในการบริหารจัดการของ

กลุ่มทิสโก้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการทำาลายเอกสารหรือกระดาษ

ที่หมดอายุหรือความจำาเป็นในการใช้งานแล้ว โดยให้ความสำาคัญต่อ

การคดัเลอืกผูใ้หบ้ริการทำาลายเอกสาร เพ่ือให้เชือ่ม่ันได้วา่ไมม่ขีอ้มลูทีอ่ยู่

ในการบริหารจัดการของกลุ่มทิสโก้รั่วไหลได้ รวมถึงการให้สิทธิตัวแทน

ของกลุ่มทิสโก้เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำาลายเอกสารได้ และมี

การพิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนการนำากระดาษที่ทำาลายแล้ว

กลับมาใช้ใหม่ของผู้ให้บริการด้วย

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

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทิสโก้



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. 14

102-2 Activities, brands, products, 
and services

SR p. 7-11

102-3 Location of headquarters SR p. 14

102-4 Location of operations SR p. 14

102-5 Ownership and legal form SR p. 14

102-6 Markets served SR p. 7-11

102-7 Scale of the organization SR p. 7-12

102-8 Information on employees and 
other workers

SR p. 13, 75

102-9 Supply chain SR p. 62, 64

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

SR p. 12, 87

102-11 Precautionary Principle or approach SR p. 29, 66-68, 73, 96

102-12 External initiatives SR p. 14, 30

102-13 Membership of associations SR p. 14

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker SR p. 2-3

102-15 Key impact, risk, opportunities SR p. 2-3

Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and 

norms of behavior
SR p. 6, 56-58
www.tisco.co.th/content/ 
dam/tiscobank/download/ 
about-tisco/corporate-
governance-policy-th.pdf

102-18 Governance structure SR p. 16, 49-51, 56-58

102-19 Delegating authority SR p. 15-16, 56, 58

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

SR p. 24

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

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI 

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256398 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-55

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2563
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4



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

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)
102-41 Collective bargaining agreements SR p. 78

102-42 Identifying and selecting stakeholders SR p. 17

102-43 Approach to stakeholder engagement SR p. 18-22, 46-47

102-44 Key topics and concerns raised SR p. 18-22, 46-47

Reporting Practices
102-45 Entities included in the consolidated

financial statements
SR p. 5, 23

102-46 Defining report content and topic 
boundaries

SR p. 23

102-47 List of material topics SR p. 25-28

102-48 Restatements of information SR p. 5, 78-79

102-49 Changes in reporting SR p. 7, 25-28

102-50 Reporting period SR p. 5

102-51 Date of most recent report SR p. 5

102-52 Reporting cycle SR p. 5

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

SR p. 5

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

SR p. 5

102-55 GRI content index SR p. 98-103

102-56 External assurance SR p. 5

Material Topics

Risk Management
GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 26-28, 65-68, 70-72

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 65-72

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 65-72

Climate Change Management

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 73, 97

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 73, 97

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 73, 97

99

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2563
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 102-55

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI



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

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)

Economic Performance

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 23, 25-28, 34-35, 
38-39, 41-43, 46-48, 62

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 34-36, 38-39, 41-43, 
46-48, 63-64

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 34-36, 38-39, 41-43, 
46-48, 63

GRI 201 : 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value  generated 
and distributed

SR p. 92

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

SR p. 72

201-3 Defined benefit plan obligations 
and other retirement plans

SR p. 77

Indirect Economic Impacts

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 86

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 86-88

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 86-88

GRI 203 : 
Indirect Economic
Impacts 2016

203-2 Significant indirect economic 
impacts

SR p. 86-88

Anti-corruption

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 60

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 60 
www.tisco.co.th

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 60

GRI 205 : 
Anti-corruption
2016

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

SR p. 60

205-3 Confirmed incidents of corruption 
and actions taken

SR p. 61

Materials

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 93

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 93

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 93

GRI 301 : 
Materials 2016

301-1 Materials used by weight or 
volume

SR p. 93

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-55

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2563
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)

Energy

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 93-95

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 93-95

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 94-95

GRI 302 :  
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the 
organization

SR p. 94

302-3 Energy Intensity SR p. 94

302-4 Reduction of energy consumption SR p. 94-95

302-5 Reductions in energy requirements
of products and services

SR p. 94

Emissions

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 96-97

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 96-97

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 96-97

GRI 305 :  
Energy 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SR p. 96

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

SR p. 96

Employment

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 74

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 74-75, 78, 84

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 74-75, 78, 84

GRI 401 : 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover

SR p. 75

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

SR p. 77

401-3 Parental leave SR p. 78

Occupational Health and Safety

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 74

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 81-82

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 81-82

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2563
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 102-55

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI 101



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

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)
GRI 403 : 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

SR p. 81

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

SR p. 81-82 

403-3 Occupational health services SR p. 77, 81

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

SR p. 81

403-6 Promotion of worker health SR p. 83

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

SR p. 83

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

SR p. 81

403-9 Work-related injuries SR p. 82

403-10 Work-related ill health SR p. 82

Training and Education

GRI 103 : 
Management 
Approach  2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 74

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 79-80

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 79-80

GRI 404 : 
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training 
per year per employee

SR p. 81

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

SR p. 80

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

SR p. 74

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 56, 59

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 56, 59, 81

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 56, 81 

GRI 405 : 
Diversity and 
Equal Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

SR p. 76

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-55

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2563
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)

Non-discrimination

GRI 103 :
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 78

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 78

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 78

GRI 406 : 
Non-
discrimination
2016

406-1 Incident of discrimination and 
corrective actions taken

SR p. 78

Marketing and Labeling

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 46-47, 78, 89

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 46-47, 69, 78, 89-90

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 46-47, 69, 78, 89-90

GRI 417 : 
Marketing and 
Labeling 2016

417-3 Incidents of non-compliance 
concerning marketing 
communications

SR p. 46-47

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

SR p. 14, 67-69
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. 48-49, 86, 88, 90

Customer Privacy

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 49-51, 70-71

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 49-51, 70-71

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 49-51, 70-71

GRI 418 : 
Customer 
Privacy 2016

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

SR p. 70-71

Product Portfolio

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 34-35, 38-39, 
41, 86

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 34-36, 39-41, 87

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 36, 38-39, 41, 87

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2563
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4

GRI 102-55

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI 103



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

Omission

Identified
Omission(s)

Reason(s) 
for 

Omission(s)

Explanation 
for 

Omission(s)
FS6 Percentage of the portfolio for 

business lines by specific region, size 
(e.g. Micro/SME/Large) and by sector 

SR p. 45

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

SR p. 87-88

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

SR p. 36

Local Communities

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 86 

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 86-88

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 87-88

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

SR p. 87

Cyber Security

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 70-71

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 70-71

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 70-71

Innovation Management

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

SR p. 25-28, 52 

103-2 The management approach and its 
components

SR p. 52-54

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR p. 52-54

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

GRI 102-55

SR – รายงานความยั่งยืน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2563
FS – การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4
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1. ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
1.1 ความเกี่ยวข้องกับทิสโก้

O ลูกค้า     O หน่วยงานกำากับดูแลสถาบันการเงิน

O พนักงาน    O สถาบันการศึกษา

O ผู้ถือหุ้น    O สื่อมวลชน

O นักลงทุน    O ประชาชนทั่วไป

O คู่ค้า    O อื่น ๆ (กรุณาระบุ ................................................)

1.2 วัตถุประสงค์ของการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

O เพื่อทำาความรู้จักกับกลุ่มทิสโก ้ O เพื่อศึกษา/ติดตามการดำาเนิน CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

O เพื่อการศึกษาและวิจัย  O เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

O อื่น ๆ (กรุณาระบุ ..........................................................................)

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กับรายงานความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ ฉบับนี้
2.1 เนื้อหารายงาน

เข้าใจถึงการดำาเนินงานโดยทั่วไปของกลุ่มทิสโก้   O มาก  O ปานกลาง O น้อย

ครอบคลุมหัวข้อเรื่องสำาคัญตามที่ท่านให้ความสนใจ   O มาก  O ปานกลาง O น้อย

ครบถ้วนต่อการเข้าใจได้ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน   O มาก  O ปานกลาง O น้อย

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้

เพียงพอต่อการรับรู้และการตัดสินใจ   O มาก O ปานกลาง O น้อย

มีความชัดเจน    O มาก O ปานกลาง O น้อย

2.2 การนำาเสนอข้อมูลรายงาน

เข้าใจง่าย ไม่สับสน    O มาก O ปานกลาง O น้อย

รูปเล่มสวยงาม    O มาก O ปานกลาง O น้อย

ความพึงพอใจต่อการนำาเสนอข้อมูลรายงานในภาพรวม  O มาก O ปานกลาง O น้อย

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำารายงานความยั่งยืน
3.1 รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรื่องหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของท่านครบถ้วนแล้วหรือไม่

O ครบถ้วน

O ไม่ครบถ้วน ต้องการให้เพิ่มเติม 

 (โปรดระบุเรื่องหรือประเด็นที่ท่านให้ความสนใจและต้องการให้เพิ่มเติมไว้ในรายงานความยั่งยืนฉบับถัดไป)

 ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

3.2 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ

 ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

กลุ่มทิสโก้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของท่านถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ 

ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำารายงานความยั่งยืนฉบับต่อไป

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืน
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ปี 2563



หน่วยงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (ต)/2136 ที่ทำาการไปรษณีย์บางรัก
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

ส่ง
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