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วิสัยทัศน์ 

“บริษัทหลักทรัพย์ที�มุ่งมั�นส่งมอบผลตอบแทนที�ดีกว่าค่าเฉลี�ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที�ดี”

พันธกิจ 
 - เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า

 - บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น

 - พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน

 - บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจรรยาบรรณ    

 - รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

วัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA)

บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่มีอยู่ 7 ประการ ในชื่อว่า  TRINITY DNA

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA)

มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนการลงทุนและ/หรือการบริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือ

ค่ามาตรฐานเกินความคาดหมายของลูกค้าเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าและพึงพอใจ

ในการเป็นลูกค้าของบริษัท

มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และตั้งใจให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง

ยึดมั่นในคำพูดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บริหารและมุ่งมั่นที่จะ

ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทำตามคำพูด/คำสัญญานั้น

มีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำ ในงานที่รับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ

ครอบครัว TRINITY ตั้งใจที่จะทำงานเต็มกำลังความสามารถเพื่อลูกค้า ตนเองและบริษัท

พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หาคำตอบในสิ่งที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

ความรู้แก่เพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจแสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้าดูแล

สินทรัพย์ลูกค้าเหมือนสินทรัพย์ตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการและผลประโยชน์

ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ

ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทั้งของ

บริษัทและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

Beyond Expectation

Consistency Services

Walk the Talk

Pride in Career

Ever Learning

Integrity

Compliance Culture
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บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี พ.ศ.2545

มีธุรกิจหลักและมีโครงสร้างการถือหุ้นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น 

ทั้งนี้ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือ ทั้ง 5 บริษัท

ภายใต้ชื่อ “กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้”

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์

ทรีนีตี้ จำกัด  บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด   บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด  และบริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด

และถือหุ้นในบริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 49.95 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์รวม  1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และถือหุ้นในบริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 30.07

ในบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด

(�) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี�  จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์  7  ประเภท  ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  การค้าหลักทรัพย์  ท่ีปรึกษาการลงทุน  การจัดจำหน่าย

หลักทรัพย์  การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ  วันที่ 31  ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพมหานครและ

ต่างจังหวัดจำนวน 7 สาขา

(�) บริษัท ทรีนีตี� แอ๊ดไวซอรี� ���� จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัท

หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โดยบริษัทฯ  ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการ

ในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

(�) บริษัท ทรีนีตี� อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านท่ีปรึกษา วางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง

การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

รวมถึงบริษัทที่เข้าจดทะเบียนแล้วก็ตาม

(�) บริษัท ทรีนีตี� วัน จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ

(�) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ�งส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัดได้ลงทุนในบริษัทคอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัดในอัตรา

ร้อยละ  99.99  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น

(Securitization)

(�) บริษัท ทรีมันนี� โฮลดิ�ง จำกัด เป็นบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยระดับ

จังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง

 

รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั�งหมด ประกอบด้วย

เกี่ยวกับ “ทรีนีตี้”
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กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี� ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เร่ิมจากการให้บริการในตลาดแรก

(Primary Market)  โดยเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสร้าง และการระดมทุมรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบ

งานภายในกับการให้บริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์

ที่สนับสนุนด้วยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งเพื่อ

การลงทุนและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้

ธุรกิจการลงทุน 

บริษัทลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับ

รายได้ในรูปส่วนแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยต่อเน่ืองในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะส้ัน และปานกลาง

บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าและเผ่ือขาย ท้ังตราสารหน้ี และตราสารทุนท่ีมีปริมาณการซ้ือขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง

และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

การให้บริการของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้

1.

2.

3.

4.

5.

ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนคํ้าประกัน 

บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมระยะยาวโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียนมาค้ำประกัน เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูป

ดอกเบี้ยที่ต่อเนื่องโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ทั้งในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

รักษาฐานลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ได้แก่

นำเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อ

ซื้อหลักทรัพย์ 

ขยายฐานลูกค้าประเภทสถาบัน และลูกค้าใหม่ ที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดได้ใกล้ชิด โดยการนำเสนอบริการที่บริษัท

สามารถลงทุนให้กับลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบ  

การนำเสนอบริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์โดยใช้บัญชีเงินสด ด้วยระบบงานที่เชื่อมต่อกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ให้บริการด้านบทวิเคราะห์ที่เน้นการให้ข้อมูล และแนะนำการลงทุนที่รวดเร็ว

พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาด ในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์

ที่มีคุณภาพ 
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6.

7.

8.

9.

10.

มีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบัน ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย

ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  และเข้าร่วมในการจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น

ทั้งการขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

ให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์

ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทมีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ โดยให้ความสำคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษา

และการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน การระดมทุนของลูกค้า  หรือต่อการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการเงินและทางธุรกิจ โดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าโดยต่อเนื่อง

ในระยะยาว บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุน

ประเภทต่างๆ การควบรวมกิจการและการออกตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  (Securitization) 

นอกจากนี้ ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการอิสระ(Independent Financial Advisor : IFA) โดยให้ความเห็นต่อการ

ทำรายการที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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สินทรัพย์รวม 4,401  ล้านบาท

หนี้สินรวม  2,824  ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,577  ล้านบาท

รายได้สุทธิ 675 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 94 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) ร้อยละ 6.02

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ร้อยละ 86.04

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.79 เท่า

จำนวนหุ้น 94.46 ล้านหุ้น

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(ณ วันที่ 31/12/2562) 368 ล้านบาท

จำนวนสาขา 7 สาขา



ข้อมูล สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จำนวนพนักงาน ��� คน

หมายเหตุ : ไม่รวมจำนวนคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :  1) พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานทุกระดับ ตั้งแตระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ เชน  กรรมการอํานวยการ

กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝาย พนักงานที่เปนพนักงานประจํา  2) พนักงานสัญญาจาง หมายถึง พนักงานที่จางทํางาน มีระยะ

เวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน  โดยนายจาง และลูกจางไดตกลงทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง

พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง รวมพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง รวม

2560
2561
2562

110
104
110

1
2
2

111
106
112

2560
2561
2562

133
130
126

1
-
-

134
130
126

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพและปริมณฑล ภูมิภาคสำนักงานใหญ่ กรุงเทพและปริมณฑล ภูมิภาค

2560
2561
2562

98
95
101

9
8
8

4
3
3

2560
2561
2562

109
108
107

2560
17

14
12
10

2561
8

2562
10

11
10
9

จํานวนนักศึกษาฝึกงาน
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จํานวนพนักงาน จําแนกตามประเภทการจ้าง

จํานวนพนักงาน จําแนกตามพ้ืนที่



การเป็นสมาชิกภาพขององค์กร และภาคีเครือข่าย
กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ไดเขารวมเปนสมาชิกกับองคกรและภาคเครือขายพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อรวม

รับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดําเนินงานตางๆ มาพัฒนาและปรับใช  เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนงาน

ดานความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ไดแก

1.   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2.   ชมรมนักลงทุนสัมพันธแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

3.   เครือขายเพื่อความยั่งยืนแหงประเทศไทย(Thailand Responsible Business Network)

4.   ชมรม HCM สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

5.   แนวรวมปฏิบัติ CAC ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

6.   เครือขายหุนสวนตานทุจริตแหงประเทศไทย PACT

7.   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

8.   ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

9.   ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

10.   ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

11.   ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

12.   ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

13.   ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
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ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ชื่อบริษัท
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
179/111 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

กลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน

เลขทะเบียนบริษัท
0107545000195

ลักษณะกิจการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พื�นที�ดำเนินธุรกิจ
ประเทศไทย

โทรศัพท์    � ���� ����

โทรสาร     � ���� ����

เว็บไซต์      www.trinitythai.com

บริษัทใหความสําคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และขอกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะ และ

เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียใหเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ  บริษัทจึงไดจัดประชุมและวิเคราะหประเด็นความคาดหวัง และความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียของแตละกลุม โดยไดดําเนินการสํารวจขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสีย 2 กลุมหลัก ไดแก

 ทั้งนี้ กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ แบงผูมีสวนไดสวนเสียออกเปน 7 กลุมหลัก ไดแก 1. พนักงาน  2. ผูถือหุนและ

นักลงทุน 3. พนักงาน 4. ลูกคา 5. คูคาและเจาหนี้  6. คูแขง 7. หนวยงานกํากับดูแล และ 8.สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

โดยไดระบุประเด็นความคาดหวัง รายละเอียดของชองทางและความถี่การสื่อสาร และแนวทางปฎิบัติสําหรับผูมีสวนได

สวนเสียแตละกลุมไว ดังนี้

1. สํารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) โดยมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษา GPS เปน

ผูทาํการสาํรวจ  มพีนกังานรวมสาํรวจมากกวารอยละ 85 ของพนกังานทัง้หมดและคะแนนความผกูพนัรวมไดรบัคะแนน

รอยละ 88.22% ซึ่งคะแนนเพิ่มจากการสํารวจปที่แลว 1.44% (คะแนนความผูกพันรวมป 2562 = 86.78%) สูงกวา

คาเฉลี่ยของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งอยูที่ รอยละ 65

2. สํารวจความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement Survey ) ในป 2562 บริษัทไมไดมีการทําสํารวจในเรื่องนี้

โดยตรง แตใชขอมูลสอบถามจากเจาหนาที่ที่ดูแลบัญชีของลูกคา
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1. พนักงาน

คาตอบแทนสวัสดิการ สิทธิ      

ประโยชน ที่แขงขันกับตลาดได

โอกาสความกาวหนาในวชิาชพี

โอกาสในการเรยีนรู และพฒันา

ตัวเอง

ความสมดุลในการทํางานและ

ชีวิตสวนตัว

การรับฟ งความคิดเห็นของ

พนักงาน

การปฏิบัติอยางเปนธรรม และ

ไมเลือกปฎิบติ

การรบัรูขาวสารตางๆ ของบรษิทั

อยางทั่วถึง

การยอมรับและเห็นคุณคาของ

พนักงานแตละคน

สภาพแวดลอมในการทํางาน

ที่ดี และปลอดภัย

มีสวนรวมในการเปนพลเมือง

ดขีองสงัคม ในการตอบแทนเพือ่

สวนรวมและดูแลสิ่งแวดลอม

Employee Engagement Survey

ปละ 1 ครั้ง

HR Partner ประชุม ไตรมาสละ

1 ครั้ง

Employee Survey ในเรื่องตางๆ

เพื่อขอความเห็นในลักษณะ

ประชามติ 

รับขาวสาร Feedback โดยตรง

จากพนักงาน 

คณะกรรมการกิจกรรมพนักงาน

สื่อสารประชาสัมพันธช องทาง

การรับรูขาวสารของบริษัท: Email,

Line, Facebook

ผูบริหารระดับสูงพบปะพนักงาน

ให ข อมูลชี้ แจงถึ งทิศทางการ

ดําเนินงานของบริษัทอยางนอย

ปละ1 ครั้ง

โปรแกรมสื่อสารความรู คานิยม

และวัฒนธรรมองค กรสําหรับ

พนักงานใหม

มีนโยบายในการดูแลพนักงานใหมีความสุขในการ

ทํางาน เพื่อสงมอบบริการใหแกลูกคาอยางมี

ประสิทธิภาพโดยนําแนวความคิดเรื่อง Happy

Workplace มาดูแลพนักงานและครอบครัว

นําขอเสนอแนะจาก Employee Engagement

Survey มาวางแผนและดําเนินการปรับปรุงใหดี

ยิ่งขึ้น 

เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

รวมทั้งรับรูในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผาน HR Partner ซึ่งเปนตัวแทนพนักงานแตละ

ฝายงานและแตละชวงวัยและเพศ เพื่อใหไดรับ

ขอมูลที่หลากหลายในแตละกลุมบุคคลที่มีความ

ตองการที่แตกตางกัน

สงเสริมและดูแลใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมี

จรรยาบรรณ

พัฒนาและสงเสริมใหพนักงานมีความรูทั้งเกี่ยวกับ

งานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในดาน

ตางๆ

ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมและเทาเทียม

คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนไมเลือกปฏิบัติต อ

พนักงานไมวาตามถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา

ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทาง

การเมือง

พนกังานทกุคนมสีทิธเิจรญิกาวหนาในอาชพีการงาน

โดยพิจารณาจาก ความรู ความสามารถใชหลัก

คุณธรรม

พิจารณาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน

อยางเหมาะสม

ใหโอกาสพนักงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

ทําความดีเพื่อสังคม ผานชมรมทรีนีตี้อาสา

รวมกันรณรงคเพื่อรักสิ่งแวดลอม ผานโครงการ

3 R

ประเด็นความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้/ช่องทาง
และความถี่ในการสื่อสาร

แนวปฏิบัติ
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2. ลูกค้า

ผลกําไร/ผลตอบแทนในการ

ลงทุน

การบริการที่รวดเร็ว ฉับไว 

สมํ่าเสมอ 

มีการนําเสนอผลิตภัณฑทาง

การเงินใหมๆ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคา

ไดรับขอมูลที่ทั่วถึงและมีความ

นาเชื่อถือทันตอเหตุการณมี

ประโยชนตอการตัดสินใจ

ราคาของบริการเปนธรรม

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน

มีจรรยาบรรณรักษาขอมูล

ความลับของลูกคา

บริษัทมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม

•

•

•

•

•

•

•

•

นําเสนอบริการการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อวา

Trinity Smart Wealth โดยมีพอรต

การลงทุนใหนักลงทุนเลือกตาม

ความตองการ 2 แบบ คือ พอรต

มั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดย

ใชขอมูลวิเคราะหดานปจจัยพื้นฐาน

และพอรตวองไว ลงทุนระยะสั้น-

กลาง โดยใชขอมูลวิเคราะหดาน

เทคนิค

มีการติดตามผลตอบแทนในการลงทุน

ตามที่ฝายวิเคราะหหลักทรัพยแนะนํา

ไดเทียบกับ benchmark คือดัชนี

ตลาดหลักทรัพยอยูเปนประจํา

จัดทํา Line @ ของบริษัทเพื่อใหมั่นใจ

วาลูกคาจะไดรับขอมูลขาวสาร

บทวิเคราะหไดทั่วถึงและรวดเร็ว

จัดสัมนาใหความรูในการลงทุน

เดือนละอยางนอย 1 ครั้ง

เพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลขาว

สาร บทวิเคราะหผานทาง Social

Media ไดแก Facebook You tube 

จัดใหมีชองทางในการรับฟงความ

คิดเห็นแจงขอรองเรียน หรือแจง

เบาะแสการทุจริตการทําผิดกฎ

ระเบียบผานทาง Email และ/หรือ

ไปรษณีย

รณรงคชักชวนใหลูกคามีสวนรวม

ในการรับผิดชอบตอสังคม

สิ่งแวดลอมรวมกับบริษัท

•

•

•

•

•

•

•

พนักงานใหขอมูลในการตัดสินใจการลงทุน

ตามบทวิเคราะหที่ผานการวิเคราะหกลั่นกรอง

มาอยางมีหลักมีเกณฑ 

มีการอบรมและตรวจสอบอยางเขมงวดเพื่อให

มั่นใจวาพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

จรรยาบรรณ

ปรับปรุงระบบงานการซื้อ-ขาย และการให

บริการอยูเปนระยะๆ เพื่อใหมั่นใจวาจะ

สามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคา

ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมเว็บไซตการลงทุนของบริษัทในชื่อ

www.trinityquicktrade.com ใหมาอยูใน

เว็บไซต www.trinitythai.com เพื่อใหลูกคาได

เขาถึงขอมูลบริษัทไดงายมากยิ่งขึ้น

รณรงคและขอความรวมมือลูกคาในการลด

การใชกระดาษลดโลกรอน โดยสงขอมูลตางๆ

ผานทาง Email

พัฒนาชองทางการทํางานโดยประหยัด

พลังงานประหยัด ทรัพยากรเชน การจองซื้อ

หุน IPO หรือ ตราสารหนี้ผานทางโทรศัพท

เปนตน

•

•

•

•

•

•
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3. ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ผลการดําเนินงานที่มั่นคง และ

การเติบโตขององคกรที่ยั่งยืน

ผลตอบแทนของผูถือหุน และ

การจายปนผลในระดับที่

เหมาะสม

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและ

ตรงไปตรงมา 

มีการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ 

เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็น และ

นําเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญ

และควรบรรจุเปนวาระในการ

ประชุมผูถือหุน รวมถึงรวมใน

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ

บริษัท

•

•

•

•

•

•

การประชุมสามัญผูถือหุน

การเดินทางพบนักลงทุนและ

เขาพบผูบริหารของนักลงทุน

สถาบัน และนักวิเคราะห

การประชุมทางโทรศัพทระหวาง

นักลงทุนสถาบันกับนักวิเคราะห

การเปดเผยขอมูลผานระบบ SET

Portal ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สื่อสิ่ง พิมพ และ

เว็บไซตบริษัท

การสอบถามขอมูลผานหนวยงาน

นักลงทุนสัมพันธ

การจัดกิจกรรม ทรีนีตี้ พบสื่อ

(Press Conference)

เปดชองทางในการแสดงความ

คิดเห็นผาน Website ของบริษัท

การจัด Opportunity Day ติดตอ

เปนประจําทุกป

•

•

•

•

•

•

•

•

ปฏิบัติตอผูถือหุน และเคารพสิทธิของผูถือหุน

ตามที่สํานักงานคณะ กรรมการกํากับหลักทรัพย

และหลัก ทรัพย  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกําหนด

ปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน

ยึดมั่นในการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ดําเนินการตามนโยบายการจายปนผลตามที่

ไดกําหนดไวอยางเครงครัด

ปรับปรุง Website ของบริษัท เพื่อใหเขาถึงขอมูล

ไดงายขึ้น

ดูแลการจัดประชุมผูถือหุนใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเอื้อใหผูถือหุนใช

สิทธิของตน

เปดเผยหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบ

วาระดารประชุมสามัญผูถือหุน และบุคคลเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการผานเว็บไซต

บริษัท

•

•

•

•

•

•

•

ประเด็นความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้/ช่องทาง
และความถี่ในการสื่อสาร

แนวปฏิบัติ

4. คู่ค้า และเจ้าหนี้

คัดเลือกคูคาอยางโปรงใสและ 

เปนธรรม

ปฎิบัติตอคูคาทุกรายอยาง

เทาเทียมและเปนธรรม

ปฎิบัติตามขอกําหนดและสัญญา

ที่ทํารวมกันอยางเครงครัด

มีระบบงาน ขั้นตอนการติดตอ

งานที่ชัดเจนไมยึดติดที่ตัวบุคคล

ราคามีความยุติธรรม และไมมี

การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง

•

•

•

•

•

นโยบาย และ/หรือขั้นตอน ระเบียบ

ในการจัดซื้อ จัดจาง

ชองทางในการรองเรียน หากไมได

รับความเปนธรรม

มีการประเมินความพึงพอใจของ

ลูกคา

•

•

•

ยึดถือหลักความโปรงใส เปนธรรม และเทาเทียม

ในการติดตอปฏิบัติกับบริษัทคูคา

กําหนดขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อ จัดจางมี

คณะกรรมการในบางกรณีเพื่อใหเกิดความ

เปนธรรมแกคูคา

เปดเผยใหคูคารับทราบ ถึงนโยบายการณรงค

ตอตานการคอรรัปชั่น

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืม การซื้อสินคา และ

บริการเปนไปตามสัญญาขอตกลง

•

•

•

•

ประเด็นความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้/ช่องทาง
และความถี่ในการสื่อสาร
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5. คู่แข่ง

ดาํเนนิธรุกจิอยางโปรงใส สจุรติ

ถูกกฎหมาย

ปฏบิตัติามขอตกลงของสมาคม

บริษัทหลักทรัพย

•

•

สมาคมบริษัทหลักทรัพย• บริษัทมีนโยบายที่สงเสริมใหผูบริหารเขารวม

ทํางานสวนกลางเพื่อรวมพัฒนาอุตสาหกรรม

หลักทรัพยโดยรวมโดยเขารวมเปนกรรมการ

คณะทํางานในคณะ กรรมการชุดตางๆ เชน

กรรมการตลาดหลักทรัพย  กรรมการสมาคม

บริษัทหลักทรัพย  

•

ประเด็นความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้/ช่องทาง
และความถี่ในการสื่อสาร

แนวปฏิบัติ

6. หน่วยงานกํากับดูแล

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

มีความเที่ยงธรรม โปรงใส และ

ความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม

เปดเผยขอมูล พรอมใหดําเนิน

การตรวจสอบ

ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและ

ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

สื่อสารใหพนักงานไดรับทราบ

กฎหมายและตามหลักเกณฑ

ที่เกี่ยวของ

•

•

•

•

•

สื่อสารกฎระเบียบตางๆใหพนักงาน

รับทราบทาง Email

จัดอบรมพนกังานทกุฝายงาน อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน และรับทราบ

กฎระเบียบที่สําคัญ

•

•

สรปุระเบยีบเพือ่ถายทอดใหพนกังานรบัทราบ

และถือปฏิบัติใหทันกําหนดบังคับใช

รวมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการออกกฎ

ระเบียบใหม

สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ

ปรับปรุง Compliance Manual เปนประจํา

เสมอ เพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของ

พนักงาน

ใชความรู ความสามารถของบุคลากรที่บริษัท

มีทางดานการเงินการลงทุน

•

•

•

•

•

•

ประเด็นความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้/ช่องทาง
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7. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม

ควบคูไปกับการมีสวนรวมใน

การรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม

ใหการสนับสนุนและแบงปนเพื่อ

ความเปนอยู ที่ดีขึ้นของสังคม

โดยรวม 

เป นพลเมืองที่ดีของสังคม

ตอบแทนสวนรวมและสังคม

ในทางใดทางหนึ่ง

ใหความรูทางการเงินใหพลเมือง

สามารถนําไปใช ประโยชน 

ในชีวิตประจําวันได

ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม

•

•

•

•

•

โครงการใหความรูเรื่องการออม

การลงทุน ตามโครงการ Happy

Money in Happy Workplace

โครงการ Trinity 3 R : Reduce

Reuse Recycle ตลอดป

โครงการสรางจิตสํานึกในการใช

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม

อยางมีคุณคา ในชื่อ “ทรีนีตี้

ลายแทงความดี”

•

•

•

•

การใหความรูทางการเงินการลงทุนแกประชาชน

และสังคมผานโครง การ Happy Money in

Happy Workplace โดยไปใหความรูที่สถานที่

ทํางานของบริษัทที่สนใจเขารวม

ปลูกฝงจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมใหแกพนักงานผานกิจกรรมตางๆ 

พัฒนาระบบงานโดยคํานึงถึงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม

•

•

•

ประเด็นความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้/ช่องทาง
และความถี่ในการสื่อสาร
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กลุมบรษิทัหลกัทรพัย ทรนีตีี ้พจิารณาใหความสาํคญักบัเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals)

หรือ SDGs ขององคการสหประชาชาติที่ไดรับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ จํานวน 8 เปาหมายหลัก ซึ่งสอดคลองตาม

ประเด็นสาระสําคัญของกลุมบริษัท โดยผานการดําเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมตางๆ ขององคกร

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาและดําเนินธุรกิจเพื่อสรางการเติบโตใหกับองคกรอยางยั่งยืนตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ

คานิยมขององคกร โดยบริษัทไดมีการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับเปาหมาย

และกลยทุธองคกรและดาํเนนิการใหสอดประสานไปในทศิทางเดยีวกนั

บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบความยั่งยืนขององคกรเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการอยางยั่งยืน  มีการนําหัวขอเรื่องความยั่งยืน

ที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญมากําหนดเปนหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสําคัญตอองคกร ครอบคลุมทั้ง

ดานสิง่แวดลอม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental Social and Governance : ESG) ทัง้นี ้กรอบความยัง่ยนืทีก่าํหนด

ผานการพิจารณา และใหความเห็นชอบจากคณะผูบริหารระดับสูงขององคกร มีการนํามากําหนดเปนแผนการดําเนินการ

ดานความยั่งยืน 3 ป ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเปนประจําและสมํ่าเสมอ แผนการดําเนินการดังกลาวนํามาบังคับใชเปน

แนวทางในการปฎิบัติงานสําหรับบริษัทในกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ซึ่งกรอบความยั่งยืนและแผนการดําเนินการ

ดานความยัง่ยนืทีไ่ดนีถ้อืเปนแนวทางสาํคญั ในการขบัเคลือ่นองคกรไปสูการพฒันาทีย่ัง่ยนือยางเปนรปูธรรม ซึ่งรายละเอียด

สาระสาํคญัของกรอบความยัง่ยนื และหวัขอความยัง่ยนื มดีงันี้

กรอบความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
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กรอบความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้

1. มิติดานสิ่งแวดลอม ไดแก

• การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

2. มิติดานสังคม ไดแก 

• การสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน และใหความรูทางการเงิน

• การบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชน

• การดําเนินการดานสังคม

3. มิติดานธรรมาภิบาล ไดแก 

• การกํากับดูแลกิจการ 

• หลักจริยธรรมทางธุรกิจความโปรงใส

• การบริหารความเสี่ยง

• การสรางการเขาถึงทางการเงินดวยการพัฒนาเชิงดิจิตอล

• การรักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคา

• ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

• การปฎิบัติดานแรงงานอยางเทาเทียม

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• ความเปนอยูที่ดีของพนักงาน

• สิทธิมนุษยชน

• การใหความรูทางการเงิน

• การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
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กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ มีการกําหนดนโยบายดําเนินงานเพื่อความยั่งยืนใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยไดกาํหนดแนวทางการพฒันาความยัง่ยนืของกลุมบรษิทั และใหความสาํคญักบั 3 ปจจยั ไดแก ดานสิ่งแวดลอม สังคม

และธรรมาภิบาล (ESG)  ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)

มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางบริหารจัดการภายในกลุมบริษัทใหยั่งยืนในระยะยาว และยังเปนประโยชนตอผูมีสวนได

สวนเสยีหลกัของบรษิทั มกีารกาํหนดแนวทางการพฒันาความยัง่ยนืของกลุมบรษิทัใหสอดคลองกบัวสิยัทศัน พันธกิจ และ

คานิยมที่กําหนดไว และดําเนินกลยุทธตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เปนระยะๆ เพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาแผนกลยุทธตางๆ จะตอบสนองตอเปาหมายขององคกรภายใตสภาพการแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงที่

เปนอยูในปจจุบันไดดี

บริษัทไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุมบริษัท โดยใหความสําคัญกับ 4 ปจจัย ไดแก

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนดังกลาว กําหนดกลยุทธโดยประธานกรรมการของบริษัท และเปนผูนําในการดําเนินการให

ทั้ง 4 แนวทางบรรลุผลสําเร็จ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานดานการพัฒนา

ความยั่งยืน (Sustainable Development Practices) ใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพัฒนา

ความยั่งยืนของบริษัท

นอกจากนี ้ประธานกรรมการ ไดแตงตัง้คณะทาํงานเพือ่ความยัง่ยนืของบรษิทั โดยมกีรรมการผูจดัการ เปนประธานคณะทาํงาน

และมีตัวแทนจากหลากหลายฝายงาน อาทิเชน ฝายที่ปรึกษาการลงทุน ฝายวิเคราะหหลักทรัพย  ฝายปฏิบัติการ ฝาย

คอมพิวเตอรเทคโนโลยี่ ฝายสื่อสารองคกร ฝายทรัพยากรบุคคล และสวนธุรการ เปนตน โดยมีเจาหนาที่ของฝายงานสื่อสาร

องคกร ทํานาที่เปนเลขานุการของคณะทํางาน

คณะทํางาน มีหนาที่นํานโยบายและกลยุทธมากําหนดเปนกรอบการดําเนินการ (Sustainable Development Framework)

นําเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาเห็นชอบ โดยกระบวนการดังกลาวเนนการสานสัมพันธและการมีสวนรวมกับผูมีสวนได

สวนเสีย เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมดานความยั่งยืนขององคกรสอดคลองกับหลักปฎิบัติที่ดี

ของอุตสาหกรรม

กรอบการดําเนินการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร จะถูกกําหนดเปนแผนดําเนินงาน (Roadmap)

ที่สอดคลองกับกลยุทธความยั่งยืน (Sustainable Strategy) และถูกกําหนดลงในรายละเอียดของแผนกิจกรรม ตลอดจน

ใชเปนเครื่องมือในการชี้วัดความสําเร็จใหเปนไปตามแผนงาน และรวบรวมขอมูลเพื่อรายงานและเปดเผยสูสาธารณชนตอไป

1. การดําเนินกิจการภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี

2. การมุงมั่นสงมอบผลตอบแทนที่ดีกวาคาเฉลี่ยของตลาดใหแกผูมีสวนไดเสีย

3. การสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

4. การใหความรู และยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โครงสร้างการดําเนินงานเพ่ือความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

คณะทํางานเพ่ือความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานเพ่ือความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนธุรการ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

ผู้บริหารบริษัท

คณะทำงาน หน้าที่

1. คณะกรรมการบริษัท 
- กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. คณะผู้บริหาร
- ดูแลบริหารจัดการแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบ

  ความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์องค์กร

3. คณะทำงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท 
- กำหนดแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบความยั่งยืน

- ดำเนินการ และปฎิบัติงานกับผู้มีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน

4. บริษัทในเครือภายใต้กลุ่มบริษัท 
- รับผิดชอบการบริหารจัดการตามแผนงาน

- ติดตามผลการปฎิบัติงาน
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กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ มีการกําหนดหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่สําคัญ โดยรวบรวมประเด็นที่มีสวนเกี่ยวของกับผูมีสวนได

สวนเสียทั้งภายในและภายนอก  ใหความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวของกับกลุมอุตาหกรรมดานหลักทรัพย โดยเทียบเคียงกับ

มาตรฐานดานความยั่งยืนระดับโลก ผนวกกับมีการประเมินความเสี่ยงทั้งในปจจุบัน และความเสี่ยงที่คาดวาจะมีโอกาส

เกิดขึ้นที่อาจจะสงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และนําประเด็นเหลานี้มาจัดลําดับความสําคัญ และวางแนวทาง

ในการดําเนินงานใหตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางถูกตองเหมาะสม

ขอบเขตการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

ขอบเขตภายในองคกร ไดแก บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้

• บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด จํากัด

• บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด   

• บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด

• บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด

• บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด

• บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด

ขอบเขตภายนอกองคกร ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ดังนี้

ทั้งนี้ กระบวนการกําหนดหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่สําคัญ มีขั้นตอนการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้

1. การระบุประเด็นสาระสําคัญ 

• พนักงาน

• ลูกคา

• ผูถือหุน และนักลงทุน

• คูคา และเจาหนี้

• คูแขง

• หนวยงานกํากับดูแล

• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

• นําประเด็นที่เขียนลงในรายงานความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ ที่เขียนลง

   ในรายงานประจําป ป 2561 มาพิจารณาทบทวน วาหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่มีความสําคัญในปกอนยังคงมี

   ความสําคัญตอเนื่องมาถึงป 2562 หรือไม

• ศึกษาแนวโนมความยั่งยืนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธุรกิจโดยเทียบเคียงกับหัวขออุตสาหกรรมเดียวกัน

   ใหความสําคัญในหัวขอที่นานาชาติใหความสําคัญในบริบทความยั่งยืนและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก

• รวบรวมประเด็นความสําคัญดานความยั่งยืนที่ไดจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอกบริษัท ไดแก ขอมูล

   จากการสํารวจความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement Survey ) ในป 2562 ผานทางเจาหนาที่ที่ดูแล

   บัญชีของลูกคา และขอมูลการสํารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)

การกําหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สําคัญ
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คณะกรรมการบริษัท

• นําประเด็นดานความยั่งยืนทั้งหมดนี้ มากลั่นกรองและนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารสายงาน และ

   ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอกบริษัท 

- แกนนอน : หัวขอประเด็นที่มีความสําคัญตอกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้

- แกนตั้ง : หัวขอประเด็นที่มีความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย

2. การจัดลําดับ ประเด็นสาระสําคัญ 

• วิเคราะหและพิจารณาทบทวนขอมูลที่ไดจากการสํารวจผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท

• จัดลําดับความสําคัญของหัวขอเรื่องความยั่งยืนตามผลการสํารวจที่ไดรับจากตัวแทนของผูมีสวนไดสวนเสีย

   ในแตละกลุมโดยแบงระดับความสําคัญออกเปน 3 ระดับ คือ ตํ่า ปานกลาง และสูง และแบงมุมมองการพิจารณา

   ใหความสําคัญออกเปน 2 แกน กลาวคือ

3. การตรวจสอบ

• ชี้แจงการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นดานความยั่งยืนใหแกทุกสายงานของบริษัท เพื่อรับทราบขอคิดเห็น

   ของผูมีสวนไดสวนเสีย และนําไปกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ

   ของผูมีสวนไดสวนเสีย

• รายงานประเด็นสาระสําคัญดานความยั่งยืนตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาและนําเสนอตอ

   คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและเปดเผยในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และในเว็บไซตของบริษัท

4. การพิจารณาทบทวน

• บริษัทเตรียมกระบวนการในการพิจารณาทบทวนขอมูลหลังจากการเผยแพรรายงานฉบับนี้ไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย

   เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับตอไป

การจัดลําดับหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสําคัญ

ตามกระบวนการกําหนดหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสําคัญที่มีการดําเนินงานป 2562 สามารถกําหนดหัวเรื่องความยั่งยืน

ที่มีสาระสําคัญได 12  หัวขอ โดยแบงระดับความสําคัญตามประเด็นที่มีความสําคัญตอกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ และ

ประเด็นที่มีความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้
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ประเด็นที่มีความสําคัญตอกลุมผูมีสวนไดเสีย

หัวขอความยั่งยืนทั้ง 12 หัวขอ สวนใหญเปนหัวขอที่ทางกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ไดเขียนไวในรายงานความรับผิดชอบ

ของบริษัทตอสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องตามแผนการดําเนิน

งานดานความยั่งยืนตั้งแตป 2555 รวมถึงมีการปรับปรุงแผนการดําเนินการใหเหมาะสมตามความสําคัญที่มีตอบริษัท 

และผูมีสวนไดสวนเสียมาโดยตลอด เนื่องจากในปนี้ทางบริษัทไดดําเนินการจัดทํารายงานความยั่งยืนเพื่อใหสอดคลองกับ

แนวทาง GRI ทัง้หมดเปนครัง้แรกจงึไดกาํหนดหวัขอเรือ่งความยัง่ยนืทีเ่กีย่วของไวจาํนวน 12 หวัขอโดยอางองิการดาํเนนิงาน

ตามรายงานความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจในปกอน ทั้งนี้ หากมีการกําหนดแผนการ

ดําเนินงานเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะปรับปรุงหัวขอการเขียนรายงานฯ ในครั้งตอไป

การกําหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สําคัญ
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กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ไดกําหนดหัวขอเรื่องความยั่งยืนสอดคลองกับแนวทาง GRI ทั้งหมด

จํานวน 12 หัวขอ รายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
 

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

การกำกับดูแลกิจการ
Governance (GRI

102-18, GRI 102-19)

Ethics and Integrity

(GRI 102-16)

Anti-Corruption

(GRI 205)

ทุกบริษัทในกลุ่ม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น

ทุกบริษัทในกลุ่ม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น

การกำกับดูแลกิจการ

มิติด้านธรรมาภิบาล

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

มิติด้านธรรมาภิบาล
หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

ความโปร่งใส

การรักษาความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

การปฎิบัติด้านแรงงาน

อย่างเท่าเทียม

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

สิทธิมนุษยชน

ขอบเขตผลกระทบ

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
ประเด็นความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI

หัวข้อที่นำเสนอ
ในรายงาน

Product & Service 

(GRI 103)

Customer Privacy

(GRI 103, GRI 418)

ทุกบริษัทในกลุ่ม ลูกค้า

ทุกบริษัทในกลุ่ม ลูกค้า

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

มิติด้านธรรมาภิบาล

การรักษาความปลอดภัย

และความเป็นส่วนตัวของ

ข้อมูลลูกค้ามิติ

ด้านธรรมาภิบาล

การสร้างการเข้าถึงทางการเงิน

ด้วยการพัฒนาเชิงดิจิตอล

Governance 

(GRI 102-30)
ทุกบริษัทในกลุ่ม

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น

และคู่ค้า

ทุกบริษัทในกลุ่ม คู่ค้า

ทุกบริษัทในกลุ่ม คู่ค้า

การบริหารจัดการความเสี่ยง

มิติด้านธรรมาภิบาล
การบริหารความเสี่ยง

ทุกบริษัทในกลุ่ม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
ผลประกอบการและความสามารถ

ในการเติบโตทางธุรกิจ

Product & Service 

(GRI 103)

Employment

(GRI 103 , GRI 401) 

Labor /  Management

Relation (GRI 103,

GRI 402)

Diversity ang Equity

Opportunity (GRI 103,

GRI 405)

Training and

Education

(GRI 103, GRI 404)

Occupational Health

and Safety

(GRI 103. GRI 403)

Human Rights

Assessment

(GRI 103, GRI 412)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

มิติด้านธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

มิติด้านสังคม

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

มิติด้านสังคม

ทุกบริษัทในกลุ่ม คู่ค้า

ทุกบริษัทในกลุ่ม
ลูกค้า คู่ค้า

และพนักงาน

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

มิติด้านสังคม

การดำเนินการ

ด้านสิทธิมนุษยชน

มิติด้านสังคม
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การให้ความรู้ทางการเงิน
Financial Literacy

(GRI 103, For FS 16)

Energy, Water,

Emissions, Effluent

and Waste (GRI 302,

GRI 303, GRI 

305, GRI 306)

ทุกบริษัทในกลุ่ม
ลูกค้า ชุมชน

และสังคม

ทุกบริษัทในกลุ่ม ชุมชน และ สังคม

การสร้างการเข้าถึงบริการ

ทางการเงิน 

มิติด้านสังคม

การบริหารจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

1. การบริหารจัดการระบบไฟฟา และแสงสวาง

กําหนดแผนงานในการดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางภายในสถานที่ทํางานเปนหลอด LED ที่อาคารบางกอกซิตี้

ทาวเวอร ชั้น 25 และชั้น 26  ซึ่งเปนสํานักงานใหญของบริษัท โดยจะเริ่มดําเนินการในป 2563 จํานวน 744 หลอด ซึ่งคาดวา

จะชวยลดการใชพลังงานลง  28,283  กิโลวัตตตอป หรือคิดเปนการประหยัดคาใชจายประมาณ 169,700 บาทตอป

นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยมีการพิจารณาจัดซื้อเครื่องใชไฟฟาในสํานักงานที่มีคุณสมบัติ

ประหยัดไฟและยังปลูกฝงใหพนักงานใชไฟฟาอยางประหยัด เชน ปดไฟในชวงพักกลางวัน และหลังเลิกงานทันที 

2. การบริหารจัดการระบบนํ้าใช

ปรับอัตราการไหลของนํ้าที่ก็อกนํ้าที่บริเวณอางลางหนาและโถสุขภัณฑภายในสถานที่ทํางานใหเหมาะสมกับการใชงาน

ในแตละครั้ง พรอมทั้งมีการเปลี่ยนระบบก็อกนํ้าเปนระบบเซ็นเซอรเพื่อเปนการประหยัดนํ้า และลดการเปดนํ้าทิ้งโดยสูญเปลา

แมวาลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม หรือกอใหเกิดมลภาวะอยางเห็นไดชัดเหมือนกับ

โรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบางประเภท  แตบริษัทไดใหความสําคัญ และใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด บริษัท

ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนโดยสวนรวมจึงไดรณรงค

และปลูกฝงใหพนักงานเกิดจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง 

บริษัทไดมีการดําเนินการในเรื่องการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมโดยผานโครงการ “ทรีนีตี้ 3 R (Reduce Reuse Recycle)

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหลดการใชทรัพยากรและนําทรัพยากรที่ใชแลวกลับมาใชใหเปนประโยชน รวมทั้งหาวัสดุ

หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใชทรัพยากร และใชวัสดุอุปกรณที่ชวยลดโลกรอน โดยไดนําเสนอกิจกรรมใหพนักงานไดรวมสนุก

และสรางความตื่นตัว รับรู และปลูกจิตสํานึกรวมกัน ดังนี้

3. การบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

มกีารรณรงคใหพนกังานมจีติสาํนกึในการทิง้ขยะ โดยปลกูฝงใหพนกังานทาํความเขาใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะทีถ่กูทิง้

ในบริษัทใหเปนไปตามแนวทางปฎิบัติที่ใชกันทั่วโลก เพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กอให

เกิดมลพิษ และเชื้อโรคตางๆ ในสํานักงาน โดยมีการประชาสัมพันธใหพนักงานเรียนรูวิธีการทิ้งขยะ ตามระบบคัดแยก

ที่กําหนดให โดยแยกเปน ขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก และขยะกระดาษ โดยจัดใหมีจุดทิ้งขยะตามสถานที่ที่ระบุไวอยาง

ชดัเจน ทัง้นี ้บรษิทัไดมกีารประสานงานกบัอาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ซึง่เปนเจาของอาคารทีบ่รษิทัเชาอยูใหไดมดีาํเนนิการ

แยกขยะดวยเชนกัน 
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4. การบริหารจัดการอุปกรณเครื่องใชสํานักงานอยางคุมคา

มีการบริหารจัดการอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตางๆใหใชอยางคุมคา ดวยการนําอุปกรณสํานักงานที่ใชแลวแตยังอยูใน

สภาพดีนํา กลับมาใชใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปรินเตอร เครื่องคิดเลข แฟมเอกสาร ซองจดหมาย

เปนตน ในสวนของการบริหารจัดการเรื่องการใชกระดาษ  นอกจากบริษัทจะเลือกใชกระดาษที่มีคุณสมบัติที่ทําจากกระดาษ

RECYCLE แลว บริษัทยังมีการ REUSE กระดาษที่ใชแลวหนาเดียว โดยนํามาจัดทําสมุดโนตและ RECYCLE กระดาษที่

ใชแลวทั้งสองหนา โดยการนําไปทําลายเพื่อนําไปขายใหกับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษเพื่อนําไปทําเปนกระดาษ RECYCLE

และนํากลับมาใชใหมตอไป นอกจากนี้ เรายังมีการรณรงคใหพนักงานบริษัทงดพิมพงานโดยไมจําเปนและใหมีการสื่อสาร

ทั้งในองคกรและนอกองคกรผานทาง EMAIL  หรือ LINE แทน พรอมทั้งเชิญชวนใหลูกคาหันมารับเอกสารตางๆ ผานทาง

EMAIL  ดวย

5. โครงการสรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากร และสิ่งแวดลอมอยางมีคุณคา ในชื่อ “ทรีนีตี้ ลายแทงความดี”

บริษัทไดกําหนดแผนงานในการทํากิจกรรม CSR เปนประจํา โดยเปนกิจกรรม CSR ที่มีความหลากหลาย และไดมีการ

สอดแทรกกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัสิง่แวดลอมไปดวย โดยในปทีผ่านมาบรษิทัไดทาํกจิกรรม “ทรนีตีี ้ลายแทงความด”ี จาํนวน

7 กิจกรรม และเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมรวม 5 กิจกรรม ไดแก บริจาคปฎิทินเกาเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน

บรจิาคเครือ่งใชในหองนํา้สภาพด(ีทีไ่ดมาจากโรงแรม)ใหผูปวยผูยากไร การรณรงคใหพนกังานงดใชพลาสตกิ  กจิกรรมบรจิาค

หลอดเพื่อทําหมอน และโครงการบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส (อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอมิติดานสังคม ในหัวขอการ

ดําเนินการดานสังคม)

บริษัทใหความสําคัญในการใหลูกคาไดเขาถึงการบริการทางการเงิน ดวยมุงหวังจะใหลูกคาไดมีทักษะความรู และมีความ

สามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ของบริษัท และสงผล

ใหมีสถานะการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืน และยังเปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมดีขึ้นตามไปดวย 

บริษัทจึงไดพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย เพิ่มชองทางการเขาถึงบริการทางการเงินใหสะดวกยิ่งขึ้น โดยใน

ป 2562 บริษัทมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้

• การสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน 

• การใหความรูทางการเงิน

• การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

• การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชน

• การดําเนินการดานสังคม

มิติด้านสังคม

การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

23รายงานประจำป 2562

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
ี



บริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อวา Trinity Smart Wealth 

บริษัทนําเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อวา Trinity Smart Wealth โดยมีพอรตการลงทุนให

นักลงทุนเลือกตามความตองการ 2 แบบ คือ

บริการการลงทุนในสินทรัพยดิจิตอล (Cryptocurrency) 

บรษิทัไดศกึษาทางเลอืกใหมใหกบันกัลงทนุในการลงทนุในสนิทรพัยดจิติอล ดวยเลง็เหน็วาสนิทรพัยดจิติอลจะเปนผลติภณัฑ

ทางการเงินอีกหนึ่งผลิตภัฑฑที่นักลงทุนทั่วโลกจะใหความสนใจเปนอยางมากในอนาคต เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุน

จะไดกระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย 

โดยการบริการนี้จะตอบสนองลูกคาที่ไมคอยมีเวลาศีกษาและติดตามตลาดรวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาหุนอยางใกลชิด

ทั้งนี้ทีมนักวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทจะคัดเลือกหุนในพอรตไมเกิน 5 ตัว และใหขอมูลจังหวะในการเขาซื้อและขาย

ซึ่งระบบจะสงขอมูลไปโดยตรงไปที่เจาหนาที่การตลาดเพื่อดําเนินการซื้อ – ขาย ตามสัญญาณที่ทีมนักวิเคราะหฯแจงมา

ลูกคานักลงทุนจะไดรับขอมูลการลงทุนอยางรวดเร็วผานทาง Email SMS และ Line ซึ่งบริการนี้เปรียบเสมือนมีผูจัดการ

การลงทุนสวนตัวคอยติดตาม และดําเนินการลงทุนใหอยางมีประสิทธิภาพ

1. พอรตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใชขอมูลวิเคราะหดานปจจัยพื้นฐาน  

2. พอรตวองไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใชขอมูลวิเคราะหดานเทคนิค
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บริษัทใหบริการเปน Selling Agent ในการแนะนําลูกคาที่สนใจการลงทุนในสินทรัพยดิจิตอล โดยเปดบัญชีการลงทุนผาน

ศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิตอล สตางค คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตองจากสํานักงานกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทั้งนี้บริษัทมีบริการพิเศษนําเสนอแกลูกคาที่เปดบัญชีการลงทุน โดยผานการแนะนํา

ของบริษัท ดวยการใหบริการขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑดิจิตอลที่นาสนใจและคําแนะนําในการลงทุน จังหวะการเขาซื้อ

และขายสินทรัพยดิจิตอลบิตคอยน 

พัฒนารูปแบบและชองทางในการนําเสนอบทวิเคราะหหลักทรัพยผานชองทาง Social Media

และ Line@

บริษัทไดพัฒนารูปแบบและชองทางในการนําเสนอบทวิเคราะหหลักทรัพย ใหนาสนใจ ทันตอเหตุการณยิ่งขึ้น และลูกคา

สามารถเขาถงึไดงาย โดยนาํเสนอผาน 1.Youtube  ในชอง Youtube ของบรษิทัชือ่ Trinity Channel  2. Facebook ในชือ่

เพจ Trinity Securities Group 3 Line@ โดยมีการนําเสนอขอมูลทางการเงิน และการลงทุนที่สําคัญ รวมถึงขาวสารที่

เกี่ยวของกับการลงทุน โดยแบงรูปแบบของขอมูลออกเปนเนื้อหาขอมูลบทวิเคราะหตางๆ รูปภาพ Infographic รูปแบบของ

คลปิวดิโิอรวมถงึยงัมกีารนาํเสนอบทวเิคราะหจากนกัวเิคราะหของบรษิทัในแบบ Real Time ผาน Facebook Live และจัดทํา

วิดิโอคลิปผาน Youtube Live  ซึ่งไดรับการตอบรับดีจากลูกคา นักลงทุนในระดับหนึ่ง

แอปพลิเคชั่น Trinity Member on Mobile ผานโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต 

ในปที่ผานมาบริษัทไดมีการปรับปรุงแอปพลิเคชั่น Trinity Member on Mobile ผานโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต ใหมีความ

ทนัสมยัมากขึน้ โดยลกูคาสามารถใชแอปพลเิคชัน่เปนชองทางเขาถงึระบบการซือ้-ขายหลกัทรพัย และทาํธรุกรรมแจงฝากถอน

หลักประกัน โอนหุน แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว เขาดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุนและอนุพันธ

รวมถึงขาวสารตางๆที่เกี่ยวของกับการลงทุน และบทวิเคราะหที่สําคัญตางๆ และในปนี้บริษัทไดมีการพัฒนาระบบ Chat เพื่อ

ใหลูกคาสามารถสื่อสารกับเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลบัญชีไดอยางรวดเร็ว สามารถบริการไดอยางรวดเร็ว เชนขอขอมูลตางๆ

ไมวาจะเปนขอมูลการซื้อขายรายวัน กําหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD

การพัฒนาเว็บไซตของบริษัทในชื่อ www.trinitythai.com  

ในป2562 บริษัทไดมีการปรับปรุงเว็บไซตของบริษัท ใหมีความทันสมัยมากขึ้น และมีแผนงานที่จะรวมเว็บไซตการลงทุนของ

บรษิทัในชือ่ www.trinityquicktrade.com ใหรวมอยูในเวบ็ไซตขององคกรในชือ่ www.trinitythai.com ในทีเ่ดยีว เพือ่ใหลกูคา

ไดเขาถึงขอมูลบริษัทไดงายมากยิ่งขึ้น เปนการรวมเว็บไซตที่เปนชองทางในการเขาถึงระบบการซื้อ-ขาย หลักทรัพย และมี

โปรแกรมฝาก-ถอนหลักประกันไดดวยตัวเองผานโปรแกรม Trinity Member ในขณะที่สามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทไดใน

เว็บไซตเดียวกัน
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การให้ความรู้ทางการเงิน

บริษัทไดนําความรู ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ไดแก องคความรูในผลิตภัณฑทางการเงิน

มาถายทอดความรูและประสบการณในการลงทุน และความสามารถในการถายทอด ความมุงมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่

ตองการจะเปนประโยชนตอสังคม  โดยทีมวิทยากรของบริษัทไดจัดเตรียมเนื้อหาที่เขาใจงายและนําไปเสนอใหแกผูมีสวนได

เสียของบริษัท (Stakeholders) ไดแก พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน ชุมชนที่อยูใกลเคียง คูคา และนักลงทุนทั่วไป ณ ที่ทํางานของ

ผูมีสวนไดเสีย  โดยเรื่องและหัวขอที่นําเสนอนั้นไมไดมุงหวังผลประโยชนทางธุรกิจ แตมุงหวังที่จะสรางความรู ความเขาใจ

ใหแกนักลงทุน ทั้งนี้วิทยากรไดใหคําแนะนําถึงแหลงขอมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาไดดวยตนเองและนําไปเปนประโยชน

ในการตัดสินใจลงทุน เปดโอกาสใหนักลงทุนไดซักถามอยางเต็มที่  ซึ่งโครงการนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดี  และสามารถ

สรางชื่อเสียงของทรีนีตี้ ใหเปนที่รูจักในวงกวางขวางขึ้น

ในป 2562  บริษัทฯ ยังคงดําเนินการใหความรูในการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money อยางตอเนื่อง โดยจัด

วิทยากรและทีมงานไปใหความรูแกพนักงาน นักลงทุน ถึงสถานท่ีทํางาน หรือสถานที่เรียน จํานวน  4 หนวยงาน มผีูเขาอบรม

ประมาณ 255 คน

การใหความรูทางการเงินสําหรับบุคคล
โครงการใหความรูเรื่องการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplace

ลำดับ บริษัทท่ีร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าอบรม

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
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โครงการใหความรูทางการเงินกับลูกคาและนักลงทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ทรนีตีี ้จาํกดั ผลติบทวเิคราะหหลกัทรพัย และนาํเสนอคาํแนะนาํทัง้ดานการลงทนุ และดานการเงนิแกลกูคา

นกัลงทนุ  อยางมหีลกัการ  มคีวามเปนมอือาชพี   ใหความสาํคญัของขอมลูนาํเสนอทีม่คีณุภาพ  มคีวามถกูตอง แมนยาํ และ

มีความฉับไว  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มี

ประสิทธิภาพ  

บทวิเคราะหของบริษัทมีการคัดสรร และพัฒนาผูแนะนําการลงทุนใหมีความรู ความสามารถ เพื่อใหมีศักยภาพ ในการสราง

มลูคาเพิม่ใหแกการลงทนุของลกูคา โดยใหยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชพีทีจ่ะปฏบิตังิานอยางถกูตองตามกฎเกณฑทีก่าํหนด

รกัษาผลประโยชนของลกูคา และบรษิทัไดออกแบบมาตรการทีเ่ขมงวดเพือ่ทีจ่ะสอดสองดแูลไมใหมกีารนาํขอมลูภายในไปใช

เปนประโยชนในทางมิชอบ

การจัดอบรมและสัมมนาลูกคา นักลงทุน จัดใหมีขึ้นเปนประจําทุกเดือน โดยในป 2562 จัดอบรมใหแกลูกคา ทั้งสถาบัน และ

รายบุคคล รวมทั้งนักลงทุน จํานวน 18 ครั้ง ซึ่งเปนขอมูลทั้งดานปจจัยทางเทคนิค ขอมูลปจจัยพื้นฐาน และกลยุทธการลงทุน

โดยผูเขาอบรมไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด รวมทั้งลูกคาและนักลงทุนยังสามารถเขาดูถึงอบรมผาน Facebook บริษัทได

ในเวลาใกลเคียงกัน

โครงการใหความรูทางการเงินกับพนักงาน

บริษัทจัดใหมีการพัฒนา อบรมใหความรูแกพนักงานทั้งในระดับ เจาหนาที่ จนถึง ผูบริหารระดับสูง เปนประจําตอเนื่อง และ

มากกวาที่หนวยงานทางการที่เกี่ยวของกําหนด รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพตางๆ

ทีจ่าํเปนในธรุกจิ ดวยการสนบัสนนุการอบรม และ/หรอืการสอบ เชน หลกัสตูร CFA/CISA เปนตน  การอบรม พฒันาพนกังาน

มีทั้งจัดทําภายในองคกร และสงอบรม/สัมมนากับองคกรภายนอก โดยพิจารณาจากขอมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําป การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจําเปนในเนื้องานความรับผิดชอบเปนหลัก

การจดัอบรมพฒันาพนกังาน นอกจากบรษิทัจะมวีตัถปุระสงคเพือ่เพิม่พนูความรู ศกัยภาพใหแกพนกังานแลว บรษิทัยงัมุงหวงั

เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจวาพนกังานจะสามารถสงมอบบรกิาร คาํแนะนาํทีม่คีณุภาพใหแกลกูคา นกัลงทนุ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ

โครงการใหขอมูลที่โปรงใสของบริษัทแกผูถือหุน นักลงทุน  

บรษิทัไดมกีารจดั Opportunity Day ตดิตอเปนประจาํทกุป แตมขีอสงัเกตวาในแตละป มผีูถอืหุน นกัลงทนุ มารบัฟง ใหความ

สนใจในการนําเสนอขอมูลของบริษัทไมมากนัก ดังนั้นเพื่อใหลูกคา นักลงทุน ไดรับทราบขอมูลของบริษัทอยางแพรหลาย

มากขึ้น ในป 2562 บริษัทจึงนําเสนอขอมูลการดําเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของบริษัทผานทาง

สื่อมวลชน โดยจัดงานแถลงขาวผลประกอบการของบริษัท และเปดโอกาสใหนักขาวไดซักถาม ซึ่งมีนักขาวจากสื่อตางๆให

ความสนใจเขารวมฟงอยางคับคั่ง 

ประวัติการฝกอบรมประจําป 2562

ลำดับ ช่ือหลักสูตรการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนช่ัวโมง ค่าใช้จ่าย

ภายใน

ภายนอก

รวมทั้งหมด

235

86

321

1,468

1,023

2,491

203,050

611,296

814,346

1.

2.
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การให้ความรู้ทางการเงินสําหรับธุรกิจต่างประเทศ
งานสมัมนาแนะนาํการลงทนุในกองทนุสวนบคุคล “ทรนีตีี ้เอเชยีน ไพรเวท ฟนด”

บริษัทรวมกับ AZ Investment Management Singapore (AZIM) จัดสัมมนาแนะนําการลงทุนในกองทุนตางประเทศ เพื่อ

สรางความรูความเขาใจในกลยุทธการลงทุน และยังเปนการเปดโอกาสใหลูกคาไดเพิ่มชองทางการลงทุนไปยังตางประเทศ

ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแตตนป 2562 เปนตนมา เศรษฐกิจโลกเริ่มเติบโตชาลงจากปกอนและมีแนวโนมเปนเชิงลบ

เนื่องจากผลกระทบจากสงครามทางการคาของสหรัฐฯ และจีน รวมถึงความเสี่ยงดานการเมืองและวัฎจักรทางเศรษฐกิจที่

อยูในชวงขาลง ขณะเดียวกันบริษัทเล็งเห็นวาตลาดเอเชียมีความนาสนใจในการลงทุน ดวยประชากรในแถบประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย มีจํานวนมากนับเปน 58% ของประชากรโลกทั้งหมด ทําใหเศรษฐกิจของเอเชียนั้นมีขนาดใหญทัดเทียมกับ

หลายๆ ประเทศสาํคญัของโลก ประกอบกบัตลาดเอเชยีทีผ่านมา (ไมนบัรวมญีปุ่น) มกีารเตบิโตของ GDP ทีโ่ดดเดนมาตลอด

นับตั้งแตป 2523 เปนตนมา  บริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการลงทุนในเอเชีย และสนใจที่จะลงทุนในหุนบาง Sector และในหุน

บางบริษัทในกลุมประเทศเอเชียที่ใหผลตอบแทนที่ดี

โอกาสนีบ้รษิทัไดแนะนาํและนาํเสนอผลติภณัฑทางการเงนิของบรษิทัในชือ่กองทนุสวนบคุคล “ทรนีตีี ้เอเชยีน ไพรเวท ฟนด”

เพื่อเปนอีกทางเลือก หากลูกคาตองการกระจายการเงินลงทุนไปยังตางประเทศบางสวน
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งานสัมมนาแนะนําการลงทุนในกองทุนสัญชาติเวียดนาม

การปฎิบัติดานแรงงานอยางเทาเทียม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทรวมกับกองทุนสัญชาติเวียดนาม SSI-SCA ไดจัดสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม เพื่อสราง

ความรูความเขาใจการลงทุน และเปดโอกาสใหลูกคาไดเพิ่มชองทางการลงทุนไปยังประเทศเวียดนามไดโดยไมตองเสียคา

พรเีมีย่มเมือ่ลงทนุในหุนทีต่ดิโควตานกัลงทนุตางประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL)

ปจจบุนัการลงทนุในเวยีดนามตองอาศยัผูทีม่คีวามรูความเขาใจตลาดหุนเวยีดนามเปนอยางดมีคีวามเขาใจในระบบความคดิ

วัฒนธรรม และสามารถเขาถึงขอมูลไดลึกกวาคนตางชาติ มีความสามารถในการเสาะหาหุนที่ดี และเจาะเขาไปถึงขอมูลเชิง

ลึกทั้ง qualitative และ quantitative เพื่อประเมินมูลคาหุนและกิจการเพื่อตัดสินใจลงทุนในหุนแตละตัว ซึ่งบริษัทไดมีจัด

เตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนดังกลาวไวคอยใหบริการกับลูกคาดวย และถือเปนการเปดโอกาสในการ

สรางผลตอบแทนทีด่แีกลกูคาอกีดวย  ซึง่ลกูคามคีวามสนใจลงทนุในกองทนุเวยีดนามนีเ้ปนจาํนวนมาก

บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานเปนอยางยิ่ง ดวยตระหนักดีวาพนักงานคือกลไกสําคัญในการดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย

และผลักดันใหบริษัทกาวหนาและเติบโตอีกทั้งบริษัทปฏิบัติตอพนักงานโดยคํานึงถึงความเปนธรรม ความเทาเทียมกัน และ

ไมเลือกปฏิบัติกับพนักงานไมวาเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ  อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อและ

ความคิดเห็นทางการเมือง  โดยคํานึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 3 ประการ คือ

นอกจากนี้ บริษัทยังไดสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน ไดแก

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner เพื่อเปนตัวแทนพนักงานจากฝายงานตางๆ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีอายุ และเพศที่

แตกตางกันเพื่อสะทอนถึงความตองการของพนักงานหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ป

และมีหนาที่สําคัญในการนําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เปนประโยชนใหแกบริษัท อีกทั้งยังเปนสื่อกลางใน

การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานดานทรัพยากรบุคคลไปยังพนักงานอยางทั่วถึง โดย HR Partner จะ

จัดประชุมในทุกไตรมาส โดยในป 2562 ไดจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

1. เคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน

    ขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

2. ใหความคุมครองทางสังคม การคุมครองสภาพการทํางานของพนักงาน 

3. ใหความคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
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2. การสํารวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยบริษัทไดจัดสํารวจติดตอมาเปนระยะเวลา

3 ป  สําหรับในป 2562 บริษัทไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (บริษัท GPS) มาเปนผูจัดทําติดตอกันเปนปที่ 3 เพื่อให

พนักงานเกิดความมั่นใจวาความคิดเห็น หรือขอมูลที่ไดแสดงความคิดเห็นไป จะถูกเก็บเปนความลับทําใหกลาแสดง

ความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทเปนอยางยิ่ง ในการไปดําเนินการแกไขปรับปรุง

บริษัทไดรวมโครงการกับสสส.และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการจาง

คนพิการทํางานในองคกร โดยบริษัทไดจางคนพิการจํานวน 2 คนมาให

บริการนวดเพื่อสุขภาพแกพนักงานสัปดาหละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัท

จะไดชวยเหลือสงเสริมคุณภาพชีวิตแกคนพิการไมใหเปนภาระของสังคม

แลว ยังเปนการใหโอกาสอยางเทาเทียมกับคนในสังคม สําหรับคาใชจาย

ที่บริษัทจะตองนําสงตามพรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ศ. 2550  ในอัตราปละกวา 2 แสนบาทนี้ ไดแปลงมาเปนชิ้นงานที่เปน

ประโยชนตอคนในองคกร สามารถจับตองเปนรูปธรรมได

การสนับสนุนผูทุพพลภาพ

บริษัทเชื่อวา ธุรกิจจะเติบโตไปได จะตองเติบโตทั้งอุตสาหกรรม ไมอาจเติบโตไดเพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  ดังนั้นบริษัทจึง

สนบัสนนุและสงเสรมิ ใหผูบรหิารและพนกังาน ซึง่เปนผูมคีวามรู ความสามารถ มปีระสบการณและมคีวามเชีย่วชาญในธรุกจิ

ตลาดทุนเปนอยางดี ไดมีโอกาสทํางานเพื่อสังคมสวนรวม โดยรวมทํางานกับทางการ สมาคม ชมรมตางๆ และเปนอาจารย

ที่ปรึกษาในสถานศึกษาตางๆ เพื่อชวยกันพัฒนา สรางความเจริญกาวหนา และเติบโตใหแกอุตสาหกรรมในสวนรวมและ

ประเทศไปพรอมๆกันโดยพนักงานของบริษัทไดเขารวมเปนกรรมการคณะทํางาน วิทยากร ในหลายๆองคกร ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน ดังนี้

การทํางานเพื่อสวนรวม

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์

อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

ประธานชมรม Human Capital Management Club  สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

(รายสาขา)

ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

•

•

•

•

•
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ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผูฝกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรขาราชการใน

โครงการพฒันานกับรหิารการเปลีย่นแปลงรุนใหม ไปปฏบิตัริาชการดานการบรหิาร

จัดการหนวยงานภาคเอกชน สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กรรมการคัดเลือกบุคคลและขาราชการเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงรุนใหม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประธานคณะทํางานกําหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสําหรับ

บริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรชัย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจําหนายหลักทรัพย

ของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการและที่ปรึกษา ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ (CBCE)

คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ

คณะอนกุรรมการพจิารณารางวลัความรวมมอืเพือ่การพฒันาดเีดน ประจาํป 2562 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการอุทธรณ ผูทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณสูงดานบัญชแีละการเงิน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

•

•

•

•

•

•

•

•

•

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

ประธานกรรมการชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ประธานอนุกรรมการวินัย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย)

•

•

•

•

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพยสินทางปญญา มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร

อาจารยพิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธปริญญาตรีและโท คณะพาณิชยศาสตร และการ

บัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อาจารยพิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย 

คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิทยากรรับเชิญ ของ Money Chat  

วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต  

วิทยากรรับเชิญสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ

อาจารยพิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสําหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยโรงเรียน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทน และจัดสวัสดิการที่เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ

ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการออมในระยะยาว สนับสนุนใหพนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดี โดยคาตอบแทนแบงได ดังนี้

1. ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน  ไดแก เงินเดือน คาจาง โบนัส Incentive Referral Fee และเงินสมทบประกันสังคม

2. ผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในนาม “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแลว” พนักงานจะสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดเมื่อพนทดลองงานและ

ไดรับการบรรจุเปนพนักงานแลว โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเขากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของ

นายจาง หรือสามารถเลือกสะสมไดสูงสุดในอัตรารอยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของสมาชิกและสมาชิกสามารถ

แจงเปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมไดปละ 1 ครั้ง  ซึ่งพนักงานจะไดรับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ นอกจากนั้น

กองทุนฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและกรรมการที่มาจากการ

แตงตั้งของนายจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกําหนดนโยบาย

การลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด

นอกจากนัน้บรษิทัฯ ไดเขารวม "โครงการบรษิทัเกษยีณสขุ" ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย

เพื่อสรางความรูใหแกพนักงานในการออม การลงทุน และใหสิทธิพนักงานเลือกเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดสูงสุด

ในอัตรารอยละ 15 และบริษัทสมทบตามอายุงานของพนักงานในอัตราไมเกินรอยละ 15  โดยพนักงานสามารถเลือกลงทุน

ไดเองตามความเหมาะสมในลักษณะ Employee’s choice โดยมีนโยบายการลงทุน (Master Fund) ทั้งหมด 5 นโยบาย

การลงทุน ไดแก ตราสารหนี้ ตราสารทุนในประเทศ ตราสารทุนตางประเทศ ทางเลือกอสังหาริมทรัพย ทางเลือกทองคํา

และสินทรัพยพิเศษ  โดยพนักงานสามารถเลือกสัดสวนการลงทุนไดมากถึง 19 ทางเลือก  และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบาย

คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

นางณิยะดา จ่างตระกูล ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย  

กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะทํางานกําหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร สําหรับ

บริษัทหลักทรัพยไทย

รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP

กรรมการบริหาร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อุปนายก สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเกาเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ

เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุนที่ 25

เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง

การแพทยสําหรับผูบริหารระดับสูง(ปธพ.) รุนที่ 8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน    

การบริหารค่าตอบแทน    

รองประธานชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย•
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ทางเลอืกการลงทนุไดทกุวนั  โดยทาํรายการผานระบบออนไลนของผูจดัการกองทนุสาํรองเลีย้งชพี ซึง่เมือ่รวมกบัผลประโยชน

ระยะยาวอื่นของพนักงาน เชน เงินชดเชยที่ไดรับเมื่อออกจากงานตามกฎหมายคุมครองแรงงานแลว  พนักงานจะมีเงินออม

ในระดับที่เหมาะสมหลังจากเกษียณอายุงานจากบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับการกาวไปสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) 

ในป 2562 บรษิทัไดรบัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุ ใหเปนบรษิทัเกษยีณสขุระดบัทอง ซึง่เปนการคดัเลอืกจากบรษิทัจดทะเบยีน

จํานวนทั้งหมด 181 แหง และมีเพียง 28 บริษัท เทานั้นที่ไดรับรางวัลในระดับทองนี้

บริษัทฯ ไดมีการจัดทําการสํารวจคาตอบแทนและสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพยอื่นเปนประจําทุก 2 ป และนําขอมูลดังกลาว

มาพิจารณาปรับคาตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสมและในป 2560 บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบเบิกคารักษาพยาบาล

Benefit Management System (BMS) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพนักงานในการเบิกคารักษาพยาบาลทั้งผูปวยนอก

ผูปวยใน คาทันตกรรม และคาจักษุ

สําหรับการดูแลสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ ไดจัดสวัสดิการใหกับพนักงานประจํา ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในแก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน

การตรวจร่างกายประจำปีให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบุตร

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ตู้ยาสามัญ

กองทุนเงินทดแทน

การประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

การช่วยเหลืองานศพของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาเฉพาะด้าน 

สำหรับพนักงานที่ต้องใช้ใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน

เงินกู้หรือจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับพนักงาน

สวัสดิการกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ สวัสดิการที่พนักงานได้รับ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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1. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

2. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน

ของที่ระลึกเมื่อทำงานครบ 15 ปี

สวัสดิการที่จอดรถ

วันลาไปปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา(ได้รับเงินเดือน)

วันลาไปทำ CSR โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา(ได้รับเงินเดือน)

เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ/อาหาร 

เงินช่วยเหลือค่าทำงานในวันหยุด

สวัสดิการกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ สวัสดิการที่พนักงานได้รับ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

จำนวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดได้ในระหว่างปี **

จำนวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดในระหว่างปี

จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด

จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำงานต่อ
หลังจากนั้นไป 12 เดือน

อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate) (1) ที่กลับมาทำงานหลังจาก
ระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) (2) ที่กลับมาทำงานหลังจาก
ระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน (ร้อยละ)

กรณีของการลา
จำนวนพนักงาน (คน)

2560 2561 2562

160 149 137

1 3 1

1 3 1

1 3 0

100 100 100

100 100 0

บริษัทฯ กําหนดใหพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน  โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหวาง

วันลาดวย และไดรับคาจางไมเกิน 45 วัน  และพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิขอใหบริษัทฯ เปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการ

ชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได  โดยใหแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้น 1 ที่รับรองวาไมอาจทําหนาที่เดิมได  ซึ่งบริษัทฯ

จะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหกับพนักงานนั้น

สถิติการกลับเขาทํางานและอัตราการคงอยูของพนักงานหลังการใชสิทธิลาคลอด

หมายเหตุ

(1) อัตรากลับมาทํางาน (Return to Work Rate) = (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จํานวนพนักงานตามเพศที่ไดใชสิทธิลาคลอด) x 100

(2) การคงอยูของพนักงาน (Retention Rate) = (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทํางานตอหลังจากนั้นไป 12 เดือน / จํานวนพนักงาน

ที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานกอนหนา) x 100

34รายงานประจำป 2562

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
ี



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเปนไปตาม พรบ. คุมครองแรงงาน 2541 จํานวน 5 คน  โดยมีหนาที่

ความรับผิดชอบใหคําปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแกฝายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิการสําหรับ

พนักงาน และประเมินผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพื่อประโยชนสุขของพนักงานและองคกรโดยรวม

บริษัทฯ ใหโอกาสเติบโตกาวหนาของพนักงานในองคกร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  ความรู  ความสามารถ และ

พฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมองคกรโดยมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้งองคกรนอกจากนั้นการดําเนินธุรกิจยังคํานึงถึง

ความโปรงใส การเปดเผยขอมูลอยางเปนธรรม และการไมเลือกปฏิบัติตอลูกคาและคูคา

การไมเลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งสอดคลองตามกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

โดยกาํหนดใหคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน  มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบพจิารณา

นโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ

การประสบอนัตราย การเจบ็ปวย หรอืการเกดิเหตเุดอืดรอนราํคาญอนัเนือ่งจากการทาํงาน หรอืความไมปลอดภยัในการทาํงาน

เสนอตอบริษัทฯ รายงานเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย

และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอบริษัทฯ  เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผูรับเหมา และบุคคล

ภายนอกทีเ่ขามาปฏบิตังิานในสถานทีท่าํงาน รวมทัง้รายงานผลการปฏบิตังิานประจาํป รวมทัง้ระบปุญหา อปุสรรคและขอเสนอ

แนะในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอตอบริษัทฯ พิจารณาขอบังคับและคูมือความปลอดภัยในการทํางาน

และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ทํางานเสนอตอบริษัทฯ และวางระบบรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปน

หนาที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ  พิจารณาโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและโครงการฝกอบรม

เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ  รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดาน

ความปลอดภัยในการทํางาน  ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานที่ทํางาน  และสํารวจ

การปฏบิตักิารดานความปลอดภยัในการทาํงาน และตรวจสอบสถติกิารประสบอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในสถานทีท่าํงาน เดอืนละ 1 ครัง้

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จํานวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

7

0

0

0

รายชื่อบริษัท
ผู้แทนนายจ้าง

ระดับ
บริหาร

ผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับ

บัญชา
ผู้แทนลูกจ้าง เลขานุการ

รวม
(คน)

หมายเหตุ : ขอมูลในตารางแสดงจํานวนองคประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทที่มีจํานวนพนักงานตั้งแต

50 คนขึ้นไป
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สําหรับขอมูลสถิติจํานวนวันลาปวยของพนักงาน อัตราการเจ็บปวยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของพนักงาน การบาดเจ็บ

หรือโรคจากการทํางาน  อัตราการขาดงาน  และจํานวนชั่วโมงหยุดงานเนื่องจากเจ็บปวยที่ไมเกี่ยวกับงาน สรุปไดดังนี้

2560

2561

2562

1.4

1.3

1.2

25.7

19.5

14.7

ปี จำนวนวันลาป่วยต่อปีต่อคน อัตราผู้ป่วยในร้อยละต่อปี

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน

จํานวนผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน

ที่เกิดขึ้นในระหวางป 2562

เกิดบาดแผลเล็กนอย
สํานักงานใหญ

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

จํานวนครั้ง

ชาย หญิง ชาย หญิง

จํานวนวันสูญเสีย

การบาดเจ็บกรณีตางๆ

ดานการไดยิน
สํานักงานใหญ

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

โรคจากการทํางาน

การบาดเจ็บของกลามเนื้อ

และกระดูก

สํานักงานใหญ

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

ดานการมองเห็น
สํานักงานใหญ

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

ดานสมรรถภาพปอด
สํานักงานใหญ

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค
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เกิดบาดแผลเล็กนอย

ขอมูล หนวย

อัตราการขาดงาน

จํานวนวันลาปวย

จํานวนชั่วโมงที่หยุดงาน
เนื่องจากการเจ็บปวยที
ไมเกี่ยวเนื่องกับงาน

รอยละ

วัน

วัน * 7.30
ชั่วโมง

0

98.5

719

0

221

1,613

0

290

2,117

0

4

29

0

25.5

186

0

319.5

2,332

ชวงเวลา ม.ค. - ธ.ค. 2562

จําแนกตามเพศ จําแนกตามพื้นที่

สํานักงานใหญ

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

กรณีเสียชีวิต

รวม
ทั้งกลุ่มสาขา

ในเขต
ภูมิภาค

สาขา
กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล

สำนัก
งานใหญ่

หญิงชาย

บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบุกรุก  รวมถึงการโจรกรรม  จึงกําหนดใหมีมาตรการดูแล

รักษาความปลอดภัย ทั้งการควบคุมการเขาถึงพื้นที่โดยไดติดตั้ง (Space Access Control) ที่ประตูทางเขาออกในทุกชั้น

การกําหนดสิทธิและควบคุมการเขา-ออกพื้นที่ทํางานของพนักงานในแตละฝายดวยระบบ Access Control ติดตั้งกลอง

วงจรปด และมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน Business

Continuous Plan  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองชีวิต ทรัพยสิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการปองกันการกระทําผิดดานการฟอกเงิน โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD) รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ

ของลูกคาที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือเปนกลุมอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ฝายงานที่เกี่ยวของจะดําเนินการรายงานการทําธุรกรรม

ดังกลาวใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อปองกันมิใหกลุมบุคคลอาศัยการดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เปน

ชองทางในการกระทําความผิดทางดานการฟอกเงินและการใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

บริษัทฯ มีการวางแผนในการสืบทอดตําแหนงงานอยางเปนระบบ ดังจะเห็นไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ความตอเนื่อง

และมีการบริหารงานที่มีความราบรื่นมาโดยตลอด โดยผูบริหารและฝายทรัพยากรบุคคลจะรวมกันวิเคราะหตําแหนงงานที่

สําคัญ ที่จะตองจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง โดยจะรวมกันกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะถูกพัฒนา (Successor) เพื่อสืบทอด

ตําแหนงงาน รวมไปถึงการคัดเลือกและประเมินความพรอมของพนักงานที่มีศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียม

ความพรอมในการทํางานตอไป

การวางแผนสืบทอดตําแหนงงาน
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การสรางองคกรแหงความสุข

บริษัทฯ ไดสรางความรัก ความผูกพันของพนักงานตอองคกร โดยใชกลยุทธ Holistic HR (Happy 8 Workplace) มาใช

Happy Body บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนใหพนักงานใหความ

สําคัญในการดูแลสุขภาพ ไมวาจะเปนกิจกรรมออกกําลังกาย Trinityx4share การสนับสนุนคาสมาชิกสถาน

ออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพประจําป การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ฯลฯ  นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหพนักงาน

เขารวมการแขงขันกีฬาระหวางบริษัทหลักทรัพยดวยกันทั้งกีฬาแบดมินตัน เทเบิ้ลเทนนิส และฟุตบอล

Happy Heart บรษิทัฯ ไดจดัตัง้ชมรมทรนีตีีอ้าสาฯ เพือ่จดักจิกรรมชวยเหลอืสงัคมเปนประจาํทกุป เชน กจิกรรม

เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ และเงินบริจาคใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

Happy Society บริษัทฯไดสรางบรรยากาศในองคกรใหนาอยู มีการทํางานเปนทีม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ

มีการสื่อสารที่สื่อถึงกันไดทั้งองคกร ไดจัดอบรมความรูทางการเงินใหกับพนักงานของบริษัทที่สนใจ เพื่อให

พนักงานเหลานั้นมีความรู ความเขาใจทางการเงิน (Financial Literacy) และเขาใจหลักการออม การลงทุน ฯลฯ 

เพื่อใหมั่นใจวามีเงินเพียงพอภายหลังเกษียณอายุงาน

Happy Relax  บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมทองเที่ยวประจําป Outing เปนประจําทุกป  เพื่อใหพนักงานไดพักผอน

จากการทํางานมาตลอดป  นอกจากนั้นยังมีงานเลี้ยงปใหม งานครบรอบการกอตั้งบริษัท  เพื่อเปดโอกาสให

พนักงานไดสังสรรคพักผอน 

Happy Brain บรษิทัฯ ไดจดัหลกัสตูรอบรมอยางตอเนือ่ง ทัง้หลกัสตูร Hard Skill หรอื Soft Skill รวมถงึหลกัสตูร

เพือ่ตออายใุบอนญุาตการทาํงานของพนกังานนอกจากนัน้ยงัเชญิวทิยากรบรรยายใหความรูใหมๆ  ใหกบัพนกังาน

เชน ทศิทาง ICO & Cryptocurrency, The Art of Story Telling, Inbound Marketing,  D-I-S-C คยีลบัพชิติใจคน,

กลยุทธการสื่อสารใหไดใจคนทุก Generation

Happy Soul บรษิทัฯ ไดจดังานทาํบญุ และตกับาตรอาหารแหงในโอกาสสาํคญัตางๆ อยูเปนประจาํ นมินตพระ

สงฆมาเทศน รวมถึงจัดทอดกฐินยังวัดตางๆ เปนประจําทุกป

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งพนักงานถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญในการ

ขบัเคลือ่นองคกรไปสูเปาหมายตามวสิยัทศันทีก่าํหนดไวซึง่บรษิทัฯ ไดกาํหนดนโยบายดานทรพัยากรบคุคลโดยใหความสาํคญั

กับการดูแลพนักงาน  ทั้งในดานการพัฒนาความรู ความสามารถ  การใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมรวม ถึงให

ความสําคัญกับการดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดปลูกฝงใหพนักงานเขาใจวัฒนธรรมองคกรในชื่อวา TRINITY DNA โดยปลูกฝงพนักงานมีความเขาใจ

ตระหนกัรูวฒันธรรมองคกรและเปนแนวทางประพฤตปิฏบิตั ิเปนรากฐานในการพฒันาพนกังานและนาํพาบรษิทัไปสูเปาหมาย

วิสัยทัศนและพันธกิจที่ไดตั้งไว

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

Happy Money บริษัทฯ ไดมีการใหความรูพนักงานในการออม และการลงทุน และจัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปน

ลักษณะ Employee ‘s Choice เพื่อใหพนักงานสามารถเลือกลงทุนในผลตอบแทนที่ตองการ และตามความเสี่ยงที่

ยอมรับได นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยใหกับพนักงาน  และติอตอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให

พนักงานไดรีไฟแนนซ ลดภาระหนี้ใหกับพนักงาน

Happy Family บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม Family Day เปนประจําทุกป รวมถึงไดใหคูสมรส และบุตรของพนักงานเขารับ

การตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป

7.

8.
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บริษัทฯ มีนโยบายการวาจางพนักงาน  โดยจะพยายามสรรหาคัดเลือกและบรรจุแตงตั้งบุคคล ใหดํารงตําแหนงที่วางนั้น โดย

พิจารณาบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกอน  แตอยางไรก็ตาม   บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะพิจารณาสรรหาคัดเลือก

และบรรจแุตงตัง้บคุคลในตาํแหนงตางๆ จากบคุคลภายนอกไดตามทีเ่หน็สมควรและเหมาะสม นอกจากนัน้การคดัเลอืกบคุคล

เพื่อวาจางใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ของบริษัทฯ จะกระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของแตละตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่จําเปนแกพนักงาน  ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสให

พนักงานแนะนําเพื่อน หรือคนรูจักมาสมัครงานในโครงการเพื่อนชวนเพื่อน Employee Referral Program

บรษิทัฯ ไดใหความสาํคญักบัการพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร จงึไดพจิารณาจางงานผูพกิารตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 โดยจางเหมาบริการแก

คนพิการทางสายตา จํานวน 2 ราย  ทําหนาที่นวดผอนคลายเพื่อสุขภาพ และลดอาการ Office Syndrome ใหกับพนักงาน 

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยงัคงมนีโยบายสนบัสนนุการจางเหมาบรกิารแกคนพกิารทางสายตาตอไปในป 2563 สาํหรบัสถติขิอมลูอตัราการ

เปลี่ยนแปลงของพนักงานและจํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ แยกตามชวงอายุ เพศ และพื้นที่ปฏิบัติงาน มีรายละเอียด

ดังนี้

การจ้างงาน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

เกณฑองคประกอบพนักงาน

พนักงานเขาใหมองคกร พนักงานลาออกจากองคกร

2560

(รอยละ)

2561

(รอยละ)

2562

(รอยละ)

2560

(รอยละ)

2561

(รอยละ)

2562

(รอยละ)

8.97 13.98 11.34 8.57 17.37 9.66

3.67 5.5 7.56 3.67 8.05 4.62

5.3 8.47 3.78 4.89 9.32 5.04

6.12 10.59 7.14 5.3 9.74 4.62

2.44 3.39 3.78 2.85 7.62 5.04

0.4 - 0.42 0.4 - -

7.34 13.55 10.5 6.12 15.25 7.98

0.4  -  - 0.4 1.27 0.42

1.22 0.42 0.84 2.04 0.84 1.26

จํานวนการเปลี่ยนแปลง

เพศ

ชาย

หญิง

ชวงอายุ

นอยกวา 30 ป

30 - 50 ป

มากกวา 50 ป

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สํานักงานใหญ

สาขากรุงเทพและปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค
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บริษัทใหความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนสองเรื่องใหญๆ ไดแก

บริษัทใหความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดําเนินธุรกิจที่จะสงผลกระทบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และเปดชองทางใหมี

กลไกในการรองเรียน รองทุกข  เพื่อใหผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อวาไมไดรับความเปนธรรม

จะไดมีชองทางที่รองทุกขอยางเปนทางการและมีขบวนการในการดูแลอยางเหมาะสม

เนื่องจากในปนี้บริษัทไดดําเนินการจัดทํารายงานความยั่งยืนเพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง GRI ทั้งหมดเปนครั้งแรกจึงยังไมมี

การดําเนินงานจัดทํากระบวนการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

องคการสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการดานมนุษยธรรมสิทธิของ

องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global

Compact : UNGC) ทั้งนี้ หากมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะปรับปรุงเนื้อหาดานสิทธิมนุษยชน

ในการเขียนรายงานฯ ในครั้งตอไป

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในการทํางาน สิทธิที่พึงไดรับอาหาร สิทธิในสุขภาพ

ตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิดานสวัสดิการและสังคม 

สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย

เสรีภาพในการแสดงออก 

1.

2. 

จํานวนพนักงานทั้งหมดจําแนกตามลักษณะงาน 

การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

เกณฑ

พนักงาน

2560

ลักษณะงาน

Front Office Back Office Front Office Back Office Front Office Back Office

2561 2562

ลักษณะงาน ลักษณะงาน

จาํนวนทัง้หมด

ชาย

หญงิ

175

58

57

65

53

77

172

54

56

64

52

74

176

55

52

62

57

74
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บริษัทไดสงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อสังคมผานรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย ไดแก การสนับสนุนงบประมาณ

การมอบสิง่ของ การใหความชวยเหลอืในยามฉกุเฉนิ การทาํกจิกรรมจติอาสาของพนกังาน รวมถงึกจิกรรมภายในของพนกังาน

ที่รวมบริจาคเงินและสิ่งของใหแกสาธารณกุศลตางๆ ตลอดจนการถายทอดทักษะความรู โดยรวมกับพันธมิตร กลุมลูกคา

และผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ

ในป 2562 บริษัทไดดําเนินกิจกรรมดานจิตอาสาและมีการมอบสิ่งของตลอดจนบริษัทไดกําหนดแผนงานในการทํากิจกรรม

CSR เปนประจําเกือบทุกเดือน โดยเปนกิจกรรม CSR ที่มีความหลากหลาย มีทั้งเรื่องการบริจาคเงิน และสิ่งของ แกผูที่

เดอืดรอน  ทัง้กจิกรรมทีส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณอีนัดงีาม สงเสริมเรื่องการศึกษารณรงคลดโลกรอน โดยนําสิ่งของเครื่องใช

ที่ไมไดใชมาใชใหเกิดประโยชน หรือลดปริมาณการใชวัสดุสิ้นเปลือง ใหตระหนักถึงความรักผูกพันในครอบครัว รวมทั้ง

สนับสนุนโครงการดีๆที่เกิดประโยชนตอสังคมอยางยั่งยืน 

บริจาคปฎิทินเกา เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน – รวมกันบริจาคปฎิทินเกาที่ไมไดใชแลวเพื่อนําไปทําเปนสื่อ

การเรียนการสอนใหกับนองๆ ผูพิการทางสายตาในมูลนิธิสอนคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ

บริจาคเครื่องอาบนํ้า ใหผูปวย ผูยากไร และขาดแคลน - รวมกันบริจาค "เครื่องอาบนํ้า" ไดแก สบู แชมพู

แปรงสฟีน ยาสฟีน หว ีทีโ่กนหนวด ทีห่ลายคนเคยเหน็และเคยหยบิจากโรงแรม หรอืรสีอรทตางๆ แตไมไดใช เพือ่นาํ

ไปบริจาคใหกับผูปวย และผูยากไรที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

โครงการทรีนีตี้ งดใชพลาสติก - รณรงคใหพนักงานรวมมือกันลดใชพลาสติก โดยเลือกทํากิจกรรม 3 กิจกรรม

จากกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ไดแก แยกขยะ งดใชแกวพลาสติก งดใชถุงพลาสติกเปลี่ยนเปนถุงผา ใชกลองขาว

ตนเองไมใชกลองโฟมใสอาหาร และใชกระดาษ A4 ทั้ง 2 หนา

บริจาคหลอดเพื่อทําหมอน – รวมกันบริจาคหลอดที่ใชแลว และนํามาทําความสะอาด เพื่อนําไปทําหมอนใหกับ

ผูปวยติดเตียงในชุมชนเปนการชวยลดการเกิดแผลกดทับ ปองกันปญหาภูมิแพจากไรฝุน พรอมทั้งยังสอดแทรกการ

ปลูกฝงวินัยในการแยกขยะใหกับพนักงานในบริษัทอีกดวย 

โครงการบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส - จัดกิจกรรม บริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส โดยขอรับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส

จําพวก E-Waste เชน อุปกรณมือถือ มือถือเกาใชไมได แบตเตอรี่มือถือ พาวเวอรแบงก สายชารจ และหูฟง เพื่อนํา

ไปบริจาคตอใหกับ AIS เพื่อจะไดนําไปทําลายหรือ Recycle ใหถูกวิธี

โครงการเปดกร ุแอนด เกะขายของ - กจิกรรม เปดกร ุแอนด เกะ ขายของโดยไดรบัความรวมมอืจากพนกังานใน

การนําสิ่งของที่ไมใชแลวแตยังมีสภาพดีมาบริจาค และยังมีการจัดประมูลเครื่องใชสํานักงาน และเฟอรนิเจอรพรอม

ใชงานใหกบัพนกังาน โดยรายไดทีไ่ดจากการทาํกจิกรรมนาํไปมอบเปนทนุการศกึษา และทนุอาหารกลางวนัแกนองๆ

นักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนโรงเรียนที่บริษัทรับดูแลตั้งแตคราวนํ้าทวมใหญป 2554

โครงการบริจาคของเลนใหนองๆ นักเรียนโรงเรียนบานสือดัง ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปตตานี  ซึ่งเปน

โรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 200 คน โดยทางบริษัทฯ ไดทําการรวบรวม

ของเลนและสงไปใหกับนองๆ ทุกป เพื่อเปนของขวัญและสรางรอบยิ้มใหกับนองๆ ในชวงเทศกาลวันเด็กป 2562

•

•

•

•

•

•

•

การดําเนินการด้านสังคม
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บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ ดวยเล็งเห็นวาการดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

การลงทนุการสรางความเชือ่มัน่และความนาเชือ่ถอืใหกบัผูมสีวนไดสวนเสยีจงึเปนการชวยสงเสรมิภาพลกัษณ ผลประกอบการ

และชวยใหบริษัทสามารถเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนรากฐานที่ดีในการ

ดําเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสงเสริม และใหความ สําคัญตอ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหบริษัทดําเนินงานอยางโปรงใส มีความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะนําไปสูความเจริญเติบโต

ของกิจการเพิ่มคุณคา และมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวตอไป

คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีนาทีใ่นการพจิารณาหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย

และมีการปฎิบัติตามขอบังคับของบริษัท  โดยไดกําหนด "นโยบายการกํากับดูแลกิจการ" ซึ่งไดมีการประกาศใหพนักงานได

รบัทราบและถอืปฏบิตั ิโดยนโยบายนีจ้ะมกีารพจิารณาทบทวนเปนระยะๆ และมกีารปรบัเปลีย่นใหเหมาะสมกบัภาวการณใน

แตละขณะ

• การกํากับดูแลกิจการ

• หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

• การบริหารจัดการความเสี่ยง 

• การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง

• การใหสินเชื่อและการลงทุน

• การรักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคา

มิติด้านธรรมาภิบาล 

การกํากับดูแลกิจการ 
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บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งประกอบดวยบริษัทยอยและบริษัท

รวม รวม  6 บริษัท บริษัทจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเขาไปเปนตัวแทนในบริษัทยอย และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจ

ที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ บริษัทยอยจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน รวมทั้งนโยบาย

หลักที่บริษัทยอยในกลุมนําไปปฏิบัติจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)

สาํหรบั บรษิทัรวม บรษิทัจะมกีารมอบหมายผูบรหิารของบรษิทัเขาเปนกรรมการของบรษิทัรวม เพือ่รวมกาํหนดนโยบาย และ

ดูแลการบริหารงานในบริษัทรวม กรณีที่มีการทํารายการระหวางบริษัทยอยหรือบริษัทรวม กับบุคคลที่เกี่ยวโยง ตองไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมีการเปดเผย

ขอมูลและจัดเก็บขอมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑการจัดทํางบการเงินรวมใหทันกําหนดเวลา

ในสวนการดแูลเรือ่งการใชขอมลูภายใน กรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทั ทรนีตีี ้วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั

ยอยจะตองปฎิบัติตามขอกําหนดในคูมือการปฎิบัติงาน (Compliance Manual) อยางเครงครัด ซึ่งมีการกําหนดระเบียบ

ปฎิบัติตางๆ ไดแก จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน

โดยบริษัทไดกําหนดแยวทาง "การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน" เพื่อเปนแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

ของบริษัท และการรักษาความลับของลูกคาไว

บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยไดกําหนดเปนหลักเกณฑพื้นฐานของ

บริษัทในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส และเปนมาตรฐาน

เดียวกัน โดยบริษัทไดมีการนําหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสานเขาเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงาน

ทุกคนจะตองยึดถือปฎิบัติอยางเครงครัด ทั้งนี้ บริษัทไดมีการสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีใหกับพนักงานทั่วทั้งองคกรผานการปฐมนิเทศพนักงานใหม การอบรม ใหความรู การสงขาวสารผานตามสื่อตางๆ

ขององคกร และยํา้เตอืนใหกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานระมดัระวงัและปองกนัไมใหกระทาํใดๆ ทีเ่ปนการละเมดิกฎระเบยีบ

ขอบังคับ ที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูบริษัท

ความซื่อสัตยในวิชาชีพ : ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตในวิชาชีพโดยยึดหลักความเสมอภาคในการใหบริการ

ทักษะความเอาใจใสและความรอบคอบ : มีมาตรฐานในการดําเนินงาน โดยมีความรอบรู ความสามารถ และเอา

ใจใสในการปฏิบัติหนาที่

หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ : ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย และ/

หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาอยางเครงครัด

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา : มีขอมูลเกี่ยวกับลูกคาอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนในการพิจารณาสถานะและวัตถุประสงค

ในการลงทนุของลกูคา และในการใหคาํแนะนาํเกีย่วกบัการลงทนุแกลกูคา โดยใหขอมลูทีถ่กูตองครบถวนเพยีงพอ

ตอการตัดสินใจของลูกคาและตองบริการขอมูลนั้นแกลูกคาทุกๆ ราย

1.

2.

3.

4.

การกํากับดูแลดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

จรรยาบรรณพนักงาน
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ความขัดกันในผลประโยชน : หลีกเลี่ยงการขัดกันในผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทและบริษัทในกลุม

หากเกดิการขดักนัในผลประโยชนขึน้ใหสมาชกิปฏบิตัติอลกูคาดวยความเปนธรรม และเสมอภาค ซึง่อาจทาํไดโดย

การเปดเผยขอมูลหรือโดยกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะให

บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสมาชิกตองละเวนจากการหาผลประโยชนจากลูกคา

การรักษาทรัพยสินของลูกคา : เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัท และมีการปองกัน

รักษาอยางเหมาะสม โดยสามารถระบุไดวาเปนทรัพยสินของลูกคารายใด

ความมั่นคงทางการเงิน :  ตองมั่นใจวาบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการ

ดําเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ

การจดัองคกร และการควบคมุภายใน : จดัใหมรีปูแบบการจดัโครงสรางองคกร เพือ่ใหการบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ

มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและการบันทึกขอมูลอยางเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มี

ความรู ความสามารถอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ โดยสมาชิกจะตองกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชบังคับ

ผลประโยชนสวนรวมของธุรกิจ : ใหความรวมมือแกหมูคณะในกิจกรรม เพื่อประโยชนสวนรวมและตองรักษาไวซึ่ง

ผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน

สัมพันธภาพตอผูรวมธุรกิจ : ละเวนจากการกระทําอันเปนการกลาวรายตอสมาชิกดวยกัน หรือการกระทําอัน

กอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ

สัมพันธภาพตอองคกรที่กํากับดูแล : ใหความรวมมือกับองคกรที่กํากับดูแลอยางเปดเผย และตองแจงใหองคกร

ที่กํากับดูแลทราบทันที หากมีขอมูลใดๆ ที่องคการกํากับดูแลควรทราบ

บริษัทจะมีทบทวนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานเปนประจําทุกป และมีการ

ปรับเปลี่ยนประเด็นของจรรยาบรรณใหทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน นอกจากนี้ ผูบริหารทุกระดับ

จะตองมีสวนรับผิด ชอบในประเด็นดานการจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน หากมีการ

ละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน ผูบริหารที่เกี่ยวของจะตองมีสวนรับผิดชอบดวย

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากเล็งเห็นวาเปนการบอนทําลาย และสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ สังคมโดยรวม จึงไดกําหนดนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

และเพื่อเปนการสรางความมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงแสดงใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทไดรับทราบวา

การดําเนินงานของธุรกิจของบริษัทมีความโปรงใส

45รายงานประจำป 2562

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
ี



บริษัทไดประกาศกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตั้งแตเดือนมกราคม 2558

และไดรับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการคอรรัปชั่นเมื่อเดือน

เมษายน 2558 รวมทั้งไดรับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒนในโครงการประเมินการดําเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-

Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2559 ซึ่งไดรับการรับรองแลวจาก CAC (Thailand's

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงใหเห็นถึงการนําไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความ

ครบถวนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่กําหนด โดยไดมีการสื่อสารและจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเปนประจําอยางนอย

ปละครั้งพรอมกับการอบรมพนักงานประจําป รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันความเสี่ยงการทุจริต

ทกุครัง้ทีฝ่ายตรวจสอบฯ เขาตรวจสอบระบบงานตางๆตามแผนงานตรวจสอบ เพือ่ใหแนใจวาการปฏบิตังิานของฝายงานตางๆ

เปนไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกําหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันและ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสมและเพียงพอในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

บริษัทไมยอมรับการคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไมยอมรับการคอรรัปชั่น ไมวาจะเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว

เพื่อน หรือคนรูจักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม โดยตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นอยาง

เครงครัด

บริษัทกําหนดใหมีการสื่อสาร ทําความเขาใจใหบุคลากรของบริษัทตั้งแตเริ่มเขาทํางานและมีการอบรมเปนประจํา

สมํ่าเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหมีการปฏิบัติ

ที่เปนไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย

บริษัทจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดมั่นวาการคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชน

บริษัทมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด

ที่เกี่ยวของกับการตอตานการคอรรัปชั่นในประเทศไทย

บริษัทไมมีนโยบายที่จะเขาไปมีบทบาท หรือใหการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไมถูกครรลอง

บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานจายคาอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่รัฐ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

46รายงานประจำป 2562

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
ี



การบริหารจัดการความเส่ียง

กระบวนการบริหารความเส่ียง

บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมอยางตอเนื่อง โดยไดมีการกําหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการและผูบริหาร อีกทั้งไดนําเรื่อง

การบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งของการกําหนดกลยุทธ และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหธุรกิจเติบโตและสราง

ผลตอบแทนอยางมั่นคงในระยะยาวใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน

และความมัน่คงของบรษิทั โดยบรษิทัไดกาํหนดยทุธศาสตรการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลองกบัแนวทางและหลกัปฎบิตัสิากล

ครอบคลมุทัง้กลุมธรุกจิตามแนวทางการบรหิารความเสีย่งแบบรวมกลุม ประกอบดวย ความเสีย่งดานกลยทุธ ความเสีย่งดาน

เครดิต ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานการปฎิบัติงาน ภายใตโครงสรางการบริหาร

ความเสี่ยงซึ่งกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนรวมทั้งมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงที่เปนอิสระ โดยหนวย

ธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานที่ปรับดวยความเสี่ยง

การบรหิารความเสีย่ง มวีตัถปุระสงคหลกัเพือ่สรางความตระหนกัถงึความเสีย่ง ความรบัผดิชอบตอความเสีย่ง ความสามารถ

ในการบรหิารความเสีย่งทัง้องคกร และการรกัษามาตรฐานของหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีรวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม  (Emerging

Risk) โดยนํามาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและดําเนินธุรกิจขององคกร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีสวนรวมใน

การสนับสนุนใหเกิดกระบวนการสรางคานิยมอันมีคุณคาตอสังคม ตัวอยางเชน บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด  มีการนําเรื่อง

การตอตานการทจุรติเขามาใชในการดาํเนนิงานโดยใชการรบัรองการเปนสมาชกิ (Certified) และ/หรอืการประกาศเจตนารมณ

การเปนสมาชิก (Declared) แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) มารวมเปนปจจัยหนึ่งใน

การพิจารณาการลงทุนอีกดวย

ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับไดเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ไดสงผลตอความสําเร็จ และความสามารถในการแขงขันของกลุมบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเปาหมายในการสราง

ผลตอบแทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุนในระยะยาว

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุม

ความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง ซึ่งไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดลอมและมาตรฐานสากล และดาํเนนิการตดิตามสถานการณความเสีย่งในภาพรวมอยางตอเนือ่งสมํา่เสมอ เพือ่พจิารณา

ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ

การระบคุวามเสีย่ง เปนการบงชีค้วามเสีย่งทัง้ในแงของประเภทความเสีย่ง สาเหตแุละปจจยัความเสีย่ง ทัง้ทีเ่ปน

ปจจัยภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณถึงความเยงที่บริษัทกําลังประสบอยู หรอืความ

เสี่ยงใหมที่มีอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

ประเมินความเสี่ยง เปนการนําเครื่องมือและวิธีการตางๆ มาใชเพื่อประเมินความเสี่ยงซึ่งกระบวนการดังกลาว

จะตองไดรับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใตกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

1.

2.
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กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ในการดูแล

ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ โดยคณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเพื่อ

ทําหนาที่ดูแลทั้งความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงโดยรวมขององคกร และความเสี่ยงระดับรายการของแตละประเภท

ความเสี่ยง ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงในแตละธุรกิจของบริษัทจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ดูแลการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ

ของทุกองคกรและของแตสายงาน โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานวางแผนและงบประมาณ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดวย ผูทรงคณุวฒุ ิทีม่คีวามชาํนาญในดานความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิหลกัทรพัย

ทําหนาที่พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางครอบคลุมรอบดาน ซึ่งจะมีคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ดําเนินการบริหารใหเปนไปตามนโยบาย โดยมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงขององคกร

หนวยงานวิเคราะหความเสี่ยงและธุรกิจ และหนวยงานบริหารความเสี่ยงดานการปฎิบัติการ เปนหนวยงานสนับสนุน สําหรับ

การดูแลความเสี่ยงในระดับรายการนั้น มีคณะกรรมการและผูรับมอบอํานาจเฉพาะกิจเปนผูดูแล เชน คณะอนุกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกลูกคาใหไดลูกคาที่อยูในเกณฑคุณภาพ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมไดแก ความเสี่ยง

ดานดจิติอล และคณะอนกุรรมการกาํกบักฎเกณฑและการปฎบิตังิาน เปนตน ซึง่คณะกรรมการชดุนี ้ยงัอยูระหวางการดาํเนนิ

การจัดตั้งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2563

การติดตามและควบคุมความเสี่ยง มีการติดตามควบคุมการดําเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฎิบัติ

ทีเ่กีย่วของกบัความเสีย่งและขอบเขตของความเสีย่ง เพือ่ใหสอดคลองกบันโยบายความเสีย่งและระดบัความเสีย่ง

ทีไ่ดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารตดิตามและควบคมุความเสีย่งดงักลาวอยางสมํา่เสมอ และตอเนือ่ง

การรายงานความเสีย่ง การรายงานความเสีย่งประเภทตางๆ อยางครอบคลมุ ทนัเวลา และเพยีงพอในหลายมมุมอง

เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

3.

4.

การระบุ
ความเสี่ยง

การรายงาน
ความเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง

การติดตามและควบคุม
ความเสี่ยง

โครงสรางการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การสรางจิตสํานึกในองคกรดานการบริหารความเสี่ยง

ในป 2562 บรษิทัไดมกีารจดัตัง้คณะกรรมการความเสีย่งเพือ่คุมครองขอมลูสวนตวัของลกูคา และการปองกันความปลอดภัย

ทางไซเบอร โดยมีผูบริหารฝายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี่เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ และกํากับดูแลการใชเทคโนโลยี

ใหสอดคลองกับกลยุทธลักษณะการดําเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซอนของเทคโนโลยีรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

โดยถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ตองการ

ใหบริษัทหลักทรัพยมีธรรมาภิบาล ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสม

ดวยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทําใหเกิดการควบคุมดูแล และบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพกับองคกร

โดยรวม และสามารถนําไปเปนแผนกลยุทธของบริษัท และนําไปปฎิบติโดยคํานึงถึงแนวทางปองกัน และควบคุมความเสี่ยง

3 ระดับ ซึ่งเปนโครงสรางหลักของการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยูเสมอเพื่อใหเกิด

ความยั่งยืนทางการเงิน

บริษัทใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร และพนักงานในระดับตางๆ ผานการจัดอบรม สัมมนาใหความรูใน

หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง เชน กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ การบริหารความเสี่ยงดานการ

ปฎิบัติงาน การปองกันการทุจริต โดยมีพนักงานที่เขาอบรมเปนจํานวน 185  คนในป 2562 คิดเปนรอยละ 98 ของพนักงาน

ทั้งหมด และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนงานที่จะนําเรื่องการบริหารความเสี่ยงเขาไปเปนสวนหนึ่งของคานิยมในองคกร

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้ตรวจสอบภายนอก

หน่วยงานกำกับดูแล

ระดับที่ 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินธุรกิจ นับผิดชอบในการ

กำหนดมาตรการการควบคุม

ของการปฏิบัติงานภายใต้

ความรับผิดชอบ

ระดับที่ 3

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบ

ในการให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

• คณะกรรมการจัดการ
• คณะกรรมการสินเชื่อ

• คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
• คณะกรรมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

• คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการของกลุ่มธุรกิจ

หน่วยงานกำกับ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

ระดับที่ 2

หน่วยงานงบประมาณและ
การเงิน
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บริษัทใหความสําคัญตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกําหนดนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวกันทังกลุมบริษัท  เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูล การถายโอน และมีการตรวจสอบ

ในทุกขึ้นตอนอยางรัดกุม เพื่อการบริหารจัดการขอมูลและระบบสารสนเทศอยางปลอดภัยและสามารถดําเนินธุรกิจได

อยางตอเนื่อง รวมถึงวางมาตรการปองกันทางไซเบอรที่ทันสมัยตามาตรฐานสากล และปรับปลี่ยนใหสอดรับกับยุทธศาสตร

และการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันไมใหขอมูลสวนตัวของลูกคารั่วไหล หรือถูกนําไปใชโดยผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ

IT Infrastructure & Security  

ยกระดับโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยรองรับ

การใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห    

Data Management & Data Privacy

ยกระดับการบริหารจัดการขอมูลเพื่อนําไปสูการบูรณาการขอมูลอยางครบวงจรทั้งภายในและภายนอกเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูใชภายใน โดยตองใหสอดคลองกับกฏหมาย 

Application Management & Application Security 

ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเกิดการเชื่อมโยงของระบบในองคในทุกมิติพรอมทั้งสอดรับ

กับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life) 

IT Governance 

ยกระดับธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสรางศักยภาพและคุณคาเพิ่มใหกับองคกร และมีความ

โปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง

IT Capability

ยกระดับและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร เพื่อใหสามารถพัฒนา และใชงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ทําใหสามารถแขงขันในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได

1.

 

2.

3. 

4.

5.

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
การปองกันอาชญากรรมทางไซเบอร

นโยบายเทคโนโลยีที่สําคัญ
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