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สารจากประธานกรรมการ 

ในป 2564 ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบในวงกวาง

สรางความเสียหายอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเปนอยูทั้งทางตรง และทางออม แมสถานการณ

ดังกลาวเริ่มเบาบางลงในชวงปลายป แตตองยอมรบัวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทในยุคปจจุบันตองคาํนึงถึงความผันผวน และ

ความเสี่ยงใหมๆ รวมถึงสถานการณความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกอยูเสมอ ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุค

ดิจิทัลมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมของลูกคา และนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหบริษัท

ตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงมั่นดําเนินธุรกิจ

เพ่ือความย่ังยืน ดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดูแลพนักงานเปนอยางดี และตอบแทนสังคมมา

อยางตอเนื่อง แตจากสภาพแวดลอมที่ไดรับผลกระทบอยางมากมายจากพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษยชาติ จากการดําเนิน

ธุรกิจตางๆ ทําใหทุกภาคสวนตองหันมาใหความสําคัญตอการดูแลสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ไมนอยไปกวา เรื่องสังคม และการ

กํากับดูแลธุรกิจที่บริษัทไดดําเนินการอยูแลว 

ในป 2564 บริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ ESG  เพื่อกําหนดนโยบาย และแผนงานดานความยั่งยืนใน 3 มิติหลัก

ไดแก สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  โดยในชวงการดําเนินการเริ่มแรก คณะกรรมการ ESG คงตองทําหนาที่

อยางเขมแข็งท่ีจะทําใหพนักงานทั้งบริษัทเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยทั้ง 3 เรื่องนี้ เพื่อนําไปสูสิ่งที่จะยึดถือ

ปฏิบัติในกระบวนการทํางานใหไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะ

ยาว อํานวยประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อีกทั้งสรางสรรคประโยชนตอสังคม และประเทศชาติเปนสําคัญ 

รวมถึงยังตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย และผลกระทบตอหวงโซธุรกิจเพ่ือนําพาองคกรใหเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืน 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมใครขอความรวมมือจากพนักงานทุกทาน จากผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของที่จะ

สนับสนุนใหการดําเนินการเรื่อง ESG ของบริษัทเปนไปไดดวยดีตามแผนงานที่วางไว  

 

                                                                                            

       (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ) 

              ประธานกรรมการ 
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เกี่ยวกบัรายงานฉบับนี้ 

แนวทางการจัดทํารายงาน 

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ จัดทาํรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนเปนประจําทุกปเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของกลุมบริษัทใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนโดยรายงาน

การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของกลุมบริษัทฉบับนี้จะเผยแพรในเดือนมีนาคม 2565 

ทั้งนี้รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจําป 2564 มีขอบเขตเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

และบริษัทในเครือโดยครอบคลุมขอมูลดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมีแนวทางการรายงานที่สอดคลอง

กับแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) มีการระบุเนื้อหาขอมูลองคกร แนวทางการจัดการ หัว

ขอความยั่งยืน และตัวบงชี้การดําเนินงานที่มีนัยสําคัญในชวงป 2564 เชื่อมโยงการดําเนินงานขององคกรกับเปาหมายเพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืนป 2573 (SDG 2030) 

ขอบเขตระยะเวลาของการเปดเผยขอมูลในรายงาน 

ขอมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการดําเนินงานรอบรายป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 

2564 โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคลองกับแนวทางของ GRI Standards ที่ระดับการเปดเผยขอมูลที่เปนไปตามเกณฑ

หลัก โดยครอบคลุมขอมูลของกลุมบรษิัท และบริษัทในเครือดังน้ี 

1. ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ครอบคลุมผลการดําเนินงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัท

หลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด ในสวนของสาํนักงานใหญ และบางสาขาเทานั้น 

2. ขอมูลดานสังคม ครอบคลมุผลการดําเนนิงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้

จํากัด ท้ังสวนของสํานักงานใหญ และสาขาในเขตกรงุเทพ และปรมิณฑล บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด และบริษัท 

ทรนีีตี้ วัน จํากัด 

3. ขอมูลดานธรรมาภิบาล ครอบคลุมผลการดําเนินงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลัก 

ทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด  

ขอมูลท้ัง 3 ขอที่กลาวขางตนจะครอบคลุมเฉพาะพนักงานไมรวมลูกจางชั่วคราว และลูกจาง Outsource  

ทั้งน้ี ขอมูลทางการเงนิในรายงานฉบับนี้นําขอมูลมาจากงบการเงิน และขอมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจําป

2564 ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับเนื้อหา และขอมูลอื่น

นอกเหนือจากขอมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานยังไมไดมีการรับรองจากหนวยงานภายนอก 

ชองทางในการติดตอ 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25, 26-29  

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0 2343 9500 โทรสาร: 0 2343 9690 
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วิสัยทัศน และพันธกจิ 

วิสัยทัศน 

“บริษัทหลักทรัพยท่ีมุงมั่นสงมอบผลตอบแทนที่ดีกวาคาเฉลี่ยของตลาดใหแกผูมีสวนไดเสียภายใตหลักธรรมาภิบาล

ที่ด ีและการจัดการอยางย่ังยืน” 

พันธกิจ 

เปนท่ีปรึกษาทางการเงนิ และการลงทุนโดยมุงสรางผลกําไรใหแกลูกคา 

บริหารงานในแนวทางท่ีสรางมูลคาเพ่ิมแกผูถือหุน 

พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแกพนักงาน 

บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตกรอบจรรยาบรรณ 

รับผิดชอบ และมีสวนรวมในการสนับสนนุกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม และดูแลสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรมองคกร (Trinity DNA) 

 

 

Beyond Expectation  มุงมั่นที่จะสงมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือการบริการที่ดีกวาคาเฉลี่ยของ

    ตลาด หรือคามาตรฐานเกินความคาดหมายของลูกคาเพื่อสรางความประทับใจใหแก

    ลูกคา และพึงพอใจในการเปนลูกคาของทรีนีตี้ 

Consistency Services มุงมั่นที่จะใหบริการลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และใหบริการตอลูกคาทุกรายอยางท่ัวถึง 

Walk the Talk  ยึดมั่นในคําพูด คาํมั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคา เพ่ือนรวมงาน รวมถึงผูบริหาร และ 

    มุงม่ันที่จะใชความรู ความสามารถอยางเต็มท่ีเพ่ือทําตามคําพูด/คําสัญญานั้น 

Pride in Career  มีความภูมิใจในอาชีพที่ทําในงานที่รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่ง

    ของครอบครัวทรีนีตี้ตั้งใจที่จะทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื่อลูกคาเพื่อตนเอง

    และเพ่ือบริษัท 
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Ever Learning  พัฒนาตนเอง ใฝรู หาคําตอบในสิ่งที่ไมรูอยูตลอดเวลา ไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรู พรอม

    แบงปนความรูแกเพื่อนรวมงาน เพื่อประโยชนตอตนเอง ลูกคา และผูมีสวนไดเสียของ

    องคกร 

Integrity  ใหบริการลูกคาทุกกลุมดวยความซื่อสัตย และจริงใจ แสดงออกถึงความเปนมิตรตอ

    ลูกคา ดูแลสินทรพัยลูกคาเหมือนสินทรัพนยตนเองไมใชเปนเพียงแคผูใหบรกิาร 

    ผูรบับริการ และผลประโยชนของลูกคาตองมากอนเสมอ 

Compliance Culture ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ

    ท้ังของบริษัท และของหนวยงานที่เกี่ยวของ มีกระบวนการที่โปรงใส ตั้งแตตนจนจบ

    กระบวนการ 
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เกี่ยวกับ“ทรีนีต้ี” 

ประวัติบริษัท และลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นในป 2544 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดในป

2545 โดยดําเนินธุรกิจหลักดานการลงทนุในบรษิัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เปนบริษัท

แกนหลัก มีสัดสวนมูลคาการลงทุนรอยละ 99.40 ปจจุบันบริษัทมีทุนเรียกชําระแลว 1,072,024,230 บาท 

นอกจากนี้ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ยังถือหุนในบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 99.99 รวม 5 บริษัท 

ไดแก บริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด บริษัท 

ทรนีีตี้ วัน จํากัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัทรวม 1 บริษัท ไดแก บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

 

 

ธุรกิจของกลุมบริษัท 

(1)  บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,200 ลานบาท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 

ประเภทไดแก ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรพัย การคาหลักทรัพย ที่ปรกึษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรพัย การ

ยืม และใหยืมหลักทรัพย ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และการจัดการกองทุนสวนบุคคล รวมทั้งไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทน

สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และผูแทนผูถือหุนกู 

(2)  บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 10 ลานบาท ดําเนินธุรกิจดานที่ปรึกษา

ทางการเงินและงานดานวาณิชธนกิจรวมกับบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด โดยบริษัทฯไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหดําเนินการเปนที ่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที ่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด นอกจากนี้บริษัทยังไดจดทะเบียนเปนที่
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ปรึกษาประเภท ก กับศูนยขอมูลที่ปรกึษาของกระทรวงการคลังเพื่อใหบริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินใหแกหนวยงาน

ตางๆทั้งภาครฐัและเอกชน บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการเลิกกิจการและชําระบัญชี 

(3)  บริษทั ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,200 ลานบาท ดําเนินธุรกิจดานท่ีปรึกษา

วางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในใหแกบริษัทที่เขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็กที่มีแผนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในอนาคต 

(4)  บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 250,000 บาท ดําเนินธุรกิจลงทุนในกิจการตางๆ 

(5) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 100,000 บาท และไดลงทุนในบริษัท คอน

ดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 500,000 บาท ในอัตรารอยละ 99.99 มีวัตถุประสงคในการ

จัดตั้งเพื่อการบริหารจัดการดานการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยใหแกบริษัทอื่น (Securitization) 

(6) บริษัท ทรีมันนี่  โฮลดิ้ง จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 71.5 ลานบาท เปนบริษัทรวม มีวัตถุประสงคการ

จัดตั้งหลักเพื่อดําเนินธุรกิจในการลงทุนในบรษิัทที่ประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับดูแลของ

กระทรวงการคลัง (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) และธุรกิจอื่นที่เก่ียวของ 
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กลยุทธในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษทั 

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ มุงเนนในการพัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑบริการทางการเงินรูปแบบใหมที่หลากหลาย เพื่อ

สรางการเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืนใหกับกิจการ และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับลูกคา และผูถือหุนของบริษัท โดยคํานึงถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และเนื่องจากบริษัทเปน Holding Company ดังนั้นการขับเคลื่อน

ธุรกิจของกลุมบรษิัทจึงมีความยืดหยุน และมีความคลองตัว สามารถขยายธุรกิจ และการลงทุนในดานตางๆ เพื่อสรางความ

หลากหลายใหกับโครงสรางรายไดของบริษัท โดยไมตองพึ่งพารายไดหลักจากธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียง

อยางเดียว 

ในปที่ผานมากลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ไดนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหสอดคลองกับ 4 กลยุทธหลักในการขับเคลื่อน

ธุรกิจของบริษัท ดังนี ้

1. ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อกระจายฐานรายไดไมพึ่งพิงธุรกิจหลักทรัพยเพียงอยางเดียว ไดแก ลงทุนใน

ธุรกิจใหสินเชื่อรายยอย (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) กับบรษิัท ทรมีนันี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งมีแผนจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในอนาคต และรวมลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิก ออสสิริส ในการนําเสนอบริการ 

"ออมทอง" ผานแพลตฟอรม “Savvy” เพ่ือชวยใหผูลงทุนรายยอย สามารถเขาถึงการลงทุนทองไดงายขึ้น และปลอดภัยดวย

เทคโนโลยี Blockchain 

2. เพิ่มรายไดคาธรรมเนียมผานธุรกรรมของธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล (ฝายธนบดีธนกิจ) และธุรกิจวาณิช

ธนกิจ มีเปาหมายเพิ่มขนาดสินทรัพยภายใตการจัดการเปน 5,000 ลานบาท จากปจจุบัน 4,000 ลานบาท ในธุรกิจจัดการ

กองทุนสวนบุคคล สวนธุรกิจวาณิชธนกิจ เปนที่ปรึกษาการเงินนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก บมจ. 

เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (AMR), บมจ. โคลเวอร เพาเวอร (CV) และบมจ.เบริล 8 พลัส (BE8) 

3. ขยายโอกาสการลงทุนใหมๆ ไปยังตางประเทศเพื่อเปนการเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนใหแกลูกคา ผานกองทุน

สวนบุคคล Trinity Asian Private Fund (ex-Japan) ลงทุนในหุนของประเทศในเอเชีย (ยกเวนประเทศญี่ปุน) และผาน

กองทุนเวียดนาม SSI-SCA ซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการชั้นนําของประเทศเวียดนามลงทุนหุนเวียดนามเสมือนเปนคน

เวียดนาม (ไมมีคา Premium ทําใหตนทุนการลงทุนถูกลง) 

 4. เพิ่มโอกาสในการลงทุนในสินทรัพยทางเลือก Cryptocurrency เพ่ือรองรับกับการลงทุนยุคใหม แนะนําการ

ลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล (Cryptocurrency) ใหกับศูนยซื้อขายหลักทรัพยสินทรัพยดิจิตอล 2 แหง ไดแก บริษัท บิทคับ 

ออนไลน จํากัด และบรษิัท สตางค คอรปอเรชั่น จํากัด รวมทั้งชวยอํานวยความสะดวกลูกคาในการเปดบัญชี และใหความรู

และขอมูลลูกคาอยางตอเนื่อง  

รางวัลแหงความสําเร็จ 

1. บริษัทไดรับการประเมินในระดับ“ดีเลิศ”(Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และไดรับการจัดอยูในระดับ Top 

Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 1,000 ลานบาท จากการประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2564 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

2. บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  
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ขอมูลท่ัวไปขององคกร  

ชื่อบริษัท : บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

กลุมอุตสากรรม : การเงิน และธนาคาร 

ลักษณะกิจการ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ :  

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25-29, 29 ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เลขทะเบียนบริษัท :  0105542027071 

โทรศัพท :  0-2343-9500 หรอื 0-2088-9100 

เว็บไซต  :  www.trinitythai.com  

Facebook : www.facebook.com/TrinitySecuritiesGroup  

Youtube : TrinitySecuritiesGroup  

Line Official  : TrinitySecurities  
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หวงโซคณุคาทางธุรกิจของกลุมบริษทั 

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ มีการบริหารหวงโซคุณคาทางธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่ง

เปนปจจัยสําคัญของกลยุทธเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนของบรษัิท โดยมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความคาดหวังของผูมี

สวนไดเสียในทุกภาคสวน ครอบคลุมทุกกระบวนการในหวงโซคุณคาทางธุรกิจ โดยไดมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อ

สรางรากฐานที่มั่นคงซึ่งจะชวยพัฒนาศักยภาพของคูธุรกิจ และลูกคาใหเติบโตควบคูกันไปอยางยั่งยืน โดยการบริหารหวงโซ

คุณคาทางธุรกิจของกลุมบริษัท ไดแก 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบดวย 5 กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องตามบริบทของการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทในภาพรวม ไดแก 

1. การบริหารปจจัยการผลิต ไดแก  

1.1 เงินทุน  เงินทุนสวนใหญของบริษัทเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทําธุรกิจดานนายหนาซื้อขายหลัก 

 ทรัพยโดยมีแหลงที่มาของเงินทุน ดังน้ี 

- การระดมทุน ไดแก การระดมทุนสวนของผูถือหุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การออกหุนกู 

 ระยะสั้น และการออกตั๋วแลกเงนิระยะสั้น 

- เงนิใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย  

- การลงทุนในหลกัทรัพยระยะสั้น ที่มีสภาพคลอง และลงทุนระยะยาวเพื่อเพ่ิมรายไดสรางผลตอบแทน  

1.2 การกูยืม ไดแก เงนิกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินเพ่ือขยายการใหบริการ 

1.3  ทรัพยากรบุคคล ถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมตางๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญ

 ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมาก ใชนโยบายการบริหารพนักงาน Happy Workplace เพื่อใหพนักงาน     

 ทุกคนในบริษัทมีความสุขสามารถใชความรูความสามารถของตนเองในการใหบริการลูกคาอยางมปีระสิทธิภาพ 

 และตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม 

2. การปฎิบัติการ ไดแก  

2.1 การคิดคนผลิตภัณฑทางการเงิน  

- พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงนิ ที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

- วิเคราะหขอมูลของหลักทรัพย ขอมูลทางการเงินของบริษัทที่ตองการระดมทุน และตองการที่ปรึกษา

ทางการเงนิตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี 

- ใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาทางการเงนิ และการลงทุน แกลูกคาดวยความเปนมืออาชีพภายใตกฎ 

ระเบียบ และจรรยาบรรณของหนวยงานทางการที่เก่ียวของ 

2.2 การพัฒนาระบบการซื้อขาย  

- พัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสาร เปนระบบการเปดบัญชีทาง

 อิเล็กทรอนิกส (E-Opening) ที่มีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงระบบการซื้อขายใหทันสมัย และตอบสนองตอเทคโนโลยีอยูเสมอ 
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3. การกระจายผลิตภัณฑทางการเงิน และการบริการ ไดแก  

- พัฒนาชองทางการเขาถึงการบริการ และระบบสื่อสารกับลูกคาในหลากหลายชองทาง เพื่อความสะดวกในการ

 ทําธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็ว และเขาถึงไดงาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีสํานักงาน และสาขาทั้งในกรุงเทพฯ 

 และตางจังหวัดท่ีอํานวยความสะดวกแกลูกคาอีกดวย 

- มีระบบการจัดการใหบริการ และการจัดการขอมูลที่ทันสมัย เพื่อใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผาน

 เทคโนโลยีสมัยใหมได 

4. การตลาด และการขาย  ไดแก  

- การทํากิจกรรมสงเสริมการขาย เพ่ือใหเกิดกิจกรรมปฎิสัมพันธกันระหวางลูกคา และบริษัท เชน การอบรม จัด

 สัมมนาใหความรูแกลูกคา สื่อมวลชน และนักลงทุนเปนประจําสมํ่าเสมอ 

- การโฆษณา เพ่ือสรางการรับรูถึงแบรนด และผลิตภัณฑทางการเงินของบริษัท โดยโฆษณาทั้งในแบบ Online 

 ไดแก Social Media ของบริษัท, Website บริษัท และ Offline ไดแก สื่อสิ่งพิมพตางๆ  

- การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ใหกับลูกคา และนักลงทุนผานสื่อมวลชน และผาน

 ชองทางการสื่อสารตางๆ ของบริษัทตลอดเวลา   

 5. การบริการหลังการขาย ไดแก  

- มีหนวยงานที่รับเร่ืองรองเรียน รับฟงความคิดเห็นของลูกคา นักลงทุน และนําไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่

เก่ียวของตอไป 

- มีการรับฟงความคิดเห็น และสํารวจความตองการของลูกคาเปนระยะเพื่อนํามาพิจารณาแกไข พัฒนาปรับปรุง 

กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
 

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 

 1. โครงสรางพื้นฐานขององคกร (Infrastructure) บริษัทไดมีการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานสําคัญๆ ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหทันสมัยอยู ตลอดเวลา เพื่อใหสามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และมี

ประสิทธิภาพ ไดแก ระบบซื้อขายหลักทรัพย ระบบปฏิบัติการหลักทรัพย ระบบคอมพิวเตอรเทคโนโลยี ระบบขอมูลในการ

บริหาร ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบขอมูลการลงทุนของลูกคา ระบบบัญชี และการเงิน ระบบขอมูลการบริหารทรัพยากร

บุคคล ระบบการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เปนตน 

 2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินคา และบริการ (Technology Development) ปรับปรุงกระบวนการ

ใหบริการ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อตอบสนองตอความตองการ และโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งศึกษา คนควา 

และ/หรือหาคูคาเพื่อรวมพัฒนา นําเสนอผลิตภัณฑการเงินทางเลือกใหมๆ และ/หรือ รูปแบบใหมแกลูกคา นักลงทุน อยู

ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือก และโอกาสในการสรางผลตอบแทนใหแกลูกคา นักลงทุน 
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3. การจัดซื้อ จัดจาง (Procurement) จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือในการทํางานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ดวยความ

โปรงใส ใหความเปนธรรมแกบริษัทคูคา รวมทั้งมุงมั่นที่จะจัดหาคูคาที่สนับสนุนการตอตานทุจริตซึ่งเปนแนวทางที่บริษัทยึด

มั่น 
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นโยบาย และเปาหมายดานความยั่งยืน 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดกําหนดนโยบายดําเนินงานเพื่อความยั่งยืนใหเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท และใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม สังคม และ

ธรรมาภิบาล (ESG)  ซึ่งสอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนขององคการสหประชาชาติ การดําเนินงานดังกลาว มี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางบรหิารจัดการภายในบริษัท และกลุมบริษัทในเครือเพื่อนําไปปฎิบัติในการดําเนินธุรกิจอยาง

เปนรูปธรรม และอยางย่ังยืนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียหลักของบริษัท 

การดําเนินงานตามเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 

เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

1. ดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยใสใจ

ตอส ิ ่ งแวดล อม และให เก ิดผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

-  จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหความสําคญัตอ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-  ประชุมตัวแทนพนักงาน  เพ่ือใหรับทราบ

เก่ียวกับนโยบาย และแนวทางปฎิบัติดาน

สิ่งแวดลอมของบริษัท 

ปละ 1 ครั้ง 

 

ปละ 2 ครั้ง 

 

2. รณรงคใหพนักงานทาํกิจกรรม

ที่ลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม 

 

 

-  จัดกิจกรรมรณรงค 3R โดยแบงเปน 

1. กิจกรรมเรื่องการลดใชพลังงาน ไดแก ไฟฟา 

นํ้าประปา นํ้ามันเชื้อเพลิง และรณรงคการใช

พลังงานทดแทนตางๆ  

2. กิจกรรมที่เก่ียวของกับการใชกระดาษ 

3. กิจกรรมที่เก่ียวของกับขยะ และของเสีย 

4. กิจกรรมที่เก่ียวของกับกาซเรือนกระจก 

ไตรมาสละ 1 กิจกรรม 

การดําเนินงานตามเปาหมายดานสังคม 

เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

1. ปฎิบัติตอพนักงาน และ

แรงงานดวยความเทาเทียม 

และสรางใหเปนองคกรแหง

ความสขุ (Happy 

Workplace) 

-  จัดใหผูบริหารไดมีโอกาสพดูคุย และรับฟง

ความคิดเห็นจากพนักงาน ในกิจกรรม 

TRINITY Town Hall 

-  จัดตั้งคณะกรรมการสรางเสริมความ สัมพันธ

พนักงาน (HR Partner) โดยเลอืกตัวแทนจาก

ฝายงานตางๆ เพ่ือนําเสนอความคดิเห็นในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

-  จัดใหมีการสํารวจความผูกพันของพนักงาน 

(Employee Engagement Survey 

-  อยางนอย ปละ 2 ครั้ง     

     

                                           

-  ประชุมทุกไตรมาส และมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป    

-  จัดเปนประจําทุกป และพนักงาน

เขารวมการสํารวจจะตองมีไมนอย

กวารอยละ 85 จากจํานวน

พนักงานทั้งหมด                         

2. การพัฒนาอบรมใหความรู

กับบุคลากรในบรษิัท เพ่ือ

เพิ่มทักษะในการลงทุนใหมๆ 

-  อบรม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุก

ระดับ 

-  นําระบบการเรยีนรู ผานระบบออนไลน มาใช 

-  จํานวนชั่วโมงอบรม ตองไมต่ํากวา 

12 ชั่วโมง / คน / ป 

-  ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ใหสอดคลองกับการเติบโต

ของบริษัท 

เพื่อใหพนักงานเสามารถเรยีนรูไดทุกที่ ทั้งท่ี

บาน และท่ีทํางาน 

 

3. สงเสรมิใหพนักงานเขาใจ 

และตระหนักถึงวัฒนธรรม

องคกร (TRINITY DNA) ที่ด ี

และ ESG 

 

-  จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหพนักงานเขาใจ และ

จดจําวิถีในการปฏิบัติตัว เพื่อสงเสริมใหทํางาน

บรรลุตามเปา หมายขององคกร 

-  จัดกิจกรรมเพ่ือใหพนักงานเขาใจและตระหนัก

ถึงความสําคัญของ ESG 

-  อยางนอยปละ 2 กิจกรรม 

 

 

-  อยางนอยปละ 1 กิจกรรม 

 

4. อบรมใหความรูเก่ียวกับการ

ลงทุน และนวัตกรรมทาง

การเงินใหมๆ 

-  จัดอบรมใหความรูใหแกลูกคา นักลงทุน และ

สาธารณชน 

-  อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

การดําเนินงานตามเปาหมายดานธรรมาภิบาล 

เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

1. การดําเนินธุรกิจตามหลัก

จริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี 

-  จัดกิจกรรม Opportunity day ใหขอมลู

บริษัทกับนักลงทุนและสาธารณชน  

-  จัดประชุมผูถอืหุน โดยจะไดรับการประเมิน 

AGM Checklist 

-  บริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

-  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

-  ไดรับคะแนนไมนอยกวารอยละ 90 

reconfirm พี่เล็ก 

-  เปนบริษัทที่ไดรับการประเมินใน 

Top Quartile ของรายงานการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี (CGR) 

2. คดิคน และพฒันาสรางสรรค

ผลิตภัณฑทางการเงนิใหมๆ 

และ/หรือพฒันากระบวนการ 

ขั้นตอนในการใหบรกิารลูกคา 

-  คิดคนและ/หรือพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

หรือปรับปรงุข้ันตอน กระบวน การใหบริการ

แกลูกคาใหมีประสิทธิภาพ  มีความทันสมัย 

ตอบโจทยตอความตองการของลูกคา และนัก

ลงทุน 

-  มีการทบทวนกระบวนการขั้นตอน

การใหบริการเปนประจําทุกป เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 

เชน เปดบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย

ผานระบบออนไลน  

-  ศึกษานําระบบ RPA (Robot 

Process Automation) มาพฒันา

ขั้นตอนในการทํางาน เพื่อลดความ

ผิดพลาด (Human Error) และ

เพื่อความมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม

ความรวดเร็วในการทํางาน 

3.  ใหความสาํคัญ และบริหาร

ความเสี่ยงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

-  จัดอบรมใหความรู กับพนักงานในหลักสตูรที่

เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อสราง

จิตสํานึกดานการบริหารความเสี่ยงใหกับ

องคกร 

-  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

-  ตั้งคณะทํางานเพื่อการบรหิารความเสี่ยง มี

หนาที่ดูแลความเสี่ยงดานกลยุทธและความ

เสี่ยงโดยรวมของบรษิัท 

-  พัฒนารายงานขอมูลเชิงบริหาร ใน

รูปแบบของ Dash Box เพื่อความ

มีประสิทธิภาพ ไดรับขอมลูอยาง

รวดเร็วในการบรหิารความเสี่ยง 

4. การคุมครองขอมูลสวนบคุคล

ของลูกคา พนักงาน และ

ผูเกี่ยวของ (PDPA : 

Personal Data Protection 

Act) 

-  กําหนดนโยบายคุมครองขอมลูสวนบุคคล ทั้ง

ในสวนของลูกคา พนักงาน และผูเก่ียวของ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตคุิมครอง

ขอมลูสวนบุคคล ซึง่จะประกาศบังคับใช 1 

มิถุนายน 2565 

-  ประกาศนโยบายคุมครองขอมูล

สวนบุคคล ภายในพฤษภาคม 

2565 

-  จัดทําคูมอื และแนวทางในการ

ปฏิบัต ิ
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การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท 

การกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท  

บริษัทมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมที่กําหนดไว และดําเนินกล

ยุทธตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาแผนกลยุทธตางๆ จะ

ตอบสนองตอเปาหมายขององคกรภายใตสภาพการแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยูในปจจุบันไดดี เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการดังกลาว บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ ESG  และมีการกําหนดโครงสรางการดําเนินงาน ดังนี้  

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

- กําหนดนโยบาย และแผนงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

- กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

คณะกรรมการ ESG  

- กําหนดนโยบาย แผนงาน  ESG ภายใตกรอบการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 

- กํากับดูแลใหคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน และกิจกรรมภายใตกรอบความยั่งยืนให

เปนไปตามแผนกลยุทธขององคกร 
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อนุกรรมการ  

- วางแผนกิจกรรม ESG  ภายใตกรอบนโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ  ESG กําหนด 

- สรางการรบัรู ความเขาใจ ใหแกพนักงานทั้งองคกร เก่ียวกับ ESG และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

- ดําเนินกิจกรรม ESG  ตามแผนงานที่กําหนด และติดตามประเมินผลกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

บริษัท และบริษัทในเครือ 

- รับผิดชอบการบริหารจัดการตามแผนงาน 

- ติดตามผลการปฎิบัติงาน 

ในป 2564 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการ ESG  โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธานกรรมการ และมีตัวแทนจากผูบริหารใน

ฝายงานตางๆ รวมเปนคณะกรรมการ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากหลากหลายฝายงาน เชน ฝายที่ปรกึษา

การลงทุน ฝายวิเคราะหหลักทรัพย ฝายปฏิบัติการ ฝายคอมพิวเตอรเทคโนโลย่ี ฝายสื่อสารองคกร ฝายทรัพยากรบุคคล และ

สวนธุรการ เปนตน โดยมีฝายงานสื่อสารองคกร ทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ESG มีหนาที่กําหนดนโยบาย และแผนงานดาน ESG ภายใตกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกํากับดูแล

ใหคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธขององคกร   

คณะอนุกรรมการ ESG มีหนาที่วางแผนกิจกรรม ESG และดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงานที่คณะกรรมการกําหนด 

รวมถึงติดตามประเมินผลกิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังตองสรางการรับรู สรางความเขาใจ ใหแก

พนักงานภายในองคกร นําเสนอนโยบาย และกลยุทธมากําหนดเปนกรอบการดําเนินการ (Sustainable Development 

Framework) นําเสนอตอคณะผูบริหารของบรษิัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

กรอบการดําเนินการเรื่อง ESG เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีไดรบัความเห็นชอบจากผูบริหารของบริษัท จะถูกกําหนดเปนแผน

ดําเนินงาน (Roadmap) ที่สอดคลองกับกลยุทธความยั่งยืน (Sustainable Strategy) ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการชี้วัด

ความสําเร็จใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน และรวบรวมขอมูลเพื่อรายงาน และเปดเผยสู สาธารณชนตอไป 

กระบวนการดังกลาวจะเนนการสานสัมพันธ และการมีสวนรวมกับผู มีสวนไดเสียของบริษัทเพื่อนําไปสูการพัฒนา และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมดานความย่ังยืนใหมีความสอดคลองกับหลักปฎิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมโดยรวม 

การสานสัมพันธ และตอบสนองผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทใหความสําคัญกับการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย และเชื่อวาการเขาไปมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียเปนพื้น 

ฐานสําคัญท่ีทําใหเกิดความเขาใจในความตองการของผูมีสวนไดเสียของบริษัท และยังเปนรากฐานที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

ในปจจุบันซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาในอนาคต   บริษัทไดผนวกกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียนี้ เขาเปนสวนหนึ่ง

ของการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดผูมีสวนไดเสีย และวิธีการมีสวนรวมน้ัน ขึ้นอยูกับระดับความสําคัญ และผลกระทบที่มีตอ

กัน ทั้งนี้ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการพบปะพูดคุยแบบไมเปนทางการ การประชุม สัมมนา 

ตลอดจนการจัดทําแบบสํารวจเพื่อประเมินผล หรือจัดทําแบบสอบถาม เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดดําเนินการใหเปนไปตามความ

ตองการหรือความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดเสยีอยางครบถวน 

การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียของบริษัท ชวยใหบริษัทเขาใจความตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนได

เสียไดเปนอยางดี  และทําใหบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการรวมถึงกําหนดกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความตอง 

การของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไดอยางใกลเคียง    บริษัทตระหนักดีวาการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียมีความสําคัญ 
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ตอการสานสัมพันธอันดรีะหวางกัน จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอไวอยางชัดเจน พรอมทั้งกําหนดมาตรฐานการใหบรกิาร

ที่สรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสีย เพื่อปองกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอภาพลักษณ ชื่อเสียง และการ

ดําเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัท  

บริษัทใหความสําคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และขอกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะ และเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียหลักไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดประชุม และวิเคราะหประเด็นความคาดหวัง และความตองการของผูมีสวน

ไดเสียของแตละกลุม โดยไดดําเนินการสํารวจขอมูลของผูมีสวนไดเสีย 2 กลุม ดังนี้ 

1. สํารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทไดจัดใหมีการสํารวจความผูกพัน

ของพนักงานเปนประจําทุกป   ดวยตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียหลักของบริษัท ในป 2564 มี

พนักงานรวมทําแบบสํารวจ (E-Survey) รอยละ 86 ของพนักงานทั้งหมด และผลสํารวจคะแนนความผูกพันรวมไดรับคะแนน

รอยละ 88 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม  

2. สํารวจความตองการของลูกคา (Customer Survey) ในป 2564 บริษัทไมไดมีการทําสํารวจในเรื่องนี้โดยตรงกับ

ลูกคา ดวยลูกคาสะดวกที่จะใหขอมูลผานเจาหนาที่ดูแลบัญชี หรือผานเจาหนาที่การตลาดมากกวา 

การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียของบริษัท  

บริษัทแบงผูมีสวนไดเสียหลักออกเปน 2 กลุม ไดแก   

1. ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร ไดแก พนักงาน ผูถือหุน 

2. ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร ไดแก ลูกคา นักลงทุน คูคาและเจาหนี้ คูแขง หนวยงานกํากับดูแล สังคมชุมชนและ

สิ่งแวดลอมโดยบริษัทไดระบุรายละเอียดของผูมีสวนไดเสียทั้ง 2 กลุม ไวในตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยมี

การแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และการตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม 

ดังนี ้

ตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

1. ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร 

กลุมผูมสีวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมสีวนไดเสีย 

พนักงาน - คาตอบแทนสวัสดิการสิทธิประโยชนที่แขงขัน

กับตลาดได 

- โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ 

- โอกาสในการเรียนรู และพัฒนาตัวเอง 

- ความสมดุลในการทํางาน และชีวิตสวนตัว 

- การรับฟงความคิดเหน็ของพนักงาน 

- การปฏิบัติอยางเปนธรรมไมเลือกปฎิบัต ิ

- การรับรูขาวสารของบริษัทอยางทั่วถึง 

- การยอมรับและเห็นคุณคาของพนกังาน 

- สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัย 

- การเปนพลเมืองทีด่ขีองสังคม ตอบแทน 

  สวนรวม และดูแลส่ิงแวดลอม 

- มีนโยบายในการดูแลพนักงานใหมคีวามสุขในการ

ทํางาน เพื่อสงมอบบริการใหแกลูกคาอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยนําแนวความคิดเรือ่ง Happy 

Workplace มาดูแลพนักงานและครอบครัว 

- นําขอเสนอแนะของพนักงานจาก Employee 

Engagement Survey มาวางแผนและดําเนินการ

ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน  

- เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคดิเห็น

รวมทั้งรบัรูนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผาน HR Partner ซ่ึงเปนตัวแทนพนกังาน เพ่ือให

ไดรบัขอมูลทีห่ลากหลายจากฝายงาน ชวงวัย และ

เพศทีต่างกัน 
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กลุมผูมสีวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมสีวนไดเสีย 

 - สงเสริมและดูแลใหพนักงานปฏบิัตงิานอยางมี

จรรยาบรรณ 

- พัฒนา และสงเสริมใหพนักงานมคีวามรูทั้งเกี่ยวกับ

งานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในดาน

ตางๆ 

- ปฏิบัตติอพนักงานอยางเปนธรรมและเทาเทียม 

โดยคํานึงถึงหลักสทิธิมนุษยชน ไมเลอืกปฏิบัตติอ

พนักงานไมวาตามถิน่กําเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา  

เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการ

เมือง 

- พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญกาวหนาในอาชีพการ

งานโดยพิจารณาจากความรู ความสามารถโดยใช

หลักคุณธรรม 

- พิจารณาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน 

  อยางเหมาะสม 

- มีการจัด Trinity Town Hall เพื่อใหผูบรหิารไดมี

โอกาสไดพูดคุยกับพนักงานในบริษทัทุกคน 

- ใหโอกาสพนักงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทํา

ความดีเพื่อสังคม ผานชมรมทรนีีตี ้อาสา 

- รณรงคใหพนักงานใสใจ ดูแลสิ่งแวดลอมผาน

โครงการ 3 R และโครงการ ESG 

ผูถือหุน - ผลการดําเนินงานมีกําไร และบริษัทมีการ

เติบโตแบบยั่งยืน 

- ผูถือหุนไดรบัผลตอบแทนที่ดี และจายปนผลใน

ระดับที่เหมาะสม 

- มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา และ

ตรวจสอบได 

- มีระบบการบริหารความเส่ียงทีม่ ีประสิทธิภาพ  

- เปดโอกาสใหผูถือหุนมสีวนรวมแสดงความ

คิดเห็น และนําเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญ และ

ควรบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน 

รวมถึงรวมเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการบริษทั 

 

-  ปฏิบัติตอผูถือหุน และเคารพสิทธิของผูถือหุน  

   ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย  

   และหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยกําหนด 

-  ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

-  ยึดมั่นในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

-  ดําเนินการตามนโยบายการจายปนผลตามทีไ่ด 

   กําหนดไวอยางเครงครัด 

-  ปรับปรุงชองทางการติดตอสื่อสารของบริษัท 

เพื่อใหเขาถึงขอมูลไดงาย และสะดวกขึ้น 

-  ดูแลการจัดประชุมผูถือหุนใหมปีระสทิธิภาพ  

   และเอื้อใหผูถือหุนไดมาใชสทิธิของตน 

-  เปดเผยหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอ 

   ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ 

   บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

   ผานเว็บไซตบรษิัท 
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2. ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร 

กลุมผูมสีวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมสีวนไดเสีย 

ลูกคา - ผลกําไร/ผลตอบแทนในการลงทุน 

- การบริการท่ีรวดเร็ว ฉับไว สมํ่าเสมอ  

- มีการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 

- ไดรบัขอมูลที่ทั่วถึงและมีความนาเชื่อถือทัน

ตอเหตุการณมปีระโยชนตอการตัดสินใจ 

- ราคาของบริการเปนธรรม 

- มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- พนักงานมีจรรยาบรรณรักษาขอมูลความลับ

ของลูกคา 

- บริษัทมีความรบัผิดชอบตอสังคมและ 

  สิ่งแวดลอม 

- พนักงานใหขอมูลในการตดัสินใจการลงทุนตามบท

วิเคราะหที่ผานการกลั่นกรองมาอยางมหีลักมี

เกณฑตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- มีการอบรมพนักงานและมีระบบตรวจสอบอยาง

เขมงวดเพื่อใหมัน่ใจวาพนักงานปฏิบติัตาม

กฎระเบียบและจรรยาบรรณ 

- ปรับปรุงระบบงานการซื้อ-ขาย และการใหบรกิาร

ใหทันสมัยอยูเปนระยะๆ เพื่อใหมัน่ใจวาจะ

สามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาได

เปนอยางดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- สามารถติดตามขาวสาร ขอมูล การลงทุน การ

นําเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน ความรูที่เปน

ประโยชนตอการลงทุน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ฉับ

ไว โดยบรษิัทไดเพิ่มชองทางในการสือ่สารกับลูกคา 

หลากหลายชองทาง ไดแก Email Line Website 

Facebook Telegram   

- รณรงคและขอความรวมมือลูกคาในการลดการใช

กระดาษเพื่อลดโลกรอน โดยสงขอมูล รายงาน

ตางๆ ผานทาง Email 

- พัฒนาชองทางการทํางานโดยประหยัดพลังงาน 

ประหยัดทรพัยากรเชน การจองซื้อหุน IPO หรือ

ตราสารหนี้ผานทางโทรศพัท เปนตน 

- อบรมใหความรูแกพนักงานเรื่องกฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล (PDPA) และประชุมผูเก่ียวของ

เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบงาน รายงานตางๆ 

ใหสอดคลองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

นักลงทุน - มีผลกําไรและผลตอบแทนในการลงทุน 

- มีการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของนักลงทุน 

- ไดรับขอมูลการลงทุนที่ทั่วถึง มคีวามนาเชื่อถือ 

ทันเหตุการณ และมีประโยชนตอการตัดสนิใจ

ในการลงทุน 

 

 

- พนักงานใหขอมูลในการตดัสินใจการลงทุนตามบท

วิเคราะหที่ผานกลั่นกรองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- สามารถติดตามขาวสารการลงทนุ ขอมูลการ

นําเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน ความรูที่เปน

ประโยชนตอการลงทุน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว   

โดยเพิม่ชองทางในการสื่อสารกับลูกคาหลากหลาย

ชองทาง  

- จัดอบรมใหความรูแกนักลงทุนทั่วไป 
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กลุมผูมสีวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมสีวนไดเสีย 

คูคา และเจาหนี ้

 

- คัดเลือกคูคาอยางโปรงใส และเปนธรรม 

- ปฎิบัตติอคูคาทุกรายอยางเทาเทียม และเปน

ธรรม 

- ปฎิบัตติามขอกําหนดและสัญญาที่ทํารวมกัน

อยางเครงครัด 

- มีระบบงาน ขั้นตอนการตดิตองานที่ชัดเจนไม

ยึดติดตัวบุคคล 

- ราคามีความยุติธรรม และมีการจัดซื้อจัดจางที่

โปรงใส 

- ยึดถือหลักความโปรงใส เปนธรรม และเทาเทียม 

  ในการติดตอปฏิบัติกับบริษัทคูคา 

- กําหนดข้ันตอนระเบียบการจัดซ้ือ จัดจางมี

คณะกรรมการในบางกรณีเพื่อใหเกิดความเปน   

  ธรรมแกคูคา 

- เปดเผยใหคูคารับทราบถงึนโยบายการรณรงค   

  ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- ปฏิบติัตามเงื่อนไขการกูยืม การซื้อสินคาและ 

  บริการเปนไปตามสัญญาขอตกลง 

คูแขง - ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสสุจริต ถูกกฎหมาย 

- ปฏ ิบ ัต ิ ต ามข อตกลงของสมาคมบร ิษ ัท

หลักทรัพย 

- รวมกันพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพยใหมีการ

เติบโตกาวหนา 

 

- บร ิษ ัทเข าร วมโครงการแนวร วมปฏ ิบ ัต ิของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) 

- บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหผูบริหารเขารวมทํางาน

สวนกลางเพื่อรวมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย 

โดยร  วม เป  นกรรมการ  และคณะท ํา งานใน

คณะกรรมการชุดตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย   

หนวยงานกํากับดูแล - มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- ม ี ความ เท ี ่ ยงธรรม  โปร  ง ใส  และความ

รับผดิชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

- เปดเผยขอมูลพรอมใหดําเนินการตรวจสอบ 

- ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ

ที่เก่ียวของ 

- สื ่อสารให พนักงานไดรับทราบกฎหมายและ

ตามหลกัเกณฑที่เก่ียวของ 

- สรุปกฎระเบียบเพื่อถายทอดใหพนักงานรับทราบ  

  และถือปฏิบัติใหทันกําหนดบังคับใช 

- รวมแสดงความคิดเห็น เมื่อออกกฎระเบียบใหม 

- สรุปกฎระเบียบทีเ่ก่ียวของใหคณะกรรมการ  

บริษทัรับทราบ 

- ปรับปรุง Compliance Manual เปนประจําเสมอ  

  เพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน 

- ใชความรู ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมี 

  ทางดานการเงินการลงทุน 

สังคม ชุมชน และ 

สิ่งแวดลอม 

- ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมควบคูไปกับการมี

ส วนร วมในการรับผ ิดชอบต อส ังคม และ

สิ่งแวดลอม 

- ใหการสนับสนุนและแบงปนเพื่อความเปนอยูที่

ดีขึ้นของสังคมโดยรวม  

- เปนพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนสวนรวม

และสังคม ในทางใดทางหนึ่ง 

- มอบความร ู ทางการเง ินก ับประชาชนให

สามารถนําไปใชประโยชนในชวีิตประจําวัน 

- ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม 

- การใหความรูทางการเงิน และการลงทุนแก

ประชาชน และสังคมผานโครงการ Happy Money 

in Happy Workplace โดยไปใหความรูที่สถานที่

ทํางานของบริษทัที่สนใจเขารวม 

- ปลูกฝงจิตสํานึกในการรับผดิชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมใหแกพนักงานผานกิจกรรมตางๆ  

- พัฒนาระบบงานโดยคํานึงถึงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

- สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทํางานเพื่อ

สวนรวม โดยเปนคณะกรรมการ คณะทํางานใน

องคกรที่ทําประโยชนตอประเทศชาติ และสวนรวม  
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การกําหนดประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ 

บริษัทไดมีการรวบรวมประเด็นที่มีสวนเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน และภายนอก  โดยใหความสําคัญในประเด็น

ที่เก่ียวของกับกลุมอุตสาหกรรมดานหลักทรพัยเปนหลัก และเทียบเคียงกับมาตรฐานดานความยั่งยืนระดับโลก ผนวกกับมีการ

ประเมินความเส่ียงทั้งในปจจุบัน และความเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีโอกาสเกิดขึ้นที่อาจจะสงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

และนําประเด็นเหลานี้มาจัดลําดับความสําคัญ และวางแนวทางในการดําเนินงานใหตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย

ในแตละกลุมไดอยางถูกตองเหมาะสม  

กระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นดานความย่ังยืนที่สําคัญ  มีขั้นตอนการดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

1. การระบุประเด็นสาระสําคัญ  

- ทบทวนประเด็นในรายงานความย่ังยืนที่เขียนลงในรายงานประจําป 2563 วาหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่มีความสําคัญ

ในปกอน ยังคงมคีวามสําคัญตอเนื่องมาถึงป 2564 หรือไม 

- ศึกษาแนวโนมความยั่งยืนที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของธุรกิจโดยเทียบเคียงกับหัวขออุตสาหกรรมเดียวกัน โดย

ใหความสําคัญในหัวขอท่ีนานาชาติใหความสําคัญในบริบทความยั่งยืน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก 

- รวบรวมประเด็นความสําคัญดานความยั่งยืนที่ไดจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอกบริษัท ไดแก การ

สํารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ที่ดําเนินการสํารวจโดยฝายทรัพยากรบุคคล

และจากการสํารวจความตองการของลูกคา (Customer Survey ) ผานผูดูแลบัญชี และ/หรือเจาหนาที่การตลาดที่

ดูแลบัญชีของลูกคา  

- นําประเด็นดานความย่ังยืนทั้งหมด มากลั่นกรอง และนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารสายงาน และผูมี

สวนไดเสียของบริษัท พิจารณาใหความเห็นชอบ 

2.  การจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญ 

- วิเคราะห และพิจารณาทบทวนขอมูลที่ไดจากการสํารวจผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

- จัดลําดับความสําคัญของหัวขอเร่ืองความย่ังยืน ตามผลการสาํรวจที่ไดรบัจากตัวแทนของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม

โดยแบงระดับความสําคัญออกเปน 3 ระดับ คือ ตํ่า ปานกลาง และสูง และแบงมุมมองการพิจารณาใหความสําคัญ

ออกเปน 2 แกน กลาวคือ 

 แกนนอน  : หัวขอประเด็นที่มีความสําคัญตอบริษัท  

 แกนตั้ง  :  หัวขอประเด็นที่มีความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย 

3.  การตรวจสอบ 

- ชี้แจงการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นดานความยั่งยืนใหกับทุกสายงานของบริษัท เพื่อรับทราบขอคิดเห็นของผู

มีสวนไดเสีย และนําไปกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

- รายงานประเด็นสาระสําคัญดานความยั่งยืนตอคณะกรรมการ ESG เพื่อพิจารณา และนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือทราบ และเปดเผยในรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน และในเว็บไซตของบริษัท 

4. การพิจารณาทบทวน 

- บริษัทเตรียมกระบวนการในการพิจารณาทบทวนขอมูลหลังจากการเผยแพรรายงานฉบับนี้ไปยังผูมีสวนไดเสียเพื่อ

รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับตอไป 
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หัวขอความยั่งยืนที่สําคัญตอธุรกิจ 

ในป 2564 มีการดําเนินการอยางตอเนื่องตามแผนการดําเนินการดานความยั่งยืน ควบคูกับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการ

ดําเนินการใหเหมาะสม และสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญท่ีมีตอกลุมบริษัท และกลุมผูมีสวนไดเสีย จากกระบวนการ

กําหนดหัวขอความยั่งยืนที่สําคัญของบรษิัทนี้ สามารถกําหนดหัวขอความยั่งยืนที่สําคัญไดท้ังสิ้น 10 หัวขอ โดยหัวขอดังกลาว

มีการปรับเปลี่ยนจากป 2563 เพื่อใหหัวขอความยั่งยืนที่สําคัญมีความสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และหัวขอ

ความยั่งยืนตามแนวทาง GRI  

ทั้งนี้ ผลการจัดลําดับหัวขอความยั่งยืนที่สําคัญ ไดแบงระดับความสําคัญตามหัวขอที่มีความสําคัญตอบริษัท และหัวขอที่มี

ความสําคัญตอผูมีสวนไดเสยี โดยแยกหัวขอตามประเด็นในแตละมิติของ ESG ตามแผนภาพดานลางนี้ 
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หัวขอความยั่งยืนที่สําคัญ  

ประเด็นดาน

ความยั่งยืน 

ที่สําคัญ 

ประเด็นดาน 

ความยั่งยืนตาม 

แนวทาง GRI 

ขอบเขตและผลกระทบ หัวขอท่ี

นําเสนอใน

รายงาน 

SDGs 
ภายในองคกร ภายนอกองคกร 

1. การกํากับดูแล

กิจการอยางมี     

ธรรมาภิบาล 

Governance (GRI 

102-18, GRI 102-19) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การกํากับดูแล

กิจการอยางมี 

ธรรมาภิบาล  

2. หลักจริยธรรม 

และความโปรงใส 

 

Ethics and 

Integrity  (GRI 102-

16),  Anti 

Corruption (GRI 

205) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

หลักจริยธรรม

ทางธุรกิจ 
 

3. การบริหารความ

เสี่ยงองคกร 

Product and 

Services (GRI 103) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การบริหารจัด 

การความเส่ียง 
 

4. การยึดลูกคาเปน

ศูนยกลาง 

 

Product and 

Services (GRI 103) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ลูกคา 

 

การยึดลูกคาเปน

ศูนยกลาง 

 

5. การคิดคน

ผลิตภัณฑ และ

บริการทางการเงิน 

ในรูปแบบดิจิตอล 

 

Product and 

Services (GRI 103) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ลูกคา การพัฒนา

ผลิตภัณฑ และ

การใหบริการ

ทางการเงินดวย

ความรับผิดชอบ 

 

6. ความปลอดภัย

ทางไซเบอร และการ

คุมครองขอมูลลูกคา 

Governance (GRI 

102-30) Customer 

Privacy (GRI 103, 

GRI 418) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ลูกคา คูคา และ

เจาหนี้  

การปองกัน

อาชญากรรมทาง

ไซเบอร 
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ประเด็นดาน

ความยั่งยืน 

ที่สําคัญ 

ประเด็นดาน 

ความยั่งยืนตาม 

แนวทาง GRI 

ขอบเขตและผลกระทบ หัวขอท่ี

นําเสนอใน

รายงาน 

SDGs 
ภายในองคกร ภายนอกองคกร 

7. การบริหารลกูคา

สัมพันธ 

 

Product and 

Services (GRI 103) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ลูกคา การสํารวจความ

พงึพอใจลูกคา 

 

8. ผลติภัณฑทาง

การเงินท่ีคํานึงถึง

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล 

 

Governance (GRI 

102-30, GRI 102-

31) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูถือหุน ลูกคา

สังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ และ

การใหบริการ

ทางการเงินดวย

ความรับผิดชอบ 

 

9. การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

 

Training and 

Education (GRI 

103, GRI 404) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.   

บจ. ทรีนีตี้        

อินเทลลิเจนส พลัส      

บจ. ทรีนีตี้ วัน  

- การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

10. การใหโอกาสใน

การเขาถึงการบริการ

ทางการเงิน และการ

ใหความรูทางการเงิน 

Indirect Economic 

Impacts (GRI 103, 

GRI 203) Product 

Portfolio (GRI 103, 

FS 7) Local 

Communities (GRI 

103, FS 13, FS 

14)Financial 

Literacy (GRI 103, 

FS16) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.    

บจ. ทรีนีตี้       

อินเทลลิเจนส พลัส  

บจ. ทรีนีตี้ วัน 

ผูถือหุน ลูกคา

สังคม ชุมชน   

และสิ่งแวดลอม 

การใหความรู

ดานทางการเงิน 

และการลงทุน

กับลูกคา 

 

11. คณุภาพชีวิต 

และความเปนอยูที่ดี

ของพนักงาน 

 

Occupational 

Health and Safety 

(GRI 103, GRI 403) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.   

บจ. ทรีนีตี้       

อินเทลลิเจนส พลัส      

บจ. ทรีนีตี้ วัน 

- การสงเสริม

คุณภาพชวิีต 

และความเปนอยู

ที่ดีของพนักงาน 
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ประเด็นดาน

ความยั่งยืน 

ที่สําคัญ 

ประเด็นดาน 

ความยั่งยืนตาม 

แนวทาง GRI 

ขอบเขตและผลกระทบ หัวขอท่ี

นําเสนอใน

รายงาน 

SDGs 
ภายในองคกร ภายนอกองคกร 

12. สิทธิมนุษยชน 

 

Human Rights 

Assessment (GRI 

103, GRI 412) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.   

บจ. ทรีนีตี้       

อินเทลลิเจนส พลัส      

บจ. ทรีนีตี้ วัน 

ลูกคา คูคา และ

เจาหนี้ 

การสงเสริม

คุณภาพชวิีต 

และความเปนอยู

ที่ดีของพนักงาน 
 

13. การปฎิบัติตอ

แรงงานอยางเปน

ธรรม และเทาเทียม 

 

Employment (GRI 

103, GRI 401) 

Labor / 

Management 

Relations (GRI 103, 

GRI 402) Diversity 

and Equality 

Opportunity (GRI 

103, GRI 405) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.   

บจ. ทรีนีตี้       

อินเทลลิเจนส พลัส       

บจ. ทรีนีตี้ วัน 

ลูกคา คูคา และ

เจาหนี้ 

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 

14. การทํากิจกรรม

เพื่อสังคม และ

สิ่งแวดลอม 

 

Economic 

Performance (GRI 

103, GRI 201) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การสนับสนุน

กิจกรรมทาง

สังคม 

 

15. การบริหาร

จัดการดาน

สิ่งแวดลอมของ

บริษัท 

Energy, Water, 

Emissions, 

Effluent and 

Waste (GRI 302, 

GRI 303, GRI 305, 

GRI 306) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การบริหาร

จัดการดาน

สิ่งแวดลอมของ

กลุมบริษัท 

 

 

 

16. ความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

Emissions (GRI 

103, GRI 305) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การบริหาร

จัดการดาน

สิ่งแวดลอมของ

กลุมบริษัท 
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กรอบความยั่งยืนของกลุมบริษัท 

บริษัทพิจารณาใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ของ

องคการสหประชาชาติท่ีไดรับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ ซึ่งสอดคลองตามประเด็นสาระสําคัญของกลุมบริษัท โดยผานการ

ดําเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมตางๆ ขององคกร 

โดยไดมีการกําหนดกรอบความย่ังยนืขององคกรเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการอยางย่ังยืน  มีการนําหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่ผู

มีสวนไดเสียใหความสําคัญมากําหนดเปนหัวขอเร่ืองความยั่งยืนที่มีสาระสําคัญตอองคกร ครอบคลุมทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล (ESG) โดยกลยุทธการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาตามหลัก ESG ทั้ง 3 ดาน 

เพื่อนํามาบูรณาการเขาสูกระบวนการดําเนินงานหลักตามพันธกิจขององคกร และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั ่งยืนอยางมีประ 

สิทธิภาพ และตอบสนองตอเปาหมายโลกดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จํานวน 10 ขอ 

 

 

ทั้งน้ี กรอบความยั่งยืนที่กําหนดขึ้น ไดผานการพิจารณา และใหความเห็นชอบจากคณะผูบริหารระดับสูงขององคกร มีการนํา 

มากําหนดเปนแผนการดําเนินการดานความยั่งยืน 3 ป ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเปนประจํา และสมํ่าเสมอ แผนการ

ดําเนินการดังกลาวนํามาบังคับใชเปนแนวทางในการปฎิบัติงานสําหรับบรษิัท และบริษัทในเครือ ซึ่งกรอบความยั่งยืนและแผน 

การดําเนินการดานความยั่งยืนท่ีไดนี้ถือเปนแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางเปนรปูธรรม ซึ่ง

รายละเอียดสาระสําคัญของกรอบความยั่งยืน และหัวขอความยั่งยืนที่นํามากําหนดแผนการดําเนินการดานความยั่งยืนของ

องคกรมดีงัน้ีรับผ ดภาย 

1. การเปนบริษัทหลักทรพัยที่ใหบรกิารทางการเงินดวยความรบัผิดชอบ  

2. การเปนบริษัทหลักทรพัยที่ดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

3. การเปนบริษัทหลักทรพัยท่ีสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
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การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการ

ทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ดําเนิน

ธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่สนับสนุน

กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

- มุงมั่นในการนําเสนอบริการการ

ลงทุนท่ีสรางผลตอบแทนเปนที่พึง

พอใจ และยอมรบัของลูกคา 

- พัฒนา และนาํเสนอผลิตภณัฑ

ทางการเงนิดวยการคํานึงถึงความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และ

ธรรมาภิบาล 

- ใหบริการทางการเงนิที่ตอบโจทยการ

ดําเนินชิวิตแบบ Digital Lifestyle 

ผานชองทางการใหบริการออนไลน

ตางๆ  

- กําหนดมาตรการในการดูแลขอมลู 

และคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ลูกคา และพนักงานอยางรดักุม 

- ดําเนินการธุรกิจดวยหลักธรรมา     

ภิบาล 

- กํากับดูแลการใหบริการลูกคาอยางมี

จริยธรรมทางธุรกิจ  

- บริหารจัดการความเสี่ยงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ใหความรู ยกระดับคุณภาพชีวิตและ

รับผิดชอบตอพนักงาน 

- สงเสริมใหมีการเขาถึงบริการทาง

การเงินอยางท่ัวถึง และเปนสะพาน

เชื่อมโลกการลงทุนสูโลกยุคใหม 

- พัฒนาใหความรูแกลูกคา นักลงทุน 

และพนักงาน เปนประจําอยาง

ตอเนื่อง 

- สงเสริมความเปนอยูทีด่ีทางสังคม 

- บริหารจัดการผลกระทบดาน 

สิ่งแวดลอม 

 

สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญตามแผนการดําเนินการดานความย่ังยืนในป 2564 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการ

ทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที ่ด ําเนิน

ธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่สนับสนุน

กิจกรรมที ่ เป นประโยชนตอชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

- สนับสนุนใหเกิดการดําเนินธุรกิจดวย

ความรับผิดชอบตอสังคมในทกุ

ผลิตภัณฑทางการเงินของบริษัท 

- ใหคําแนะนําการลงทุนแกลูกคา แบบ

มืออาชีพ และเปนไปตามกฎ 

ระเบียบขอบังคับของหนวยงานที่

เก่ียวของ 

- พิจารณาจัดทําบทวิเคราะห

หลักทรัพย กับบริษัทจดทะเบียนที่มี

ธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ 

- ใหคําปรึกษาทางการเงินกับบรษัิทที่

ตองการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย

ฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแล

กิจการในระดับ “ดีเลศิ” โดย IOD 

- การกํากับดูแลการใหบริการลูกคา

อยางมีจริยธรรม และคํานึงประโยชน

ของลูกคาเปนสําคญั 

- แสดงออกถึงเจตนารมณในการ

ตอตานทุจริตคอรรปัชัน และมีการ

อบรมโดยใหความรูแกพนักงานเปน

ประจําเพ่ือใหพนักงานไดปฎิบติัตาม

นโยบายการปองกันและตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

- กํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจ

สอดคลองตามนโยบายในการบริหาร

- ใหความรูทางการเงินอยางตอเน่ือง

ผานชองทางออนไลนใหกับลูกคา 

ไดแก 

- เขารวมโครงการจัดงานอีเวนท โดย

คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Care the 

Bear) กับตลาดหลักทรัพยฯ ปลายป 

2564 สามารถดําเนินงานตาม

โครงการได 1 กิจกรรม คอืงานปใหม 

สามารถลดปรมิาณคารบอนฟุต 

พริ้นทจากการจัดงานได 4,012.53 

kgCO 2e เทียบเทาการดดูซับ CO2 

/ป ของตนไม 446 ตน 

- การใชวัสดสุาํนกังานอยางมีประสิทธิ  
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การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการ

ทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที ่ด ําเนิน

ธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่สนับสนุน

กิจกรรมที ่ เป นประโยชนตอชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

- ใหบริการทางการเงนิที่ตอบโจทยการ

ดําเนินชิวิตแบบ Digital Lifestyle 

ผานชองทางการใหบริการออนไลน

ตางๆ เชน Mobile Application 

เว็บไซต และ Social Media บริษัท 

- สรางความตระหนักรูใหผูปฏิบัตงิาน

ในเร่ืองการกํากับดูแล และบริหาร

จัดการขอมลู และใหมีการทบทวน

และปรับปรุงแนวปฏิบัติการอยาง

สม่ําเสมอ 

- เปดโอกาสใหลูกคามสีวนรวมในการ

สนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน 

  เพ่ือสังคม โดยนํารายไดสวนหนึง่จาก 

  คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรพัย 

  และสัญญาซือ้ขายลวงหนากึ่งหน่ึง 

  เขารวมสมทบทุนโครงการ "ASCO  

  รวมใจตานภัย COVID-19” 

ความเสี่ยงองคกรอยางเหมาะสม 

และปลูกจิตสํานึกผูบริหาร และ

พนักงาน ผานการจัดอบรม สมัมนา

ใหความรูในหลัก สูตรที่เกี่ยวของกับ

การบริหารความเสี่ยงตางๆ 

- ใหความสําคญัตอการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ

และมีการกําหนดนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมลู การถาย

โอน และมีการตรวจสอบในทุกขึ้น

ตอนอยางรัดกุมรวมถึงวางมาตรการ

ปองกันทางไซเบอรที่ทนัสมัยตาม

มาตรฐานสากล 

- อัตราความผกูพันของพนักงาน 

(Employee Engagement Survey)

ตอองคกรรอยละ 88  

- อัตราการคงอยูของพนักงานรอยละ 

  93 โดยมอีัตราการลาออกของ  

  พนักงานเทียบเทากับปกอน 

  ภาพโดยมีกิจกรรมรณรงคปลูก   

  จิตสํานึกใหกับพนักงาน เชน  

- นํากระดาษ A4 ที่ใชแลวหนาเดียว 

  กลับมาใชใหม  

- นํากระดาษใชแลว 2 หนาไปบรจิาค 

  ใหเปนสื่อการเรยีนการสอนกับ 

  มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศ   

  ไทย ในพระบรามราชินูปถัมน  

- การนํากระดาษตอเนื่องท่ีเหลือใช 

  มาเขาเลมจัดทําเปนสมุดจด และ 

  บริจาคใหนักเรียนที่ขาดแคลน 

- โครงการลดการใชพลังงานเปลี่ยน 

  หลอดไฟมาเปนหลอด LED 

  ประหยัดไฟได 376,905.61 กิโลวัตต 

  ตอชั่วโมงตอปจากการเปลี่ยนรวม  

  1,104 หลอด 
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การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ และการใหบริการทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

บริษัทใหความสําคัญในการใหลูกคาไดเขาถึงผลิตภัณฑ และการบริการทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ ดวยมีความมุงหวังจะ

ใหลูกคาไดมีทักษะความรู และมีความสามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑทาง

การเงินตางๆ ของบริษัทได ซึ่งจะสงผลใหลูกคามีสถานะการเงินที่มั ่นคงอยางยั ่งยืนในอนาคต และยังเปนการชวยพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมใหดีขึ้นตามไปดวย 

ดวยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอลูกคา บริษัทจึงไดพัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย อีกทั้งเพิ่ม

ชองทางการเขาถึงบริการทางการเงิน เพ่ือใหสะดวกยิ่งข้ึน โดยในป 2564 บริษัทมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. บริการการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อวา Trinity Smart Wealth  

บริษัทไดนําเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพบน Platform ที่มีชื่อวา Trinity Smart Wealth ตั้งแตป 2561 โดยมี

พอรตการลงทุนใหนักลงทุนเลือกตามความตองการ 2 แบบ คอื  

1. พอรตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใชขอมูลวิเคราะหดานปจจัยพื้นฐาน   

2. พอรตวองไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใชขอมูลวิเคราะหดานเทคนิค   

โดยการบริการนี้จะตอบสนองลูกคาที่ไมคอยมีเวลาศีกษา และติดตามตลาดรวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาหุนอยางใกลชิด

ทั้งน้ี ทีมนักวิเคราะหหลักทรพัยของบริษัทจะคัดเลือกหุนในพอรตไมเกิน 5 ตัว และใหขอมูลจังหวะในการเขาซื้อและขาย  ซึ่ง

ระบบจะสงขอมูลไปโดยตรงไปที่เจาหนาที่การตลาดเพ่ือดําเนนิการซื้อ – ขาย ตามสัญญาณที่ทีมนักวิเคราะหหลักทรัพยแจงมา 

ลูกคาจะไดรับขอมูลการลงทุนอยางรวดเร็วผานทาง Email SMS และ Line ซึ่งบริการนี้เปรียบเสมือนมีผูจัดการการลงทุน

สวนตัวคอยติดตาม และดําเนินการลงทุนใหอยางมีประสิทธิภาพ 

ในป 2564 บริษัทไดมีการปรับปรุงระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นตามเกณฑของสํานักงานกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดย

กําหนดขอบเขตของหลักทรัพยที่อยูในเกณฑลงทุน

ตามเกณฑที่กําหนด (Stock Universe) เพื่อให

สะดวก และประหยัดเวลาตอลูกคาในการพิจารณา

ใหความเห็นชอบ  อยางไรก็ตาม ในป 2562 - 2564 

เศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบจากการระบาดของ

เชื้อโควิด-19 สงผลตอราคาของหลักทรัพยเปนอยาง

มาก ทําใหทีมนักวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทซึ่ง

เปนผูดูแลพอรตมั่นคง และวองไวตองปรับกลยุทธ

เพื่อรับมือวิกฤตดังกลาว  

ในป 2564 พอรตมั่นคงสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงสุด 23.7% และรับรูผลตอบแทน ณ สิ้นป 2564 ที่ 14.7% ในขณะที่

พอรตวองไว สามารถสรางผลตอบแทนสูงสุด 33.5% และรับรูผลตอบแทน ณ สิ้นป 2564 ที่ 13.3% (ดัชนี้ชี้วัด SETTRI 

Index ผลตอบแทน 16.4%) 
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2. บริการการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล (Cryptocurrency) 

บริษัทไดนาํเสนอทางเลือกใหมใหกับนักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล ดวยเล็งเห็นวาสินทรัพยดิจิทัลจะเปนผลิตภัณฑ

ทางการเงินอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่นักลงทนุทั่วโลกจะใหความสนใจเปนอยางมากในอนาคต เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนจะได

กระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย  

โดยในป 2562 บริษัทเปดใหบริการเปน Selling Agent 

แนะนําลูกคาที่สนใจการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัลเปดบัญชี

การลงทุนผานศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล บริษัท สตางค 

คอรปอเรชั่น จํากัด และในป 2563 บริษัทมีการขยายการ

ใหบริการผานศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล บริษัท บิทคับ 

ออนไลน จํากัด เพิ่มอีก 1 แหง ซึ่งทั้ง 2 บริษัทที่ไดรับการ

รับรองอยางถูกตองจากสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทั ้งนี ้ บริษัทมีบริการพิเศษ

นําเสนอแกลูกคาที่เปดบัญชีการลงทุน โดยผานการแนะนําของบริษัท ดวยการอํานวยความสะดวกในการชวยเปดบัญช ีซึ่งจะมี

ลูกคาจํานวนหนึ่งที่ไมคุนเคยกับการเปดบัญชีผานระบบออนไลน หรือผานสื่อดิจิทัล รวมทั้งใหบริการขอมูลความรูเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑดิจิทัลที่นาสนใจอีกดวย 

3. พัฒนาชองทางนําเสนอบทวิเคราะหหลักทรัพยผานชองทาง Social Media และ Line@ 

บริษัทไดพัฒนาชองทางการนําเสนอบทวิเคราะหหลักทรัพยใหนาสนใจ ทันตอ

เหตุการณ และเขาถึงไดงาย โดยมีการนําเสนอผานชองทาง Social Media และ 

Line@ ของบริษัท ไดแก 

 1. Youtube ในชอง Youtube ของบริษัทชื่อ Trinity Channel  

 2. Facebook ในชื่อเพจ Trinity Securities Group  

3. Line@ ในชื่อ Trinity Securities Group 

โดยมีการนําเสนอขอมูลทางการเงิน และการลงทุนที่สําคัญ รวมถึงขาวสารที่เกี่ยวของ

กับการลงทุน โดยแบงรูปแบบของขอมูลออกเปนเนื ้อหาขอมูลบทวิเคราะหตางๆ 

รูปภาพ อินโฟกราฟฟก และคลิปวีดีโอ รวมถึงในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อโควิด-19 บริษัทเล็งเห็นวาลูกคาและนักลงทุนไมสะดวกเดินทางมารวมงานสัมมนา

ดวยตัวเองได จึงไดมีการจัดทําคลิปวิดิโอในรปูแบบของงานสัมมนาออนไลนทางเทคนิค

ทุกเดือน ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากลูกคา และนักลงทุนจํานวนมาก 

4. แอปพลิเคชั่น Trinity Member on Mobile ผานโทรศพัทมือถือ หรือแท็บเล็ต  

ในปที่ผานมาบรษิัทไดมีการปรับปรุงแอปพลิเคช่ัน Trinity Member on Mobile ผานโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต ใหมีความ

ทันสมัยมากขึ้น โดยลูกคาสามารถใชแอปพลิเคชั่นเปนชองทางเขาถึงระบบการซื้อ-ขายหลักทรัพย และทําธุรกรรมแจงฝาก

ถอนหลักประกัน โอนหุน แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว เขาดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุนและ

อนุพันธ รวมถึงขาวสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการลงทุน และบทวิเคราะหที่สําคัญตางๆ และในปนี้บริษัทไดมีการพัฒนาระบบ 

Chat เพื่อใหลูกคาสามารถสื่อสารกับเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลบัญชีไดอยางรวดเร็ว สามารถบริการไดอยางรวดเร็ว เชน ขอ

ขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลการซื้อขายรายวัน กําหนดวันขึ้นเคร่ืองหมาย XD ฯลฯ 
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5. การพัฒนาเว็บไซตของบริษัทในช่ือ www.trinitythai.com  

บริษัทไดมีการพัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรพัยในรูปแบบออนไลนใน

ชื่อ Trinity E-Opening เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาใหสามารถเปดบัญชี

ซื ้อขายหลักทรัพยไดดวยตนเองผานทาง www.trinitythai.com โดยไมตอง

เสียเวลาสงเอกสารเปดบัญชี รวมถึงยังมีความปลอดภัย โดยใชเทคโนโลยีลํ้าสมัย

ในการพิสูจน และยืนยันตัวตนผานแพลตฟอรม National Digital ID (NDID) 

ตามแนวทางปฏิบัติดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการทําธุรกรรมดิจิตอลระหวาง

ลูกคากับบริษัท ตามนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ปจจุบันมีธนาคารที่ลงทะเบียนรับบรกิาร NDID จํานวน 8 ธนาคาร ไดแก ธนาคารไทย

พาณิชย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน-ภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคาร

อาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน  

การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง 

ดวยในป 2564 สถานการณการการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจทั่วโลก และจากการ

ประกาศใชมาตรการล็อกดาวนเกือบตลอดทั้งป ทําใหสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตตลอดจนลกูคาไมสามารถทําธุรกรรมทาง 

การเงินแบบปกติกับบริษัทได ในชวงปที่ผานมาบริษัทจึงไดมีการปรับปรุงการใหบริการไปเปนลักษณะออนไลน และปรับปรุง

การสื่อสารตางๆ ใหเปนรปูแบบ New Normal เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสูงสดุใหกับลูกคามากขึ้น 

บริษัทยังคงดําเนินการอยางรอบคอบ ระมัดระวังปรบัปรุงรปูแบบการใหบริการ และผลิตภัณฑทางการเงินอยางเหมาะสมตาม

ความตองการของลูกคาแตละกลุมที่มีหลากหลาย และสงมอบผลิตภัณฑและชองทางการลงทุนใหมๆ เพื่อสรางโอกาสในการ

หาผลตอบแทนที่ดีกวาตลาดใหกับนักลงทุนที่เปนลูกคาของบริษัท 

ในสวนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินดวยความรับผิดชอบนั้น บริษัทใหความสําคัญตอการศึกษา

ความตองการที่แทจริงของลูกคาผานการสานสัมพันธ การวิเคราะหสถานการณ และใชประสบการณทางการเงินที่มีอยางยาว 

นานในการคดิคน และนําเสนอผลิตภัณฑ และบรกิารทางการเงินที่เหมาะสมเพ่ือสรางทางเลือกใหกับลูกคา โดยมีการนําเสนอ

ขอมูลผลิตภัณฑ และบริการอยางชัดเจน รวมถึงเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑทางการเงินที่ครบถวนเพียงพอตอการตัดสิน 

ใจของลูกคาตามขอกําหนดของกฎหมายใหเปนไปตามแนวทางในการดูแลการใหบริการลูกคาอยางเปนธรรม ภายใตการปก 

ปองรักษาขอมูลสวนตัวของลูกคาอยางเครงครัด 

การสื่อสารการตลาด 

การเปนบริษัทหลักทรพัยที่มีผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลาย จําเปนตองมีการสื่อสารทางการตลาดที่ชัดเจน และจะตองทําการ

สื่อสารไปยังกลุมลูกคา และกลุมนักลงทุนทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ และเขาถึงไดงาย บริษัทมีชองทางการ

สื่อสารรูปแบบตางๆ อาทิ เจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่ประจําสาขา ลูกคาสัมพันธ (Call Center) เว็บไซตบริษัท นอกจากนี้ 

บริษัทยังใหความสําคัญตอการสื่อสารผานสื่อออนไลน ไดแก เฟซบุกแฟนเพจ และ LINE Official Account เพื่อเปนสื่อกลาง

สําหรับสื่อสารขอมูลความรู การวางแผนทางการเงิน  

บริษัทมีทีมงานฝายวิเคราะหหลักทรัพย ฝายสื่อสารองคกร ผานพัฒนาธุรกิจ และฝายลูกคาอิเล็กทรอนิกส เปนผูดูแลในการ

อัพเดทขาวสารสถานการณ และขอมูลในเชิงไลฟสไสลตอบโจทยการใชชีวิตของลูกคาในแตละกลุม พรอมแนะนําผลิตภัณฑ 

และการบริการใหมๆ รวมถึงการตอบคําถาม และแจงขอมูลใหลูกคาโดยสื่อสารกันในลักษณะ Two Way Communication 

ทําใหสามารถตอบคําถามลูกคาไดดวยความรวดเร็ว  
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การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 

บริษัทมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ และการใหบริการทางการเงินใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยไดมีการนํา

พฤติกรรมการเขาใชบริการของลูกคามาทําการประเมินผล รวมถึงไดมีการวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางใชบริการ

เพื่อนําไปสูแนวทางการแกไขที่ดีที่สุด สรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา รวมไปถึงทําใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑ และ

พัฒนาคุณภาพของการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานลูกคา

สัมพันธ (Call Center) ที่ใหบริการขอมูลผลติภณัฑ หรือขอมูลการใชบริการตางๆ รวมถึงแกไขปญหาดานการใชบริการ รับฟง

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของลูกคา เพ่ือนาํมาปรับปรงุคุณภาพของการใหบริการ  

บริษัทมีการกําหนดชองทางรับเรื่องรองเรียนเพื่อนําสงเรื่องรองเรียนตางๆ จากลูกคาไปยังผูที่เกี่ยวของ และผูรับผิดชอบโดย 

ตรงในบริษัทไดอยางรวดเร็ว อันจะนําไปสูแนวทางการแกปญหา การยุติขอรองเรียน และชี้แจงใหลูกคารับทราบผลการ

พิจารณาขอรองเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ทั้งน้ี บริษัทจะมีระบบการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใหบรกิารของเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Call Center) อยาง

สมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพของการใหบริการใหดีย่ิงขึ้น และยังไดมกีารจัดอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูในเรื่องผลิตภัณฑตางๆ 

ของบริษัทอยางละเอียด มีการจัดทําการจําลองบทสนทนารูปแบบตางๆ เพื่อรองรับลูกคาที่มีความตองการในการใชบริการที่

แตกตางกัน และมีการทําแบบคําถามคําตอบเพื่อจําลองการตอบคําถามลูกคาใหมีประสิทธิภาพ  เปนตน 

ชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะ และขอรองเรียน 

ชองทางท่ี 1  การรับขอรองเรียนจากลูกคาโดยตรง โดยลูกคาสามารถรองเรียนดวยตนเองที่สํานักงานใหญ และสาขา

  ของบริษัทโดยแจงผานพนักงาน หรือกรอกแบบฟอรมแลวสงใหพนักงาน  

ชองทางท่ี 2  เขียนจดหมาย หรือหนังสือรองเรียนสงมาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้

  จํากัด เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

  กรุงเทพฯ 10120 

ชองทางท่ี 3  รองเรียนผานเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Call Center) โทร. 02 343 9555  

ชองทางท่ี 4 รองเรียนผานทาง email : compliance@trinitythai.com หรือ auditcommittee@trinitythai.com 

ชองทางท่ี 5 รองเรียนผานเว็บไซต www.trinitythai.com หรือสงขอความมาทาง Inbox เฟซบุกแฟนเพจของบริษัท 

www.facebook.com/Trinitysecuritiesgroup 

การใหความรูดานทางการเงิน และการลงทุนกับลูกคา 

1. ผลิตบทวิเคราะหหลักทรัพย และนําเสนอคําแนะนําท้ังดานการลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ผลิตบทวิเคราะหหลักทรัพย และนําเสนอคําแนะนําดานการลงทุน และการเงินแก

ลูกคา และนักลงทุนอยางมีหลักการ  มีความเปนมืออาชีพ   ใหความสําคัญของขอมูลนําเสนอที่มีคุณภาพ  มีความถูกตอง 

แมนยํา และมีความฉับไว  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และเพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการการเงิน

ที่มีประสิทธิ ภาพ  บทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทมีการคัดเลือกบริษัทในการจัดทําบทวิเคราะห โดยมีการเปดเผยผลการ

ประเมินบรษิัทจดทะเบียน (CG Score) และขอมูลบริษัทที่เขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

ทุจริต (Thai CAC) เอาไวในรายงานการวิเคราะหหลักทรัพย  นอกจากนี้ บริษัทพัฒนาผูแนะนําการลงทุนใหมีความรู 

ความสามารถ เพ่ือใหมีศักยภาพ ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการลงทุนของลูกคา โดยใหยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะ
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ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฏเกณฑที่กําหนด รักษาผลประโยชนของลูกคา และบริษัทไดออกแบบมาตรการที่เขมงวดเพื่อที่

สอดสองดูแลไมใหมีการนําขอมูลภายในไปใชเปนประโยชนในทางมิ

ชอบ 

2. สัมมนาใหความรูทางการเงนิกับลูกคาผานชองทางออนไลน 

บริษัทมีการจัดอบรม และสัมมนาใหกับลูกคา และนักลงทุน 

อยางตอเนื่องมาตลอด แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหมีการปรับชองทางการอบรมมาเปนรูปแบบ

ออนไลนในทุกกิจกรรม โดยในป 2564 มีการจัดสัมมนาขอมูลทั้งดาน

ปจจ ัยทางเทคน ิค ข อม ูลป จจัยพ ื ้นฐาน และกลยุทธการลงทุน

ประจําเดือนผาน Facebook และ Youtube ใหแกลูกคา จํานวน 24 

ครั้ง การสัมมนาใหความรูกับลูกคาทางการเงินผานชองทางออนไลน (Zoom) โดย ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล กรรมการ

ผูจัดการบรษิัท 7 ครั้ง และมีการเปดโอกาสใหบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมานําเสนอขอมูลของบริษัทผานชองทางออนไลน (Zoom)  1 ครั้ง  

สัมมนาใหความรูกับลูกคาทางการเงินผานชองทางออนไลน (Facebook และ Youtube)  โดย ฝายวิเคราะหหลักทรพัย 

หัวขอสัมมนา จํานวนคร้ัง 

สัมมนาปจจัยทางเทคนิค โดย คุณกมลชัย พลอินทรวงษ 12 

กลยุทธการลงทุนประจําเดือน โดย คณุณฐัชาต เมฆมาสนิ 12 

 

สัมมนาใหความรูกับลูกคาทางการเงินผานชองทางออนไลน โดย ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 

วันที ่ หัวขอสัมมนา 

13 มกราคม 2564   สัมมนาหัวขอ "Post - January Rally : What's Next"   

23 กุมภาพันธ 2564   งานสัมมนา Inventing Thailand 2021  

31 มีนาคม 2564 
เปดโลกตลาดสินทรัพยดิจิทัล How to Win Game of Crypto?  

เจาะลึกพัฒนาการของคริปโทเคอรเรนซี่จาก Wave1- Wave 4 สูโลกการเงินแหงอนาคต  

26 เมษายน 2564 Strategic Global Asset Allocation 

27 มิถุนายน 2564 เลือกหุนรับสภาพคลองหดดอกเบ้ียขึ้น รายการ Money Chat   

17 กรกฎาคม 2564   

SEC Capital Market Regional Seminar 2021  

"The Influence of Digital Transformation Discloser on Firm Value  

: Empirical Evidence from Listed Firms on the Stock Exchange of Thailand"  

15 ตุลาคม 2564   Global Market View in 2022 & Vietnam as a Strategic Asset Allocation 
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การบริหารจัดการขอมูลลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 

ในชวงปที่ผานมาบริษัทมีการขยายการใหบริการในรูปแบบดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชบริการ

ของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป บรษิัทมีการปรับตัว และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัด 

การขอมูล ทั้งในเรื่องของการรองรับปริมาณขอมูลที่จํานวนมากขึ้น (Volume) ความหลากหลายของรูปแบบขอมูล (Variety) 

ความรวดเรว็ และความสดใหมของขอมูล (Velocity) และความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล (Veracity) 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร ที่นับวัน

จะยิ่งมีความรุนแรง และซับซอนมากขึ้น ซึ่งหากขาดความระมัดระวังอาจจะมีผลกระทบกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

ลูกคา และบริษัทได  

บริษัทใหความสําคัญตอการนําขอมูลของลูกคามาใชในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อสรางความเชื่อมั่น และความไววางใจใหกับ

ลูกคาที่ใชบริการทางการเงนิ บริษัทจึงกําหนด และพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย และคุมครองขอมูลของ

ลูกคาอยางตอเนื่อง โดยไดจัดทําเปนแผนความมั่นคงดานดิจิทัล หรือ IT Security Framework ภายใตกรอบการดําเนินงาน 

และมาตรฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน NIST 

framework COBIT5  CIS  OWASP ฯลฯ และภายใตกฎหมายมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี ่ยวของกับ IT Security หลาย

ฉบับ เชน พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ประกาศของทางสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต)  GDPR  

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล ฯลฯ โดยบริษัทไดมีการทบทวนแนวทางการทํางานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

นอกจากนี้ เพื่อการบริหารจัดการขอมูล และระบบสารสนเทศอยางปลอดภัย และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง บริษัท

ยังดําเนินนโยบายเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูล การถายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอยางรดักุมซึ่ง

เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท โดยไดระบุนโยบายดังกลาวไวแลวในหัวขอการปองกันอาชญากรรมทางไซเบอร 
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การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีธรรมาภิบาล 

การกํากับดูแลกิจการอยางมีธรรมาภิบาล 

บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ ดวยเล็งเห็นวาการดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย เปนธุรกิจที่เกี ่ยวของกับการ

ลงทุนการสรางความเชื่อมั่น และความนาเชื่อถือใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย จึงเปนการชวยสงเสริมภาพลักษณ ผลประกอบการ 

และชวยใหบริษัทสามารถเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนรากฐานที่ดีในการ

ดําเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสงเสริม และใหความสําคัญตอ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหบริษัทดําเนินงานอยางโปรงใส มีความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะนําไปสูความเจริญเติบโต

ของกิจการเพ่ิมคุณคา และมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวตอไป 

คณะกรรมการบรษิัท มีหนาที่ในการพิจารณาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และมีการปฎิบัติตามขอบังคับของบริษัท  โดยไดกําหนด "นโยบายการกํากับดูแลกิจการ" ซึ่งไดมีการประกาศใหพนักงานไดรับ

ทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้จะมีการพิจารณาทบทวนเปนระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับภาวการณในแต

ละขณะ 

การกํากับดูแลการใหบริการลูกคาอยางมีจริยธรรม  

เนื่องจาก บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งประกอบดวยบริษัทยอย 

5 บริษัท และบริษัทรวม 1 บริษัท บรษิัทจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเขาไปเปนตัวแทนในบริษัทยอย หากบริษัทยอย มีการ

ดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน รวมทั้งนโยบาย

หลักที่บริษัทยอยในกลุมนําไปปฏิบัติ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

สําหรับบรษิัทรวม บริษัทจะมีการมอบหมายผูบริหารของบรษิัทเขาเปนกรรมการของบรษัิทรวม เพื่อรวมกําหนดนโยบาย และ

ดูแลการบริหารงานในบริษัทรวม กรณีที่มีการทํารายการระหวางบริษัทยอย หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงตองไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมีการเปดเผย

ขอมูลและจัดเก็บขอมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑการจัดทํางบการเงินรวมใหทันกําหนดเวลา 

ในสวนการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอยจะตองปฎิบัติตามขอกําหนดในคูมือการปฎิบัติงาน (Compliance Manual) อยางเครงครัด ซึ่งมีการกําหนด

ระเบียบปฎิบัติตางๆ ไดแก จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพยของ

พนักงาน โดยบริษัทไดกําหนดแยวทาง "การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน" เพื่อเปนแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผล 

ประโยชนของบรษิัท และการรกัษาความลับของลูกคาไว 

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยไดกําหนดเปนหลักเกณฑพื้นฐานของบริษัท

ในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

โดยบริษัทไดมีการนําหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสานเขาเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคน

จะตองยึดถือปฎิบัติอยางเครงครดั ทั้งน้ี บริษัทไดมีการสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่

ดีใหกับพนักงานทั่วทั้งองคกรผานการปฐมนิเทศพนักงานใหม การอบรม ใหความรู การสงขาวสารผานตามสื่อตางๆ ของ

องคกร และยํ้าเตือนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานระมัดระวังและปองกันไมใหกระทําใดๆ ที่เปนการละเมิดกฎ ระเบียบ 

ขอบังคบั ที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูบริษัท 
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จรรยาบรรณพนักงาน 

1. ความซื่อสัตยในวิชาชีพ : ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจรติในวิชาชีพโดยยึดหลักความเสมอภาคในการใหบริการ 

2. ทักษะความเอาใจใสและความรอบคอบ : มีมาตรฐานในการดําเนินงาน โดยมีความรอบรู ความสามารถ และเอาใจ

ใสในการปฏิบัติหนาที่ 

3. หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ : ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย และ/หรือ

สัญญาซื้อขายลวงหนาอยางเครงครัด 

4. ขอมูลเก่ียวกับลูกคา : มีขอมูลเกี่ยวกับลูกคาอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนในการพิจารณาสถานะ และวัตถุประสงค 

ในการลงทุนของลูกคาและในการใหคาํแนะนําเก่ียวกับการลงทุนแกลูกคา โดยใหขอมูลที่ถกูตองครบถวนเพียงพอตอ 

การตัดสินใจของลูกคาและตองบริการขอมูลนั้นแกลูกคาทุกๆ ราย 

5. ความขัดกันในผลประโยชน : หลีกเลี่ยงการขัดกันในผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทและบริษัทในกลุม 

หากเกิดการขัดกันในผลประโยชนขึน้ใหสมาชิกปฏบิัติตอลกูคาดวยความเปนธรรมและเสมอภาคซึง่อาจทําไดโดยการ

เปดเผยขอมูลหรอืโดยกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะใหบริการ

หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสมาชิกตองละเวนจากการหาผลประโยชนจากลูกคา 

6. การรักษาทรัพยสินของลูกคา : เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัท และมีการปองกัน

รักษาอยางเหมาะสม โดยสามารถระบุไดวาเปนทรัพยสินของลกูคารายใด 

7. ความมั่นคงทางการเงิน :  ตองมั่นใจวาบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการ

ดําเนินธุรกิจและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ 

8. การจัดองคกร และการควบคุมภายใน :  จัดใหมีรูปแบบการจัดโครงสรางองคกร เพื่อใหการบริหารงานประสิทธิภาพ 

มีระบบการควบคุมภายในที่รดักุมและการบันทกึขอมูลอยางเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีมี 

ความรูความสามารถอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ โดยสมาชิกจะตองกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานใหสอด 

คลองกับกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชบังคับ 

9. ผลประโยชนสวนรวมของธุรกิจ : ใหความรวมมือแกหมูคณะในกิจกรรม เพ่ือประโยชนสวนรวมและตองรักษาไวซึ่ง 

ผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 

10. สัมพันธภาพตอผูรวมธุรกิจ : ละเวนจากการกระทําอันเปนการกลาวรายตอสมาชิกดวยกัน หรือการกระทําอัน

กอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ 

11. สัมพันธภาพตอองคกรที่กํากับดูแล : ใหความรวมมือกับองคกรที่กํากับดูแลอยางเปดเผย และตองแจงใหองคกรที่

กํากับดูแลทราบทันที หากมีขอมูลใดๆ ที่องคการกํากับดูแลควรทราบ 

บริษัทจะมีทบทวนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานเปนประจําทุกป และมีการปรับเปลี่ยน

ประเด็นของจรรยาบรรณใหทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน นอกจากนี้ ผูบรหิารทุกระดับจะตองมีสวนรับผิดชอบใน

ประเด็นดานการจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน หากมีการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน 

ผูบริหารท่ีเก่ียวของจะตองมีสวนรับผิดชอบดวย 

การปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 

บริษัทใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น เน่ืองจากเล็งเห็นวาเปนการบอนทําลาย และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

สังคมโดยรวม จึงไดกําหนดนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และเพื่อ

เปนการสรางความมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงแสดงใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทไดรับทราบวาการดําเนินงาน

ของธุรกิจของบริษัทมีความโปรงใส  
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นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

1)  บริษัทไมยอมรบัการคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 

2)  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไมยอมรับการคอรรัปชั่นไมวาจะเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบ 

 ครัว เพื่อน หรือคนรูจักในทุกรูปแบบ ทั ้งทางตรง หรือทางออม โดยตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ

 คอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

3)  บริษัทกําหนดใหมีการสื่อสารทําความเขาใจใหบุคลากรของบริษัทตั้งแตเริ่มเขาทํางาน และมีการอบรมเปน

 ประจําสมํ่าเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหมีการ

 ปฏิบัติท่ีเปนไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ

 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคบั และขอกําหนดของกฎหมาย 

4) บริษัทจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดมั่นวาการคอรรปัชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับ

 ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

5)  บริษัทมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมาย

 ทั้งหมดที่เก่ียวของกับการตอตานการคอรรัปชั่นในประเทศไทย 

6) บริษัทไมมีนโยบายที่จะเขาไปมีบทบาท หรือใหการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองท่ีไมถูกครรลอง 

7) บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานจายคาอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่รัฐ 

8)  บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานรับของขวัญใดๆ จากเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานรัฐ หรือเจาหนาที่ของ

 หนวยงานเอกชน ลูกคา คูคา คูสัญญา และผูรวมธุรกิจกับบริษัทซึ่งรวมถึงผูขายสินคา/บริการ คูสัญญาทาง

 ธุรกิจ หรือจากบุคคลใดๆ ในทกุเทศกาล 

บริษัทไดประกาศกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตั้งแตเดือนมกราคม 2558 

และไดรับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการคอรรัปชั่นเมื่อเดือน

เมษายน 2558 และรับรองการตออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งไดรับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน

ในโครงการประเมินการดําเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจําป 2559 ซึ่งไดรับการรับรองแลวจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption) แสดงใหเห็นถึงการนําไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถวนเพียงพอของกระบวนการทั ้งหมดจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด โดยไดมีการสื่อสารและจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเปนประจําอยางนอยป

ละครั้งพรอมกับการอบรมพนักงานประจําป รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพ่ือปองกันความเสี่ยงการทุจริตทุก

ครั้งท่ีฝายตรวจสอบฯ เขาตรวจสอบระบบงานตางๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานของฝายงานตางๆ 

เปนไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบสอบทานการประเมินระบบงาน 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่กําหนดไววามีความเหมาะสมและเพียงพอในการ

ปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมอยางตอเนื่อง โดยไดมีการกําหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง ขอบเขตความเส่ียงที่ยอมรับได และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการและผูบริหาร อีกทั้งไดนําเรื่อง

การบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งของการกําหนดกลยุทธ และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหธุรกิจเติบโตและสราง
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ผลตอบแทนอยางมั่นคงในระยะยาวใหกับผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงานและ

ความมั่นคงของบริษัท โดยบริษัทไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับแนวทางและหลักปฎิบัติสากล

ครอบคลุมทั้งกลุมธุรกิจตามแนวทางการบรหิารความเสี่ยงแบบรวมกลุม ประกอบดวย ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดาน

เครดิต ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานการปฎิบัติงาน ภายใตโครงสรางการบริหาร

ความเสี่ยงซึ่งกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนรวมทั้งมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงที่เปนอิสระ โดยหนวย

ธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานที่ปรับดวยความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความสามารถ

ในการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรและการรกัษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม (Emerging 

Risk) โดยนํามาเปนสวนหน่ึงในการกําหนดยุทธศาสตรและดําเนินธุรกิจขององคกร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ

สนับสนุนใหเกิดกระบวนการสรางคานิยมอันมีคุณคาตอสังคม ตัวอยางเชน บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด  มีการนําเรื่องการ

ตอตานการทุจริตเขามาใชในการดําเนินงานโดยใชการรับรองการเปนสมาชิก (Certified) และ/หรือการประกาศเจตนารมณ

การเปนสมาชิก (Declared) แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) มารวมเปนปจจัยหนึ่งในการ

พิจารณาการลงทุนอีกดวย 

ทั้งน้ี การจัดสรรทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงท่ียอมรับไดเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดไดสง 

ผลตอความสําเร็จ และความสามารถในการแขงขันของกลุมบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเปาหมายในการสรางผลตอบ 

แทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุนในระยะยาว 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความ

เสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง ซึ่งไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม

และมาตรฐานสากล และดําเนินการติดตามสถานการณความเสี่ยงในภาพรวมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาปรับปรุง

ระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง เปนการบงชี้ความเสี่ยงทั้งในแงของประเภทความเสี่ยง สาเหตุและปจจัยความเสี่ยง ทั้งที่เปน

ปจจัยภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณถึงความเยงที่บริษัทกําลังประสบอยู หรือความ

เสี่ยงใหมที่มีอกาสเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ประเมินความเสี่ยง เปนการนําเครื่องมือและวิธีการตางๆ มาใชเพื่อประเมินความเสี่ยงซึ่งกระบวนการดังกลาว

จะตองไดรับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใตกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง มีการติดตามควบคุมการดําเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฎิบัติที่

เก่ียวของกับความเสี่ยงและขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง 

4. การรายงานความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงประเภทตางๆ อยางครอบคลุม ทันเวลา และเพียงพอในหลายมุมมอง 

เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

โครงสรางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการของบรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ในการดูแลความเสี่ยง และการควบคุม

ภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการบริหารฝายงานเพื่อทําหนาที่ดูแลทั้ง

ความเสี ่ยงดานกลยุทธ ความเสี ่ยงโดยรวมขององคกร และความเสี่ยงระดับรายการของแตละประเภทความเสี่ยง ทั ้งนี้ 
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ผูบริหารระดับสูงในแตละธุรกิจของบริษัทจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ดูแลการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธของทุกองคกรและ

ของแตสายงาน  

คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ที่มีความชํานาญในดานความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจหลักทรัพย ทําหนาที่พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางครอบคลุมรอบ

ดาน ซึ่งจะมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดตางๆทําหนาที่ดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย โดยมีฝายบริหาร

ความเสี่ยงฯขององคกรเปนหนวยงานสนับสนุน เชน คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาการใหวงเงินลูกคาใหไดลูกคาที่อยูในเกณฑ

คุณภาพ คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร และการระบาด

จากเชื้อไวรัสโควิด-19  

 

 

ในป 2564 บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อคุมครองขอมูลสวนตัวของลูกคา และการปองกันความปลอดภัยทางไซเบอร 

โดยมีผูบริหารฝายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี่เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ และกํากับดูแลการใชเทคโนโลยีใหสอดคลอง

กับกลยุทธลักษณะการดําเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซอนของเทคโนโลยีรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ โดยถือเปนสวน

หนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตองการใหบริษัทหลักทรัพยมี

ธรรมาภิบาล ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ดวย

แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทําใหเกิดการควบคุมดูแล และบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพกับองคกรโดยรวม 

และสามารถนําไปเปนแผนกลยุทธของบริษัท และนําไปปฎิบัติโดยคํานึงถงึแนวทางปองกัน และควบคุมความเสี่ยง 3 ระดับ ซึ่ง

เปนโครงสรางหลักของการบรหิารความเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยูเสมอเพื่อใหเกิดความยั่งยืน

ทางการเงิน  

การสรางจิตสํานึกในองคกรดานการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึกใหผูบรหิาร และพนักงานในระดับตางๆ ผานการจัดอบรม สัมมนาใหความรูในหลัก 

สูตรที่เก่ียวของกับการบรหิารความเสี่ยง เชน กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ การบริหารความเสี่ยงดานการปฎิบัติงาน 
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การปองกันการทุจรติ โดยจัดเปนหลักสูตรการอบรมพิเศษใหกับพนักงานเขาใหมในทุกป โดยในป 2564 มีพนักงานเขาอบรม

จํานวน 13 คน นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทยังมีแผนงานที่จะนําเรื่องการบริหารความเสี่ยงเขาไปเปนสวนหนึ่งของคานิยมใน

องคกรอีกดวย 

การปองกันอาชญากรรมทางไซเบอร 

บริษัทใหความสําคัญตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกําหนดนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท  เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูล การถายโอน และมีการตรวจสอบใน

ทุกขั้นตอนอยางรัดกุม เพื่อการบริหารจัดการขอมูล และระบบสารสนเทศอยางปลอดภัย และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงวางมาตรการปองกันทางไซเบอรที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และปรับปลี่ยนใหสอดรับกับยุทธศาสตร และ

การดําเนินธุรกิจ เพ่ือปองกันไมใหขอมูลสวนตัวของลูกคารั่วไหล หรอืถูกนําไปใชโดยผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ 

นโยบายเทคโนโลยีที่สําคัญ 

1. IT Infrastructure & Security  ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความ

มั่นคงปลอดภัยรองรับการให บรกิารตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห     

2. Data Management & Data Privacy ยกระดับการบริหารจัดการขอมูลเพื่อนําไปสูการบูรณาการขอมูลอยางครบวงจร

ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและผูใชภายใน โดยตองใหสอดคลองกับกฏหมาย  

3. Application Management & Application Security ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเกิดการ

เชื่อมโยงของระบบในองคในทุกมิติพรอมทั้งสอดรับกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)  

4. IT Governance ยกระดับธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสรางศักยภาพและคณุคาเพิ่มใหกับองคกร และมี

ความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนและมั่นคง 

5. IT Capability ยกระดับและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร เพื่อใหสามารถพัฒนา และใชงาน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทําใหสามารถแขงขันในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็ว

ได 

การสงเสริมคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดีของพนักงาน 

บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดีใหกับพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการ

ขับเคลื่อนใหองคกรไปสูความสําเร็จ และเติบโตอยางตอเน่ือง โดยไดกําหนดนโยบายทั่วไปดานทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุก

บริษัท เพื่อใหมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลพนักงาน ในดานการพัฒนาความรูความสามารถ

ใหมีความเชี่ยวชาญ การใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน และการยึดหลักปฏิบัติตอบุคลากรตามคานิยมองคกรของกลุมบริษัท 

นโยบายดานสังคม และสิทธิมนุษยชน   

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม โดยคํานึงถึงดานสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”)  โดยใหความสําคัญตอการ

ปฏิบัติดานแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเปนธรรม  เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ ทั้งในดานการจางงาน การจาย

คาตอบแทน การเล ื ่อนตําแหนง การฝ กอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยไม แบงแยกความแตกตางทางเพศ อายุ 

สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนการจางงานแกกลุมผูดอยโอกาส ไดแก  ผูพิการ  ผูสูงอายุ  ผูพนโทษ 

เพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ และรายไดที่มั ่นคง และเปนสวนหนึ่งของการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) ของ
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ประเทศและโลก  และในป 2563 - 2564 บริษัทมีการดําเนินการจัดทํารายงานความยั่งยืน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง GRI 

และยังอยูในระหวางการดําเนนิงานจัดทํากระบวนการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการดาน

มนุษยธรรมสิทธิขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (Principles of the United 

Nations Global Compact : UNGC) 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดมีการเขียนนโยบายดานสทิธิมนุษยชนออกมาอยางเปนรูปธรรม ทั้งน้ี การดําเนินการดังกลาวอยูใน

ระหวางการปรับปรงุเนื้อหาดานสิทธิมนุษยชน หากเนื้อหาครบถวนแลวบรษิัทจะดําเนินการเผยแพรนโยบายตอสาธารณชนใน

เว็บไซตของบริษัทตอไป  

แนวปฎิบัติดานสังคม และสิทธิมนุษยชน   

บริษัทมีแนวปฎิบัติดานสังคม โดยคํานึงถึงเรื่องการเคารพตอสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน และแรงงาน ลูกคา ชุมชน 

และสังคม ตลอดหวงโซคณุคาทางธุรกิจ เชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และเทาเทียม การคดิคนผลิตภัณฑทางการ

เงนิ และใหบริการลูกคาอยางมีความรับผิดชอบรวมไปถึงมีการทํางานเพ่ือสวนรวม และสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังระมัดระวัง 

และหลีกเลี่ยงการดําเนินธุรกิจท่ีจะสงผลกระทบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และเปดชองทางใหมีกลไกในการรองเรียน รอง

ทุกข  เพ่ือใหผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อวาไมไดรับความเปนธรรมจะไดมีชองทางที่รองทุกข

อยางเปนทางการและมีขบวนการในการดูแลอยางเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีการดําเนินงานดานสิทธิมนษุยชนขั้นพื้นฐาน 2 เรื่อง 

ไดแก 

 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หมายถึง สิทธิในการทํางาน สิทธิที่พึงไดรับอาหาร สิทธิในสุขภาพตาม

มาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิดานสวัสดิการและสังคม  

 2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง หมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพใน

การแสดงออก 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นอกจากบริษัทจะปฏิบัติตอพนักงาน และแรงงานโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน และความเทาเทียมกันแลว บริษัทยังให

ความสําคัญกับการบริหารทรพัยากรบุคคล ซึ่งเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และมีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสู

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท   

บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี ่ยวชาญ มีการใหผลตอบแทน และมี

สวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงมีการดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีมาตรฐาน มี

การปลูกฝงใหบุคลากรของบรษิัทปฎิบัติตามวัฒนธรรมองคกร (Trinity DNA) เพื่อบมเพาะใหเปนผูมีทัศนคติและพฤติกรรมที่

สงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จ และเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)  โดยยึดหลักการบริหารทรัพยากร

บุคคล ไดแก 

1. การจางงานดวยความเปนธรรม         

บริษัทมีนโยบายการจางพนักงานโดยพยายามสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงท่ีวาง โดยพิจารณาจาก

บุคคลภายในบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกอน  แตอยางไรก็ตาม   บริษัทสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาสรรหาคัดเลือก และบรรจุ

แตงตั้งบุคคลในตําแหนงตางๆ จากบุคคลภายนอกไดตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม นอกจากนี้การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจาง

ใหดํารงตําแหนงตางๆ ของบริษัทจะกระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของแตละตําแหนง คุณวุฒิทางการ
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ศึกษา ประสบการณ สภาพรางกาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่จําเปนแกพนักงาน  ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานแนะนํา

เพ่ือน หรือคนรูจักมาสมัครงานในโครงการเพ่ือนชวนเพื่อน Employee Referral Program 

บริษัทคํานึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 3 ประการ คือ 

1. เคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาวาดวยหลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการ 

ทํางานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  

2. ใหความคุมครองทางสังคม การคุมครองสภาพการทํางานของพนักงาน  

3. ใหความคุมครองสขุภาพและความปลอดภัยในการทาํงาน 

การวางแผนสืบทอดตําแหนงงาน      

บริษัทมีการวางแผนในการสืบทอดตําแหนงงานอยางเปนระบบ เห็นไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความตอเนื่อง และมี

การบริหารงานที่ราบรื่นมาโดยตลอด โดยผูบริหาร และฝายทรัพยากรบุคคลจะรวมกันวิเคราะหตําแหนงงานที่สําคัญที่จะตอง

จัดทําแผนสืบทอดตําแหนง และรวมกันกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะถูกพัฒนา (Successor) เพื่อสืบทอดตําแหนงงาน รวมไป

ถึงการคดัเลือก และประเมินความพรอมของพนักงานท่ีมีศักยภาพทั้งภายในและนอกฝายงาน และหากยังไมมีผูใดในองคกรที่

เหมาะสม  จึงจะพิจารณาสรรหาบุคลากรนอกองคกรท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสม และวางแผนการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมใน

การทํางานตอไป 

ขอมูลเบื้องตนของพนักงาน 

จํานวนพนักงาน 200 คน (หมายเหตุ ไมรวมคณะกรรมการบริษัท และพนักงานชั่วคราว) 

 

 

หมายเหต ุ

1) พนักงานประจํา หมายถึง ผูปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแตพนักงานระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ที่ทําหนาที่ตางๆ เชน 

กรรมการอํานวยการ กรรมการผูจัดการ หัวหนาหนวยงาน พนักงานท่ัวไป ที่เปนพนักงานประจํา 

2) พนักงานสัญญาจาง หมายถึง พนกังานที่ทรนีีตี้จางทํางานในลักษณะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจาง ซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตน

และสิ้นสุดของงานที่แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงานหรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาล

และไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลน้ัน ซึ่งงานน้ันจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อ

เริ่มจาง 
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หมายเหต ุจํานวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจํา และพนักงานสัญญาจาง โดยไมนับรวมจํานวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานช่ัวคราว 

 

 
 

หมายเหต ุขอมูลจํานวนแรงงานฝกงานที่เกิดขึ้นในระหวางปที่แสดงไมรวมตําแหนงพนักงานชั่วคราว 

2. การปฎิบัติดานแรงงานอยางเทาเทียม 

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานคือกลไกสําคัญในการดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย และผลักดันใหบริษัทกาวหนา และเติบโต อีก

ทั้งบริษัทปฏิบัติตอพนักงานโดยคํานึงถึงความเปนธรรม ความเทาเทียมกัน และไมเลือกปฏิบัติกับพนักงานไมวาเรื่องถิ่นกําเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ  อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อ และความคิดเห็นทางการเมือง   

บริษัทไมเลือกปฎิบัติกับพนักงาน และใหโอกาสในการเติบโตกาวหนาในหนาที่การงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ความรู ความสามารถ และพฤติกรรมของพนักงานที่สอดคลองกับคานิยมองคกร โดยมีแนวทางการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้ง

องคกร และเพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมกันในบริษัท จึงไดมีการสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของ

พนักงาน ไดแก  
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 1. การจัดต้ังคณะกรรมการ HR Partner เพื่อเปนตัวแทนพนักงานจากฝายงานตางๆ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีอายุ 

และเพศที่แตกตางกันเพื่อสะทอนถึงความตองการของพนักงานหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมีการ

ปรับเปลี่ยนทกุ 2 ป มีหนาที่สําคัญในการนําเสนอขอคดิเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เปนประโยชนใหแกบริษัท อีกทั้งยังเปน

สื่อกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานดานทรัพยากรบุคคลไปยังพนักงานอยางทั่วถึง โดย HR 

Partner จะจัดประชุมในทุกไตรมาส แตสืบเน่ืองจากในป 2564 เปนปที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 พนักงานสวนใหญ

ทํางานที่บานทําใหไมมีการจัดประชุมคณะกรรมการตลอดท้ังป 

 2. การสํารวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยบริษัทไดทําการสํารวจติดตอมา

เปนระยะเวลา 5 ป  (ผลการสํารวจในป 2564 ไดแจงไวในหัวขอการวิเคราะหผูมีสวนไดเสยีในหวงโซคณุคาของธุรกิจ) โดยการ

สํารวจความคดิเห็น หรือขอมูลที่ไดแสดงความคิดเห็นของพนักงานจะถูกเก็บเปนความลับ ทําใหพนักงานแสดงความคิดเห็น

อยางตรงไปตรงมา ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทในการไปดําเนินการแกไขปรับปรงุอยางย่ิง 

นอกจากนี้ ในป 2564 บรษิัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการจางคนพิการทํางานในองคกร ไดพิจารณาจางงานผูพิการตาม

พระราช บัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 

โดยจางเหมาบริการแกผูพิการทางสายตา จํานวน 2 ราย  ทําหนาที ่นวดผอนคลายเพื ่อสุขภาพ และลดอาการ Office 

Syndrome ใหกับพนักงาน  สัปดาหละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะไดชวยเหลือสงเสริมคุณภาพชีวิตแกคนพิการไมใหเปน

ภาระของสังคมแลว ยังเปนการใหโอกาสอยางเทาเทียมกับคนในสังคม สําหรับคาใชจายที่บริษัทจะตองนําสงตามพระราช 

บัญญัติสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ในอัตราปละกวา 2 แสนบาทไดเปลี่ยนมาเปนชิ้นงานที่เปน

ประโยชนตอคนในองคกร สามารถจับตองเปนรูปธรรมได ในป 2564 เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

จึงทําใหผูพิการทางสายตาไมสามารถเขามาทํางานได อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงจายคาจางงานตามปกติจนครบป ซึ่งหาก

สถานการณกลับมาเปนปกติจะเขามาทํางานตามเดิม 

3. คาตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทน และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหแกพนักงาน และผูบริหาร โดยเทียบเคียงกับบริษัทใน

ธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการออมในระยะยาว  สนับสนุนใหพนักงานมีสุขภาพการเงิน

ที่ดี โดยคาตอบแทนแบงได ดังน้ี 

 3.1 คาตอบแทนและผลประโยชนระยะสั้น เพ่ือตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสรางขวัญกําลังใจ โดยคํานึงถึงหลัก

ความยุติธรรม ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท บรรลุเปาหมาย/แผนงานของหนวยงาน รวมทั้งสามารถชี้วัดผล

การปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแขงขันกับคาตอบแทนและผลประโยชนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได   

รปูแบบคาตอบแทนและผลประโยชนระยะสั้น ที่บริษัทจัดใหพนักงานและผูบรหิาร ไดแก เงนิเดือน คาจาง คาทํางานลวงเวลา 

คาครองชีพ โบนัส  Incentive Referral Fee และเงินสมทบประกันสังคมและสวัสดิการ 

 3.2 คาตอบแทนและผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาว เพ่ือจูงใจและดึงดูดใหพนักงานผูกพัน 

และทํางานกับบริษัทอยางเต็มกําลังความสามารถเปนระยะเวลานาน รวมถึงสรางขวัญกําลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มี

ความรูความสามารถมีศกัยภาพในการเติบโตเปนกําลังสําคัญใหกับบริษัทเปนระยะเวลายาว   

รูปแบบคาตอบแทนและผลประโยชนระยะยาว ที่บริษัทจัดใหพนักงานและผูบริหาร ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2562) ทั้งน้ีปจจุบันบรษิัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในนาม “กองทุนสํารองเลี้ยง
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ชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแลว” พนักงานจะสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดเมื่อพนทดลองงาน

และไดรับการบรรจุเปนพนักงานแลว โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเขากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของ

นายจาง หรือสามารถเลือกสะสมไดสูงสุดในอัตรารอยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของสมาชิกและสมาชิกสามารถแจง

เปลีย่นแปลงการหักเงนิสะสมไดปละ 1 ครั้ง  ซึ่งพนักงานจะไดรบัเงินเม่ือสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ นอกจากนั้นกองทุนฯได

จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและกรรมการที่มาจากการแตงตั้งของนายจาง

ซึ่งมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนแทน

สมาชิกทั้งหมด  

ในป 2562 ตอเนื่องถึงป 2563 บริษัทไดเขารวม "โครงการบริษัทเกษียณสุข" ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  เพื่อสรางความรูใหแกพนักงานในการออม การลงทุนและใหสิทธิพนักงานเลือกเงินสะสม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดสูงสุดในอัตรารอยละ 15 และบรษิัทสมทบตามอายุงานของพนักงานในอัตราไมเกินรอยละ 15  โดย

พนักงานสามารถเลือกลงทุนไดเองตามความเหมาะสมในลักษณะ Employee’s choice โดยมีนโยบายการลงทุน (Master 

Fund) ทั ้งหมด 5 นโยบายการลงทุน ไดแก ตราสารหนี้ ตราสารทุนในประเทศ ตราสารทุนตางประเทศ ทางเลือก

อสังหาริมทรัพย ทางเลือกทองคําและสินทรัพยพิเศษ  โดยพนักงานสามารถเลือกสัดสวนการลงทุนไดมากถึง 23 ทางเลือก  

และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเลือกการลงทุนไดทุกวัน  โดยทํารายการผานระบบออนไลนของผูจัดการกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ ซึ่งเมื่อรวมกับผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน เชน เงินชดเชยที่ไดรับเมื่อออกจากงานตามกฎหมายคุมครอง

แรงงานแลว  พนักงานจะมีเงินออมในระดับที่เหมาะสมหลังจากเกษียณอายุงานจากบริษัทซึ่งสอดคลองกับการกาวไปสูสังคม

ผูสูงอายุ (Aging Society) 

บริษัทไดมีการจัดทําการสํารวจคาตอบแทน และสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพยอื่นเปนประจําทุก 2 ป  และนําขอมูลดังกลาว

มาพิจารณาปรับคาตอบแทน และสวัสดิการตามความเหมาะสม และในปจจุบันบรษิัทไดจัดสวัสดิการใหกับพนักงานมากกวาที่

กฏหมายกําหนด รวมถึงไดมีการพัฒนาระบบเบิกคารักษา พยาบาล Benefit Management System (BMS) เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับพนักงานในการเบิกคารักษาพยาบาลทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน คาทันตกรรม และคาจักษุ 

สวัสดิการพนักงานของกลุมบรษิทั 

สวัสดิการของกลุมบริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ สวัสดกิารท่ีพนักงานไดรับ 

คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอกและผูปวยใน   

คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยในแกคูสมรสและบุตรของพนักงาน   

การตรวจรางกายประจําปใหแกพนักงาน คูสมรส และบุตร   

การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ   

ตูยาสามัญ   

กองทนุเงินทดแทน   

การประกันชีวิตและคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ   

การชวยเหลืองานศพของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว   

กองทนุสํารองเลี้ยงชีพ   
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สวัสดิการของกลุมบริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ สวัสดกิารท่ีพนักงานไดรับ 

การสนับสนุนคาใชจายสําหรับวิชาเฉพาะดานสําหรับพนักงาน 

ที่ตองใชใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน 
  

เงนิกูหรือจัดหาแหลงเงนิกูสําหรับพนักงาน   

สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย   

สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห   

สวัสดิการเงินกูฉุกเฉิน   

ของท่ีระลึกเมื่อทํางานครบ 15 ป และ 20 ป   

สวัสดิการที่จอดรถ   

วันลาไปปฏิบัติธรรม โดยไมถือวาเปนวันลา(ไดรับเงินเดือน)   

วันลาไปทํา CSR โดยไมถือวาเปนวันลา (ไดรับเงินเดือน)   

เงนิชวยเหลือคาพาหนะ/อาหาร    

เงนิชวยเหลือคาทํางานในวันหยุด   

 

บริษัทกําหนดใหพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตร ครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน  โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลา

ดวย และไดรับคาจางไมเกิน 45 วัน  และพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิขอใหบริษัทฯ เปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราว

กอนหรือหลังคลอดได  โดยใหแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้น 1 ที่รับรองวาไมอาจทําหนาที่เดิมได  ซึ่งบริษัทจะ

พิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหกับพนักงานนั้นๆ 

สถติิการกลับเขาทํางานและอัตราการคงอยูของพนักงานหลังการใชสิทธิลาคลอด 

กรณีของการลา 
จํานวนพนกังาน (คน) 

2562 2563 2564 

จํานวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดไดในระหวางป ** 137 137 136 

จํานวนพนักงานที่ไดใชสิทธิลาคลอดในระหวางป 1 2 - 

จํานวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 1 2 - 

จํานวนพนักงานที ่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทํางานตอ

หลังจากนั้นไป 12  เดือน 
0 0 - 

อัตราการกลับมาทํางาน (Return to Work Rate) (1) ที่กลับมาทํางานหลังจาก

ระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแลว (รอยละ) 
100 100 100 

อัตราการคงอยูของพนักงาน (Retention Rate) (2) ที่กลับมาทํางานหลังจาก

ระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทํางานตอหลังจากนั้นไป 12 เดือน (รอยละ) 
0 0 - 

หมายเหต ุ

(1) อัตรากลับมาทาํงาน (Return to Work Rate) = (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จํานวนพนักงานตามเพศท่ีไดใชสิทธิลาคลอด) x 100 

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

ที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานกอนหนา) x 100 
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นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเปนไปตาม พรบ. คุมครองแรงงาน 2541 จํานวน 5 คน  โดยมีหนาที่

ความรับผิดชอบใหคําปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแกฝายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิการสําหรับ

พนักงาน และประเมินผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพื่อประโยชนสุขของพนักงานและองคกรโดยรวม 

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งสอดคลองตามกฎกระทรวงที่

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549  

โดยกําหนดใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบพิจารณา

นโยบาย และแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อปองกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ 

การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการ

ทํางานเสนอตอบริษัท รายงานเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอบริษัท  เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผูรับเหมา และ

บุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานในสถานท่ีทํางานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ระบุปญหา อุปสรรคขอเสนอแนะ

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอตอบริษัทพิจารณาขอบังคบั และคูมอืความปลอดภัยในการทาํงาน และมาตร 

ฐานความปลอดภัยของสถานที่ทํางานเสนอตอบริษัท และวางระบบรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย ใหเปนหนาที่ของ

พนักงานทกุคน พิจารณาโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  และโครงการฝกอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งสงเสรมิ และสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการ

ทํางาน  ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ทํางาน และสํารวจการปฏิบัติการดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทํางาน เดือนละ 1 ครั้ง 

จํานวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ผูแทนนายจางระดับบริหาร ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทนลกูจาง เลขานุการ รวม (คน) 

1 2 3 1 7 
 

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน 

จํานวนผูที่เสียชีวติเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ที่เกิดขึน้ในระหวางป 2563 

จํานวนคร้ัง จํานวนวันสูญเสีย 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

การบาดเจ็บกรณีตางๆ           

บาดแผลเล็กนอย สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

  สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

  สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

โรคจากการทํางาน           

ดานการไดยิน 

  

  

สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 
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ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน 

จํานวนผูที่เสียชีวติเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ที่เกิดขึน้ในระหวางป 2563 

จํานวนคร้ัง จํานวนวันสูญเสีย 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

การบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดูก 

  

สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

  สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

ดานการมองเห็น สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

  สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

  สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

ดานสมรรถภาพปอด สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

  สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

  สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

กรณีเสียชีวิต           

การเสียชีวิตท่ีเก่ียวของกับงาน 

  

  

สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

 

บริษัทยังไดใหความสําคัญกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบุกรุก รวมถึงการโจรกรรม  จึงกําหนดใหมีมาตรการดูแลรักษา

ความปลอดภัย ทั้งการควบคุมการเขาถึงพื้นที่โดยไดติดตั้ง (Space Access Control) ที่ประตูทางเขาออกในทุกชั้น การ

กําหนดสิทธิและควบคุมการเขา-ออกพื้นที่ทํางานของพนักงานในแตละฝายดวยระบบ Access Control ติดตั้งกลองวงจรปด 

และมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน Business Continuous 

Plan  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองชีวิต ทรัพยสิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับการปองกันการกระทําผิดดานการฟอกเงิน โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบเพื่อทราบ

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

ของลูกคาที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือเปนกลุมอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ฝายงานที่เกี่ยวของจะดําเนินการรายงานการทําธุรกรรม

ดังกลาวใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อปองกันมิใหกลุมบุคคลอาศัยการดําเนินธุรกิจกับบริษัทเปนชอง 

ทางในการกระทําความผิดทางดานการฟอกเงินและการใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

5. การพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทจัดใหมีการอบรม พัฒนา ใหความรูแกพนักงานทั้งในระดับ เจาหนาที่ จนถึง ผูบริหารระดับสูงเปนประจําตอเนื่อง และ

มากกวาที่หนวยงานทางการที่เก่ียวของกําหนด รวมท้ังสนับสนุนใหพนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพตางๆ ที่

จําเปนในธุรกิจ ดวยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เชน หลักสูตร CFA/CISA เปนตน   การอบรม พัฒนา ให

ความรูพนักงาน มีท้ังจัดทําภายในองคกร และสงอบรม/สัมมนากับองคกรภายนอก โดยพิจารณาจากขอมูลในการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจําป การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจําเปนในเนื้องานความรับผิดชอบ
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เปนหลักการจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ศักยภาพใหแกพนักงานแลว บริษัท

ยังมุงหวังเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานจะสามารถสงมอบบริการ คําแนะนําที่มีคุณภาพใหแกลูกคา นักลงทุน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ประวัติการฝกอบรม/สัมมนาประจําป 2564 

ลําดับ การอบรม/สัมมนา ผูเขารวมอบรม จํานวนชั่วโมง คาใชจาย 

1 อบรม/สัมมนาภายใน 340 1,380 23,019 

2 อบรม/สัมมนาภายนอก 74 1,239 317,540 

 รวมทั้งหมด 414 2,619 340,559 

 

6. การสรางองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) 

บริษัทมีเปาหมายท่ีจะสรางองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) และมั่งมั่นใหพนักงานใชชีวิตในที่ทํางาน

ใหเสมือนเปนบานหลังที่สอง ดังนั้นจึงไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมใหพนักงานเกิดความรัก ความผูกพันใน

บริษัทในมติติางๆ ดังน้ี 

Happy Body   

บริษัทไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือดูแล และติดตามสุขภาพของพนักงานอยางตอเนื่องเปน

ประจําทุกป  โดยในป 2564 บริษัทติดตามและใหการดูแลเรื่องการฉีดวัคซีน ใหแก

พนักงาน เปนกรณีพิเศษ  และไดชวยติดตอประสานงานใหพนักงานไดรับการฉีดวัคซีน

จากโรงพยาบาลในเครือขายแตเน่ินๆ   นอกจากนี้บริษัทหวงใยสุภาพของพนักงาน ได

มีนโยบายใหพนักงานปฏิบัติที่บาน(Work from Home) โดยจัดอุปกรณ และ

ระบบงานใหสามารถปฏิบัติงานที่บานได โดยไมใหกระทบตอการบริการลูกคา นัก

ลงทุน  สําหรับพนักงานที่มคีวามจําเปนตองมาปฏิบัติงานที่ทํางาน บริษัทไดมีมาตรการ

ตางๆ ที่จะดูแลสุขอนามัยของพนักงาน ใหปลอดจากการติดเชื้อ  การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปยังกระทําตามเดิม แต

จัดเวลา และสถานที่ไมใหแออัด และระมัดระวังเร่ืองการเวนระยะหาง และมีการจัดฉีดวัคซีนไขหวัดใหญโดยไมเสียคาใชจาย 

นอกจากนี้ ในป 2564 บรษิัทไดมีการจัดชุดของขวัญมอบใหแกพนักงานในการกอตั้งบริษัทครบ 20 ป โดยในชุดของขวัญจะ

ประกอบดวย หนากากอนามัย 1 กลอง แอลกอฮอลเจล 1 ขวด บัตรพนักงาน สายหอยบัตรพนักงาน และเสื้อแจ็คเก็ต 

Happy Heart  

บริษัทจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ ผานชมรมทรีนีตี้อาสา เพื่อเปนการปลูกฝง และสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ

พนักงานใหเปนผูที ่มีจิตใจเมตตากรุณา รักเพื่อนมนุษย และพรอมชวยเหลือสังคม โดยในป 2564 บริษัทไดจัดกิจกรรม

ชวยเหลือสังคมในหลายๆ รูปแบบ โดยพนักงานใหความสนใจ และรวมสนับสนุนกิจกรรมการบรจิาคจํานวนมาก ไดแก 

- กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบรจิาคทุนการศึกษาใหกับนองผูพิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  

- สนับสนุนเงนิออมตั้งตนใหกับนักเรียนในโครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยกับการออมกับกองทุนการออมแหงชาติ 

(กอช.) 

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหโรงเรียนบานสือดัง จังหวัตปตตานี ซึ่งเปนโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
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- กิจกรรมสงเสรมิใหพนักงานรกัสิ่งแวดลอม และนําเครื่องใชสํานักงานที่ไมใชแลวแตยังมีสภาพดีกลับมาใชใหม เชน 

กิจกรรมรณรงครวบรวมกลองบรรจุภัณฑที่ไมไดใชแลวมอบใหกับ SCG  เพ่ือนําไปแปรรูปเปนโตะ และเกาอี้นักเรียน 

- กิจกรรมการนํากระดาษตอเนื่องที่ใชกับเคร่ืองพิมพรุนเกาที่บริษัทไมใชแลว นําไปทําสมุดจด และนํากลับไปใชใหมได 

Happy Society  

บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นผานคณะกรรมการ HR Partner  คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

และคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และเพ่ือใหขอมูลขาวสารของบริษัทไดสื่อใหพนักงานรับทราบอยางทั่วถึง 

ผูบริหารระดับสูงจะพูดคุยกับพนักงานดวยตนเองถึงทิศทางในการดําเนินงานของบรษิัท ผลประกอบการ สภาวะอุตสาหกรรม 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง มีการจัดทําแบบสอบถามถึงความเปนอยู สภาพจิตใจของพนักงานในชวงที่เชื้อโควิด-19 ระบาดหนัก 

และพนักงานตองปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home)  อยูเปนระยะๆ เพื่อที่จะนํามาประเมินสถานการณ และใหความ

ชวยเหลือพนักงานในรายท่ีตองการ 

Happy Relax   

โดยปกติบรษิัทจัดใหมีกิจกรรมสังสรรคในหมูพนักงานเปนประจํา ในวันคลายวันเกิดบริษัท งานปใหม ทองเที่ยวประจําปเพื่อ

สรางบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงใหแกพนักงาน  สําหรับในป 2564 ดวยสถานการณไมอํานวย จึงไมมีจัดงานวันเกิด

บริษัท และกิจกรรมการทองเท่ียวประจําป เหมือนเชนเคย แตบริษัทยังคงจัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหมเหมือนเชนเคย แตจัดใน

รูปแบบใหม (New Normal) มีการเวนระยะหางทางสังคม และจัดอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะพนักงานแตละคน เพื ่อ

หลีกเลี่ยงการสัมผัส 

Happy Brain  

แมในป 2564 วิถีของการทํางานแตกตางไปจากทุกป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 พนักงานสวนใหญ

ทํางานที่บาน (Work from Home)  แตบริษัทยังคงสงเสริมการใหพนักงานมีการพัฒนา และเรียนรูอยางตอเนื่องในรูปแบบ

ออนไลน จํานวนชั่วโมงอบรมของพนักงานในป พ.ศ. 2564 เฉลี่ยตอคนตอป เทากับ 11.34 ชั่วโมง  

Happy Soul   

บริษัทจัดงานทําบุญตักบาตรในโอกาสสําคัญๆ ตอเนื่องตลอดปซึ่งมี

พนักงานเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากทุกครั ้ง แตในป2564 ซึ ่ง

สถานการณการแพรระบาดของโควิด ยังคงอยู จึงไมไดจัดทําบุญที่

บริษัทอยางเชนเคย แตยังคงจัดทอดกฐินเพื่อคงไวซึ่งประเพณีอันดีงาม 

และทํานุบํารุงศาสนาเชนทุกปที่ผ านมา นอกจากจัดทอดกฐินแลว

บริษัทยังไดรับผิดชอบตอสังคมโดยการ  บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือ

แพทยใหแกโรงพยาบาลท่ีอยูใกลเคียงกับวัดที่ไปทอดกฐิน  รวมทั้งมอบ

ทุนการศกึษาใหแกนักเรียนของโรงเรียนที่อยูภายใตสังกัดวัดที่บริษัทจัด

ไปทอดกฐินอีกดวย 
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Happy Money  

บริษัทไดใหความรูแกพนักงานเรื่องการออม และการลงทุนภายใตโครงการบริษัทเกษียณสุข บริษัทไดเชิญผูจัดการกองทุนมา

นําเสนอภาพรวมของเศรษฐกิจ ขอมูลสําคัญ ผลการดําเนินงานของกองทุน แกพนักงานอยางนอยปละ 2-3 ครั้ง ในป 2564 

บริษัทไมมีการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 

Happy Family  

บริษัทใหความสําคัญกับสุขภาพของพนักงาน และไมไดดูแลเฉพาะสุขภาพของพนักงานเทานั้น แตครอบคลุมไปถึงสุขภาพของ

สมาชิกในครอบครัวของพนักงานดวย โดยจัดใหมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําปแกคูสมรส และบุตรของพนักงาน รวมถึง

จัดใหมีการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญโดยบริษัทเปนผูสนับสนุนคาใชจาย นอกจากนี้ คูสมรส และบุตรยังไดรับการคุมครองสิทธิการ

รักษาพยาบาลกรณีผูปวยในเชนเดียวกับสิทธิที่พนักงานผูน้ันไดรบั นอกจากนี้ บริษัทยังมกีารจัดกิจกรรม   Family’s Day  ซึ่ง

เปนกิจกรรมทองเท่ียวของครอบครัวพนักงาน ที่นําครอบครัวไปทํากิจกรรมตางๆ ไดนอกสถานที่ แตเนื่องจากในป 2564 เกิด

การแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งตองเวนระยะหางทางสังคม บริษัทจึงไมไดจัดเหมือนเชนทุกป  
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การเปนบริษัทหลักทรพัยที่รับผดิชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากบรษิัทดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย  และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไมมีผลกระทบโดยตรงตอชุมชน

สังคม และสิ่งแวดลอมรอบขางเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผานมาบริษัทจึงไมมีขอรองเรียนใดๆ

จากชุมชนในประเด็นเร่ืองสังคม และสิ่งแวดลอมเลย   

อยางไรก็ตาม ดวยความมุงมั่นที่ตองการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนชุมชน สังคม และดวยความรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม บริษัทจึงไดพยายามสรางโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในชุมชน และสังคม ตามความรูความสามารถ และตาม

ทรัพยากรที่บริษัทมีอยู ไดแก องคความรูดานการเงิน การลงทุน และการใหความรูในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ โดยมี

เปาหมายเพ่ือตองการพัฒนาคุณภาพชวีิต  และยกระดับของคนในชุมชน และสังคม ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น อันจะเปนผลดีตอ

สภาพสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ 

การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

ในป 2564 แมในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทยังคงเดินหนาในการใหความรูทางการเงินอยางตอเนื่องแก

ประชาชนทั่วไปในรปูแบบตางๆ ไดแก 

1. การใหความรูทางการเงินกับนักลงทุน และประชาชนทั่วไป ในเรื่องการออมการลงทุน  

บริษัทไดนําความรู ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู ไดแก องคความรูในผลิตภัณฑทางการเงิน มา

ถายทอดความรู และประสบการณในการลงทุน และความสามารถในการถายทอด ความมุงม่ัน เต็มใจ ของบุคลากรที่ตองการ

จะเปนประโยชนตอสังคม  โดยทีมวิทยากรของบริษัทไดจัดเตรียมเนื้อหาที่เขาใจงาย และนําไปเสนอใหแกผูมีสวนไดเสียของ

บริษัท (Stakeholders) ไดแก พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน ชุมชนที่อยูใกลเคยีง คูคา และนักลงทุนทั่วไป ณ ที่ทํางานของผูมีสวน

ไดเสีย  โดยเรื่อง และหัวขอที่นําเสนอนั้นไมไดมุงหวังผลประโยชนทางธุรกิจ แตมุงหวังที่จะสรางความรู ความเขาใจใหแกนัก

ลงทุน ทั้งนี้วิทยากรไดใหคําแนะนําถึงแหลงขอมูลท่ีนักลงทนุสามารถศึกษาไดดวยตนเองและนําไปเปนประโยชนในการตัดสิน 

ใจลงทุน เปดโอกาสใหนักลงทุนไดซักถามอยางเต็มที่  ซึ่งโครงการนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดี  และสามารถสรางชื่อเสียง

ของทรีนีตี้ ใหเปนท่ีรูจักในวงกวางขวางขึ้น  

ในป 2564  บรษิัทยังคงดําเนินการใหความรูในการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplaceอยู 

แตเน่ืองจากเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ที่บริษัทหลายแหงใหพนักงานทํางานที่บาน (Work from home) หรือไมสะดวก

ใหบุคคลภายนอก เขาไปในบริษัท ซึ่งอาจจะมีความสุมเสี่ยงของการติดเชื้อโรคได จึงไดมีการจัดกิจกรรม ผานระบบออนไลน 

จํานวน 5 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

การใหความรูทางการเงินกับประชาชนทัว่ไป ในเร่ืองการออมการลงทุน ประจําป 2564 

วันที ่ หัวขอ สถานท่ี 

19 กุมภาพันธ 2564 การลงทุนในสินทรพัยดิจิทัล คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

23 กุมภาพันธ 2564 การลงทุนในสินทรพัยดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร และการเงนิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

22 กันยายน 2564 การลงทุนในหุนดวยปจจัยเทคนิค มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

24 กันยายน 2564 การลงทุนในในสินทรัพยดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

7 ธันวาคม 2564 การลงทนุในในสินทรพัยดิจิทัล  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม และ

นนทบุรี 



รายงานประจําป 2564   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

 

เอ
กส

าร
แน

บ 
7 

: ร
าย

งา
นก

าร
พัฒ

นา
เพ

ื่อค
วา

มย
ั่งยื

น 
 

53 

 

2. จัดกิจกรรม Opportunity Day ใหขอมูลที่โปรงใสของบริษัทแกผูถือหุน นักลงทุน   

ในป 2564 บริษัทไดนําเสนอขอมูลของบริษัทใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไปในงาน Opportunity 

Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตเนื่องจากเกิดการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงไดจัดการนําเสนอขอมูล

ผานทางระบบออนไลน โดยมีกรรมการผูจัดการของบริษัทเปนผูนําเสนอขอมูล   

กิจกรรมดังกลาวมีการนําเสนอทั้งภาพรวมของบริษัท ผลประกอบการรายไตรมาส กลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ

แผนการดําเนินการงานในอนาคต และแผนงานกิจกรรมดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาลของบริษัท  และมี

เปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามขอมูลเพื่อความเขาใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดีขึ้น  ทั้งนี้ผูสนใจสามารถดูคลิปยอนหลังการ

นําเสนอขอมูลบริษัทผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการสรุปขอมูลจากการบรรยาย

จัดทําเปนขาวประชาสัมพันธ (Press Release) สงไปยังสื่อมวลชนเพื่อนําไปเผยแพรไปยังผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และ

ประชาชนทั่วไปอีกดวย   

3. เผยแพรขาวผลประกอบการบริษัท และทิศทางการดําเนินธุรกิจในทุกไตรมาส  

บริษัทมีการเปดเผยขอมูลผลประกอบการรายไตรมาส กลยุทธการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท และแผนการดําเนินการงานในอนาคตผานทางการแถลงขาวกับ

สื่อสารมวลชนอยางตอเนื่องทุกป แตเนื่องจากเกิดการแพรระบาดของเชื้อโค

วิด-19 ในชวงป 2562 – 2563 บริษัทจึงไดงดกิจกรรมดังกลาวไป และไดมีการ

ปรับเปลี่ยนเปนการสงขาวประชาสัมพันธ (Press Release) ไปยังสื่อมวลชน

เพื่อนําไปเผยแพรไปยังผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป

แทน  โดยในป 2564 บริษัทไดจัดสงขาวประชาสัมพันธ (Press Release) 

เก่ียวกับผลประกอบการบรษิัท และทิศทางการดําเนินธุรกิจในทุกไตรมาส รวม

จํานวน 4 ครั้ง ไดไดรับการเผยแพรผานสื ่อตางๆ ทั้งสื ่อออนไลน และสื ่อ

สิ่งพิมพมากกวา 30 สื่อ 

4. การสนับสนุน และสงเสริมใหผูบริหาร และพนักงานทํางานเพื่อสังคม 

บริษัทสนับสนุน และสงเสริมใหผูบรหิาร และพนักงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ

ในธุรกิจตลาดทุนเปนอยางดี ไดมีโอกาสทํางานเพื่อสังคมสวนรวม โดยรวมทํางานกับทางการ สมาคม ชมรมตางๆ และเปน

อาจารย ที่ปรึกษาในสถานศึกษาตางๆ เพ่ือชวยกันพัฒนา สรางความเจริญกาวหนา และเติบโตใหแกอุตสาหกรรมในสวนรวม

และประเทศไปพรอมๆ กัน โดยพนักงานของบริษัทไดเขารวมเปนกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทํางาน วิทยากร ในหลายๆ องคกร 

ทั้งภาครฐั และเอกชน ดังน้ี 

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ -    อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- ที่ปรกึษาคณะกรรมการ  สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- ประธานชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขา 

     ขนสง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

- ที ่ปรึกษาหลักส ูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเง ิน         

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
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- ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผูฝกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรขาราชการใน  

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ไปปฏิบัติราชการดานการบริหาร

จัดการหนวยงานภาคเอกชน สถาบันสงเสริมการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี 

- ประธานคณะทํางานกําหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสําหรับบริษัท

หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรชัย 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจําหนายหลักทรัพยของรัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- กรรมการและที่ปรึกษา ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ (CBCE) 

- คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน   

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความรวมมือเพื่อการพัฒนาดีเดน และรางวัลบริการ

ดีเดนประจําป 2564 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐว ิสาหกิจสาขาขนสง ส ํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

นายชาญชัย กงทองลักษณ -    อุปนายก สมาคมบรษิัทหลักทรัพยไทย 

- กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- ประธานกรรมการ ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  

                    - กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) 

 -    กรรมการ บริษัทหลักทรพัย เพ่ือธุรกิจหลักทรพัย จํากัด (มหาชน) 

 -    ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา  

      บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจตัวกลาง

  และตลาด สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล -  ก รรมการผ ู  ท ร งค ุณว ุฒ ิ ใ นคณะกรรม การบร ิ ห ารทร ัพย  ส ิ นทางป ญญา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - อาจารยพิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธปริญญาตรี และปริญญาโท  

 คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- อาจารยพิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรพัย  

      คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- วิทยากรรบัเชิญ ของ Money Chat   

- วิทยากรรบัเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   

- วิทยากรรบัเชิญสมาคมนกัวิเคราะหหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ 

- อาจารยพิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสําหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรพัย         

  โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 
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นางณิยะดา จางตระกูล - ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรพัยไทย   

 -    กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

                        - คณะทํางานกําหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร 

  สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

 -    รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP 

 -    กรรมการบริหาร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -    อุปนายก สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -    ที่ปรึกษา นกยกสมาคมนักเรียนเกาเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ 

 -    เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุนท่ี 25 

 -    เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย 

  สําหรับผูบริหารระดับสูง (ปธพ.) รุนที่ 8 

      - กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย 

 - กรรมการจัดหาประโยชนจากทรพัยสินของกองทุน  

  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน-    ที่ปรึกษาชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรพัย สมาคมบรษิัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางาน พรบ.คุมครองขอมุลสวนบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางานรับ – สง ขอมูลกับกรมบังคบัคดี สมาคมบริษัทหลักทรพัยไทย 

- คณะทํางานดานธุรกรรมตางประเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางานดานเงินกองทนุสภาพคลองสุทธิ สมาคมบรษัิทหลักทรัพยไทย 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ยังไดเขารวมเปนสมาชิกกับองคกร และภาคีเครือขายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ และ

สังคม เพื่อรวมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดําเนินงานตางๆ มาพัฒนาและปรับใชเพื่อใหเกิดการ

ขับเคลื่อนงานดานความยั่งยืนที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจในกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ อันไดแก 

องคกรหรือภาคีเครือขายพันธมิตร 

1. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2. สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

3. ชมรมตราสารหนี้ไทย 

4. ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

5. ชมรมนกัลงทุนสัมพันธแหงประเทศไทย สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

6. ชมรม ซ ีเอส อาร สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

7. ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

8. แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุริต 

9. เครือขายหุนสวนตอตานทุจริตเพ่ือประเทศไทย (PACT Network) 

10. ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

11. ชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

12. ชมรม Human Resources สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

 



รายงานประจําป 2564   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

 

เอ
กส

าร
แน

บ 
7 

: ร
าย

งา
นก

าร
พัฒ

นา
เพ

ื่อค
วา

มย
ั่งยื

น 
 

56 

 

4. การสนับสนุน และชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ  

4.1 การใหโอกาสทางการศึกษา 

1. การใหทุนการศึกษา และอุปกรณการเรียนการสอน บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญทางการศึกษาของเด็ก และ

เยาวชนมาโดยตลอด ในป 2564 บริษัทไดมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหพนักงานชวยกันสนับสนุนทุนการ 

ศึกษาใหแกนักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อนําไปจัดซื้อของเลน

มอบใหกับนองๆ นักเรยีนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานสือดัง อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

ซึ่งเปนโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ และเปนของขวัญเนื่องในโอกาสวัน

เด็กแหงชาติ โดยในป 2564 บริษัทมอบทุนการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 

เดือน โรงเรียน จํานวนเงิน 

กรกฎาคม มอบทุนการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 97,200 

ตุลาคม 

 

บริจาคโครงการออมกับกองทุนการออมแหงชาติ  เพ่ือนําไปมอบใหกับโรงเรียน จํานวน 8 

แหง ไดแก โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ  โรงเรียนสังคม

วิทยา โรงเรยีนวัดอินทราราม  โรงเรยีนฤทธ์ิณรงครอน  โรงเรียนแจงรอนวิทยา  โรงเรียน

วัดประดูในทรงธรรม  และโรงเรียนมักกะสัน 

100,000 

พฤศจิกายน มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบานวังกระทะ จังหวัดนครราชสีมา 400,000 

 

2. ทุนพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโควิด-

19 นักเรียนมีความจําเปนตองเรียนหนังสือในรูปแบบออนไลนอยูที่บาน 

ทําใหโรงเรียนขาดการดูแลมีสภาพเกาทรุดโทรมลง พื้นปูนของโรงเรียน

แตกชํารุด หากมีการเปดเรียนตามปกตินักเรียนอาจจะไมมีพื้นที่ในการ

จัดกิจกรรม บริษัทจึงไดสมทบทุนพัฒนาโรงเรียน ใหกับโรงเรียนวัด

เนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ในการเทพื้นปูนคอนกรีตเพื่อเปนลาน

กิจกรรมใหนักเรียน โดยไดรับเงินบริจาคจากผูบริหาร และพนักงาน 

เปนเงนิ 20,000 บาท 

3. ทุนอาหารกลางวัน บริษัทใหการสนับสนุนโรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ และมีการจัดกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันใหกับนองๆ ผูพิการทางสายตาเปนประจําทุกป ในป 

2564 บริษัทไดใหการชวยเหลือทุนอาหารกลางวันแกนองๆ จํานวน 1 มื้อ จํานวนเด็กนักเรียน 150 คน เปน

เงนิ 10,000 บาท 

4.2 การสนับสนุนดานสาธารณสุข จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ทําใหบริษัท และพนักงานเขาใจถึง

สถานการณดานสาธารณสุข และรับทราบถึงความตองการตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองความแออัดในการเขารับการรักษาพยาบาล 

การขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย และการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐในเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน 

ในชวงปที ่ผานมา บริษัทจึงไดมีการจัดกิจกรรมการรับบริจาคตางๆ ทั ้งจากพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อแสดงถึง

เจตนารมณที่ตองการสนับสนุน และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการแพทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย

มีรายละเอียดของกิจกรรมดังน้ี 
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เดือน กิจกรรม 

สนบัสนนุ และชวยเหลือสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 

พฤษภาคม  บริจาคเงินใหกับสภากาชาดไทย เพื่อนําไปซื้อถุงยังชีพชวยเหลือผูปวยโควิด-19 

พฤษภาคม  มอบหนากาก N95 ใหกับกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 

พฤษภาคม  ชวยจัดหาถุงขยะสีแดง (ถุงขยะที่ใชสําหรับขยะมีเชื้อโรค) ใหกับโรงพยาบาลตํารวจ 

พฤษภาคม  รวมกับผูมีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องชวยหายใจ (High Flow) จํานวน 2 เครื่อง ใหกับโรงพยาบาลกรม

ชลประทาน (ศูนยการแพทยปญญานันภิกขุ) 

มิถุนายน  มอบอุปกรณการแพทยใหกับบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

สิงหาคม  มอบ Face Shield ใหแกบุคลากรทางการแพทย และผูปวยโควิด-19 

สิงหาคม 

 

แยกขวดพลาสติกนําไปบริจาคโครงการ Less Plastic Thailand เพื่อนําไปทําชุด PPE ใหกับบุคลากรทาง

การแพทย 

สิงหาคม  เขารวมโครงการ "ASCO รวมใจตานภัย COVID-19" ของสมาคมบรษิัทหลักทรัพย  

กันยายน  มอบอุปกรณการแพทยใหกับบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลราชวิถี  

กันยายน 

 

มอบชุด PPE หนากาก 95  Face Shield และอาหาร ใหกับบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลสวน

เบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งปรับปรุงอาคารรองรับผูปวยโควิด-19 กลุมสีเหลือง 

ตุลาคม  

 

มอบหนากาก N95 อาหารกลอง และเคร่ืองด่ืม ใหกับบุคลากรทางการแพทย  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

พฤศจิกายน 

 

มอบเคร่ืองดื่มเพื่อสรางขวัญ และกําลังใจใหกับบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลบางปะกอก 1  

ณ หนวยฉีดวัคซีนเอเชียทีค  

สมทบทุน และจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือแพทย 

พฤศจิกายน  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือแพทย โรงพยาบาลมงกุฎคีรีวัน จังหวัดนครราชสมีา 

พฤศจิกายน  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือแพทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังกระทะ จังหวัดนครราชสีมา  

การรณรงคใหพนักงานรวมบริจาคโลหิต 

ตุลาคม  

 

กิจกรรมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทยในชวงที่ขาดแคลนโลหิตจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อโควิด-19 
 

4.3 การบริจาคชวยเหลือชุมชน และสังคม บริษัทมีการจัดตั้งชมรมทรีนีตี้อาสา เพ่ือเปนสื่อกลางใหพนักงานบรษิัทมีจิตสํานึก

ดานการทําความดี และเปนการปลูกฝงการมีจิตสาธารณะ และมีการจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ

พนักงาน ทั้งนี้ ในป 2564 เปนปที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ไมสามารถออกไปทํากิจกรรมตางๆ ภายนอกบริษัทแบบ

รวมกลุมได ทําใหตองจํากัดกิจกรรมไวเพียงแคการบริจาค ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี 

เดือน กิจกรรม 

เมษายน 

 

กิจกรรมรณรงครวบรวมกลองบรรจุภัณฑที่ไมไดใชแลวมอบใหกับ SCG เพื่อนําไปแปรรูปเปนโตะ และ

เกาอี้มอบใหนักเรียน 

ตุลาคม โครงการ “ทรีนตีี้ ชวนทําดี” กับ 2 โครงการ ไดแก การบรจิาคของมือสองท่ีสภาพดีใหกับสถานสงเคราะห

บานคามิลเลี่ยนเพ่ือเด็กพิการ และการบริจาคเสื้อผามือสองใหกับสถาบันกัลยาณราชนครินทร 

ธันวาคม กิจกรรมการนํากระดาษตอเนื่องที่ใชกับเคร่ืองพิมพรุนเกานําไปทําสมุดจด และนํากลับไปใชใหมได 
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4.4  การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และมีการจัดกิจกรรมทอดกฐินเปน

ประจําทุกป เพ่ือการสานตอประเพณีไทย ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเปนสิริมงคลแกบริษัทและพนักงาน ในป 

2564 บริษัทไดจัดทอดกฐนิที่วัดสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และทอดกฐินที่ วัดวังกระทะ จังหวัด

นครราชสีมา  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 และวันเดียวกัน ไดมอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาชีพ จัดซื้ออุปกรณการเรียนการ

สอน ใหแกโรงเรียนบานวังกระทะ และมอบอุปกรณการแพทยใหแกโรงพยาบาลวัดมกุฏคีรีวัน และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลวังกะทะ จังหวัดนครราชสีมา รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,071,777 บาท 
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของกลุมบริษัท 

นโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

แมวาลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอสิง่แวดลอม หรือกอใหเกิดมลภาวะอยางเห็นไดชัดเหมือนกับโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แตบริษัทก็ใหความสําคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และ

ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน จึงใหความใสใจในเร่ืองสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และยังไดกําหนดเปนนโยบาย และ

แนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และดําเนินการในเรื่องการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมผานโครงการตางๆ ภายในบริษัท  

แนวทางปฎิบัติดานสิ่งแวดลอม 

ในป 2564 บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรที่รับผิด 

ชอบตอสิ่งแวดลอม โดยสาระสําคัญของกรอบการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และแนวปฎิบัติครอบคลุม

เร่ืองตางๆ ดังน้ี 

1. ปฎิบัติตามขอกําหนด และมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 

2. จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม 

3. นําประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมมาเปนปจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบรหิารงาน การปฎิบัติงาน และ 

  กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

4. พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ เพื่อใหกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดหรือไมกระทบเลย และ

  สนับสนุนการใชทรัพยากรในอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

5. รณรงค และสนับสนุนใหพนักงานมีจิตสํานึก หรือทํากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมทั้งในสถานที่งาน และสถานที่พัก

  อาศัยสวนตัว 

6. ปองกันไมใหเกิดมลพิษ หรือทําลายสิ่งแวดลอมจากการทํากิจกรรม หรือจากขั้นตอนการดําเนินงานในบริษัท 

7. สนับสนุนการซื้อสินคา หรือบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  

8. ศึกษาแนวทาง และการดําเนินการตางๆ วาแนวทางใดบางที่จะชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน

  กิจกรรมตางๆ ภายในบริษัท 
 

แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

ในป 2564 บริษัทไดมีการกําหนดแผนการในการปฎิบัติดานสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

และเพื่อเปนการผลักดันใหแนวทางดังกลาวเกิดขึ้นจริง จึงไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นอยางเปน

รูปธรรมจนถึงป 2565 เพ่ือกระตุนใหเกิดโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่สรางสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน และผูมีสวน

ไดเสีย ตลอดจนติดตามดูแลการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามแผน  

บริษัทไดมีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตามแผนท่ีกําหนดไวอยางครบถวน แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

โควิด – 19 ในชวงตลอดปที่ผานมา ทําใหการดําเนินการในบางกิจกรรมอาจจะไมสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งใจไว เนื่องจากพนักงาน

สวนใหญทํางานที่บาน (Work from home) โดยเฉพาะในเรื่องการอบรมใหความรูกับพนักงานที่ตองการอาศัยการปฎิบัติควบ 

คูไปดวย เชน กิจกรรมการแยกขยะ การลดใชโฟม การรณรงคใหเดินทางโดยรถสาธารณะ เปนตน  

อยางไรก็ตาม บริษัทก็ยังมุงมั่นที่จะสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานอยางตอเนื่องในป 2565 โดยยังคงเนนที่การ

ใหความสําคัญกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 4 ประเภท ไดแก การลดการใช

พลังงาน และสิ่งแวดลอม การลดปริมาณการใชกระดาษ ลดการใชขยะ และของเสยี และลดการเกิดกาซเรือนกระจก  
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แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของกลุมบริษัท 

แผนการดําเนินงานป 2564 

ลดการใชพลังงาน 

 

 

- เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED ที่สํานักงานชั้น 29 และที่สํานักงานสาขาของบริษัทที่มี

แผนกอตั้งใหม หรือมีการยายสํานักงาน 

- สํารวจเครื่อง PC ที่มีอายุงานเกิน และเปลี่ยนเคร่ืองใหมเพ่ือประหยัดไฟ 

ลดการใชกระดาษ 

 

 

 

 

 

- ตั้งเปาลดการใชกระดาษลงจากป 2563 อยางนอยรอยละ 15 

- ปรับปรุงกระบวนการในการปฎิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดําเนินงานภายใน

องคกรใหเปนแบบ Paperless และหันไปใชชองทางการติดตอออนไลน เชน SMS  

EMAIL  Line@ Facebook แทน 

- พัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสารเปนระบบการ

เปดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส (E-opening) 

ลดการใชขยะ และ 

ของเสีย 

 

- จัดกิจกรรมรณรงคใหพนักงานเขาใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกตอง เชน ใหความรู

พนักงานใหรูจักวิธีการแยกขยะ  

- กิจกรรมลดการใชโฟม และพลาสติกใสอาหารหันมาใชภาชนะของตนเองใสอาหาร 

ลดการเกิด 

กาซเรอืนกระจก 

 

 

 

- ใหความรูพนักงานถึงผลกระทบของการเกิดกาซเรอืนกระจก 

- รณรงคใหพนักงาน ลูกคา และนักลงทุนที่เดินทางมารวมกิจกรรมตางๆ ของบริษัทให

เดินทางโดยรถสาธารณะมากขึ้น 

- เขารวมโครงการ Care the Bear ซึ่งเปนโครงการจัดงาน Event โดยคํานึงถือสิ่งแวดลอม

กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

แผนการดําเนินงานป 2565 

ลดการใชพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บํารุงรกัษาอุปกรณหลอดไฟ LED ที่สํานักงานใหญ และเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED 

ที่สํานักงานสาขาของบริษัทที่มีแผนกอตั้งใหม หรือมีการยายสํานักงาน 

- ตั้งเปาหมายใหบรษิัทประหยัดไฟฟาที่ใชในระบบคอมพิวเตอรใหไดอยางนอยรอยละ 30 

- ประชาสัมพันธ และรณรงคใหพนักงานในบริษัท ปดไฟ ปดหนาจอคอมพิวเตอรในชวงพัก

กลางวัน  

- จัดทําโครงการนําเคร่ืองคอมพิวเตอรกลับมาใชใหม (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

การใชงานตามความจําเปนของแตละบุคคล 

- จัดโครงการบริจาคคอมพิวเตอรท่ียังใชงานไดดี เพ่ือนําไปบริจาคใหกับ วัด โรงเรียน หรือ 

หนวยงานการกุศลอีกดวยเพ่ือใชทรพัยากรที่มีอยูอยางคุมคาและทําประโยชนกับสวนรวม 

ลดการใชกระดาษ 

 

 

- บํารุงรักษาอุปกรณภายในหองนํ้าใหเปนอุปกรณที่ลดการใชนํ้าทั้งหมดใหมีประสิทธิภาพ 

- ประชาสัมพันธ และรณรงคใหพนักงานบริษัท ใชกระดาษเช็ดมือในหองน้ํา ครั้งละ 1 แผน 

และใชกระดาษชําระแตพอดี 

- จัดกิจกรรม REUSE กระดาษ โดยใหพนักงานเห็นคุณคาของกระดาษ A4 หนาเดียวที่ใช

แลวมาจัดทําเปนสมุดโนตแลวนํามาใชตอใหเกิดประโยชน 
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แผนการดําเนินงานป 2565 

 

 

 

- ปรับปรุงกระบวนการในการปฎิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดําเนินงานภายใน

องคกรใหเปนแบบ Paperless และหันไปใชชองทางการติดตอออนไลน เชน SMS  

EMAIL  Line@ Facebook แทน 

- พัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสารเปนระบบการ

เปดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส (E-opening) 

ลดการใชขยะ และ 

ของเสีย 

 

 

 

 

 

 

- ประชาสัมพันธ และรณรงคใหพนักงานบริษัท มีจิตสํานึกในการทิ้งขยะ และของเสีย  

- จัดกิจกรรมรณรงคใหพนักงานเขาใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกตอง เชน ใหความรู

พนักงานใหรู จ ักวิธีการแยกขยะ และตอยอดกิจกรรมตอเนื่องใหพนักงานสามารถนํา

วิธีการแยกขยะไปใชที่บานของตนเอง 

- กิจกรรมลดการใชโฟม และพลาสติกใสอาหารหันมาใชภาชนะของตนเองใสอาหาร 

- มีการบริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานตางๆ ใหใชอยางคุมคา ดวยการนําอุปกรณ

สํานักงานที่ใชแลวแตยังอยูในสภาพดี นํากลับมาใชใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ (Printer) เคร่ืองคิดเลข แฟมเอกสาร ซองจดหมาย  

ลดการเกิด 

กาซเรอืนกระจก 

 

 

 

 

 

 

 

- ใหความรูพนักงานถึงผลกระทบของการเกิดกาซเรอืนกระจก 

- เตรียมแผนการเปลี่ยนรถยนตของบริษัทเปนแบบขับเคลื่อนโดยใชพลังงานไฟฟา และ

นํ้ามัน (Hybrid) ภายในป 2569  

- กําชับใหฝายอาคารที ่ด ูแลอาคารสํานักงานหมั ่นตรวจสอบระบบปรับอากาศอยาง

สม่ําเสมอตามแผนอนุรกัษพลังงานอยางตอเนื่อง 

- รณรงคใหพนักงาน ลูกคา และนักลงทุนที่เดินทางมารวมกิจกรรมตางๆ ของบริษัทให

เดินทางโดยรถสาธารณะมากขึ้น 

- เขารวมโครงการ Care the Bear ซึ่งเปนโครงการจัดงาน Event โดยคํานึงถืงสิ่งแวดลอม

กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทุกกิจกรรมของบริษัทท้ังแบบออนไลนและออนไซต 
 

ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

ในปที่ 2564 บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมในประเด็นตางๆ ไมวาจะเปนการลดการใชพลังงาน

ไฟฟา นํ้าประปา ขยะและของเสีย และการเกิดกาซเรอืนกระจก โดยมีการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในที่ทํางานเพื่อรณรงค

และปลูกฝงใหพนักงานเกิดจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  

บริษัทมีการจัดกิจกรรม  “ทรีนีตี้ 3 R (Reduce Reuse Recycle)” เพื่อสงเสริมใหลดการใชทรัพยากร และนําทรัพยากรที่ใช

แลวกลับมาใชใหเปนประโยชน รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใชทรัพยากร และใชวัสดุอุปกรณที่ชวยลดโลกรอน 

โดยไดนําเสนอกิจกรรมใหพนักงานไดรวมสนุกและสรางความตื่นตัว รบัรู และปลูกจิตสํานึกรวมกัน ดังตอไปนี้ 

1. การลดการใชพลังงาน และสิ่งแวดลอม 

1.1 การบริหารจัดการระบบไฟฟา และแสงสวาง 

 ในป 2563 บริษัทไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางภายในสถานที่ทํางานจากหลอดไฟธรรมดาเปนหลอด 

ไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ที่อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25 และชั้น 26  ซึ่งเปนสํานักงานใหญของบริษัท รวม
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หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ที่เปลี่ยนทั้ง 2 ชั้นจํานวน 744 หลอด ทําใหสามารถลดการใชพลังงานลง 28,283 

กิโลวัตตตอป หรือคิดเปนการประหยัดคาใชจายไดถึงประมาณ 169,000 บาทตอป   

จากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหบริษัท

เล็งเห็นถึงประโยชนของการเปลี่ยนหลอดไฟมาเปน

หลอดไฟประหยัดพลัง งาน LED T8 ดังน้ัน ในป 2564 

บริษัทมีการดําเนินการเปลี่ยนหลอด LED T8 เพิ่มเติม 

ในสวนของพื ้นที ่ส ํานักงานใหญสวนเหลือที ่อาคาร

บางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 29  จํานวน 360 หลอด 

และที ่ส ํานักงานของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

พระราม 2 จํานวน 60 หลอดทําใหสามารถลดการใช

งานไฟฟาลง 17,962.56 กิโลวัตตตอป หรอืคิดเปนการ

ประหยัดคาใชจายไดถึงประมาณ 107,775.36  บาท

ตอป  

ในป 2564 เปนปที่บริษัทเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19  ทําใหพนักงานบางสวนมีการ

ทํางานจากที่บาน (Work from home) ทําใหคาไฟฟาลดลงตามลําดับตั้งแตปที่เริ่มมีการแพรระบาดของโรค โดยในป 2562 

คาไฟฟาอยูที่ 2,429,129.76 บาทตอป  ในป 2563 คาไฟฟาอยูที่ 2,154,425.98 บาท ตอป และในป 2564 คาไฟฟาอยูที่ 

1,777,520.37 บาท ตอป 

อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีวาการที่คาไฟฟาลดลง สวนหนึ่งมีผลมากจากพนักงานที่จากที่บาน (Work from 

home) ในชวงการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 แตบริษัทก็ยังมีความคาดหวังที่จะคงระดับคาไฟฟาไมใหสูงมากนักและ

ยังใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถานท่ีทํางาน โดยมีการพิจารณาจัดซื้อเคร่ืองใชไฟฟาในสํานักงานที่มีคุณ 

สมบัติประหยัดไฟ และปลูกฝงใหพนักงานใชไฟฟาอยางประหยัด เชน ปดไฟ และปดหนาจอ คอมพิวเตอรในชวงพักกลางวัน 

และหลังเลิกงานทนัที 

1.2 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร 

 ฝายคอมพิวเตอรเทคโนโลยี่ มีนโยบายการจัดซื้อและเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร โดยมีการจัดสรรเครื่องคอมพิว 

เตอรแบบสวนบุคคล (Personal Computer) ที่คํานึงถึงความจําเปนในการใชงาน และลักษณะงานของแตละบุคคล ซึ่งเริ่ม

ตั้งแตกระบวนการจัดซื้อคอมพิวเตอรใหมีคุณสมบัติ (Specification) ไมสูงเกินไปและไมตํ่าเกินไป โดยเลือกซื้ออุปกรณ

คอมพิวเตอรท่ีไดรับมาตรฐาน IS0 14000 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลในการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ

และปองกันมลพิษจากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทยังมีการนํา Virtualization มาใชในองคกร ทั้งแบบ On-Premise และการใชงานบน Cloud (เฉพาะ

ระบบงานที่ไมเกี่ยวของกับพ.ร.บ. ขอมูลสวนบุคคล หรือ PDPA) เปนระยะเวลามากกวา 10 ป ทําใหชวยลดการใชงานของ 

Server และยังลดการใชอุปกรณตางๆ ใน Data Center สงผลใหประหยัดพลังงานไฟฟา และลดการทํางานของระบบทํา

ความเย็น จากการดําเนินการน้ีสงผลใหในป 2564 บริษัทสามารถประหยัดไฟฟาที่ใชในระบบคอมพิวเตอรไปไดถึงรอยละ 30  

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการนําเครื่องคอมพิวเตอรกลับมาใชใหม (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใชงานตาม

ความจําเปนของแตละบุคคล โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตกอตั้งบริษัท และยังไดมีการรวบรวมคอมพิวเตอรที่ยังใชงานไดดี เพื่อ

นําไปบริจาคใหกับ วัด โรงเรียน หรือ หนวยงานการกุศลอีกดวย 
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1.3 การบริหารจัดการระบบนํ้าประปา 

 บริษัทมกีารประสานงานกับทางผูใหเชาอาคารสํานักงาน เพ่ือปรับเปลี่ยนอุปกรณภายในหองนํ้าใหเปนอุปกรณที่ลด

การใชนํ้าทั้งหมด  เชน โถสุขภัณฑประหยัดนํ้า โถปสสาวะชายระบบเซ็นเซอร  เครื่องจายสบูเหลวอัตโนมัติ (Automatic 

Soap Dispenser) กอกนํ้าอางลางหนาอัตโนมัติ เพื่อเปนการประหยัดนํ้าและลดการเปดนํ้าทิ้งโดยสูญเปลา รวมถึงมีการ

เปลี่ยนกระดาษชําระ และกระดาษเช็ดมือใหเปนกระดาษ

รีไซเคิล โดยมีการติดตั้งในหองนํ้าของสํานักงานทุกชั้นใน

อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร  ซึ่งเปนสํานักงานใหญของ

บริษัท 

 ทั้งน้ี จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหเกิดการ

ใชนํ ้าประปาอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั ้งพลังงาน 

และคาใชจาย แตเนื่องจากปนี้พนักงานไดมีการทํางาน

จากที่บาน (Work from home) ทําใหปริมาณการใช

นํ้าประปาลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 29 หรือกวาเดือน

ละ 48 หนวย  และลดลงมาจากป 63 รอยละ 41 

2. การลดปริมาณการใชกระดาษ 

เนื่องจากบรษิัทดําเนินธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพย  กระดาษจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองใชเพื่อเปนเอกสารในการทํา

ธุรกรรม หรือหลักฐานยืนยันการทํารายการใหกับลูกคา เชน เอกสารเปดบัญชี เอกสารสัญญาตางๆ รายงานการเคลื่อนไหว

ของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย แบบฟอรมคําขอ ใบรับชําระเงิน ใบเสร็จ แบบฟอรมตางๆ เปนตน รวมถึงมีการใชกระดาษเพื่อ

สนับสนุนการปฎิบัติงานภายในองคกรของฝายงานตางๆ ดวย 

จากปริมาณการใชกระดาษที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ทําใหบริษัทมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการในการปฎิบัติงานกับบุคคล 

ภายนอก และการดําเนนิงานภายในองคกรของฝายงานตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ และเปนการ

บริหารจัดการการใชกระดาษใหอยางคุมคามากที่สุด   

ทั้งน้ี บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการเพ่ือลดการใชกระดาษ ดังนี้ 

- บริษัทมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขาวสาร และการแจงเตือนการทําธุรกรรมตางๆ ของลูกคาผานทางชอง 

ทางอิเล็กทรอนิกส เชน SMS  EMAIL  Line@ Facebook 

- จัดทําระบบ Trinity Member ใหลูกคาสามารถเขาทําธ ุรกรรมการซื ้อขายหลักทรัพยตางๆ ผานทาง 

www.trinitythai.com ไดดวยตัวเอง ไดแก ระบบการเรียกดูขอมูลเคลื่อนไหวทางบัญชี สรุปผลตอบแทนการลงทุน 

สรุปยอดรับ ฯลฯ 

- ชําระโอนหลักทรัพยการฝาก-ถอนหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว แสดงขอมูลพอรตโฟลิโอหลักทรัพยที่

ถือครอง รายงานกําไร/ขาดทุน เงินหลักประกันคงเหลือ และปริมาณการซื้อขายขอมูลรายการซื้อขายยอนหลัง 

รายการยืนยันการซื้อขาย (Confirmation) บทวิเคราะหหลักทรัพย เปนตน โดยลูกคาสามารถเขาใชงานอยาง

สะดวกโดยผาน Application และผาน www.trinitythai.com  

- บริษัทมีระบบจัดเก็บขอมูลของลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตั้งแตกอตั้ง

บริษัทมา และไดมีการพัฒนาใหเปนระบบการจัดการขอมูล (Management Information System : MIS) ที่มี

ระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยหนวยงานที ่เกี่ยวของสามารถเรียกดูขอมูลของลูกคาไดโดยไมตอง

จัดพิมพเปนสําเนา หรือจัดเก็บในรูปแบบของแฟมเอกสาร  
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- บริษัทมีการพัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสารเปนระบบการเปดบัญชีทาง

อิเล็กทรอนิกส (E-opening) โดยรวมกับบรษิัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด (SETTRADE)  

- รณรงคใหพนกังานเปลี่ยนชองทางการสื่อสารภายในองคกร โดยจัดใหมีการสื่อสารทั้งในองคกรและนอกองคกรผาน

ทาง EMAIL  หรือ LINE แทน พรอมทั้งเชิญชวนใหลูกคาเปลี่ยนมารับเอกสารตางๆ ผานทาง EMAIL  ดวย 

- สนับสนุนใหมีกิจกรรมการ REUSE โดยนํากระดาษที่ใชแลวหนาเดียว และกระดาษตอเนื่องที่ไมไดใชแลว มาจัดทํา

เปนสมุดโนต และ RECYCLE กระดาษที่ใชแลวทั้งสองหนานาํไปบรจิาคใหเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับนองผูพิการ

ทางสายตาที่มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมน และขายใหกับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษ

เพ่ือนําไปทําเปนกระดาษ RECYCLE และนํากลับมาใชใหมตอไป 

จากการดําเนินการดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทสามารถลดปริมาณการใชกระดาษไดจํานวนมาก และยังเปนการชวยลดคาใช 

จายจากการดําเนินการในองคกร ทั้งคากระดาษ คาหมึกพิมพ คาใชจายในการจัดสง และจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการลดปริมาณ

ขยะที่เกิดจากกระดาษที่ใชแลว  

นอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหพนักงานสามารถ

บริหารเวลาใหเหมาะสม ลดเวลาการคนหาเอกสารตางๆ ลดความเสี่ยงจาก

ขอมูลที ่อาจจะสูญหาย และความเสี่ยงจากการจัดสงขอมูล เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานองคกรไดเปนอยางดี ในแงของลูกคาจะชวยเพิ่ม

ความสะดวกสบาย สามารถลดเวลาจากการขนสงเอกสาร ไมตองกรอก

เอกสารจํานวนมาก และยังสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมการใชงานของ

ลูกคาในยุคดิจิทัล เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอีกดวย อยางไรก็

ตาม บริษัทจะเก็บขอมูลปริมาณการใชกระดาษทั้งกระดาษ A4 กระดาษ

ชําระในหองน้ํา และกระดาษประเภทอื่นๆ ของป 2564 เพ่ือเปรียบเทียบกับ

ปริมาณการใชทรพัยากรกระดาษในป 2565 ตอไป 

3. ลดการใชขยะ และของเสีย  

ปญหาขยะ และของเสียกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกป ยิ่งจํานวนประชากรในประเทศมีการอุปโภค และบริโภคมากเทาไหร

ย่ิงทําใหเกิดขยะ และของเสียมากขึ้นเทานั้น ขยะบางประเภทสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ บางประเภทสามารถนํามา 

ใชซํ้า และบางประเภทยอยสลายยาก  หรือตองใชเวลานานนับสิบนับรอยปเลยทีเดียว บริษัทตระหนักถึงปญหาขยะ และของ

เสียดังกลาว และทราบดีวาหากมีกระบวนการกําจัดขยะที่ไมไดมาตรฐานจะกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมถึงในระยะยาว

อาจจะกระทบตอสภาพความเปนอยูของสัตว และสุขภาพอนามัยของคนในประเทศอีกดวย  

ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงมีการรณรงคใหพนักงานมีจิตสํานึกในการทิ้งขยะ และของเสีย โดยปลูกฝงใหทําความเขาใจเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทใหเปนไปตามแนวทางปฎิบัติที่เปนสากลทั่วโลกเพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมกอใหเกิดมลพิษ และเชื้อโรคตางๆ ในสํานักงาน โดยมีการประชาสัมพันธใหพนักงานเรียนรูวิธีการทิ้ง

ขยะตามระบบคัดแยกที่กําหนดให โดยแยกเปนขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ และขยะอิเล็กทรอนิกส และจัดให

มีจุดท้ิงขยะตามสถานที่ท่ีระบุไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประสานงานกับอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ซึ่งเปนเจาของ

อาคารท่ีบริษัทเชาเปนสํานักงานใหมีดําเนินการแยกขยะดวยเชนกัน ในป 2564 บริษัทไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินการ

ดานความยั่งยืน โดยรณรงคใหพนักงานเขาใจถึงการบรหิารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทอยางถูกตอง และไดดําเนินการจัดทํา

โครงการ 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 
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1. กิจกรรมแยกขยะและของเสีย 

  บริษัทไดจัดใหมีการแยกขยะ  และรณรงคใหพนักงานมีจิตสํานึกในการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะออกเปนประเภท

ตางๆ โดยมีการจัดซื้อถังขยะ 3 ชอง  แยกขยะออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1. ขยะกระดาษ 2. ขยะโฟมและพลาสติก และ 3. 

ขยะเศษอาหาร โดยไดมีการจัดวางถังขยะไวในหองเตรียมอาหารที่ชั้น 25 ชั้น 26 และชั้น 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร 

และยังมีการจัดตั้งถังขยะดังกลาวไวที่บรเิวณหองประชุม เพื่อใหพนักงานที่เขารวมรับประทานอาหารในหองประชุม ไดมีการ

ทิ้งขยะใหถูกตอง จากการดาํเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหเปนการผลักดันใหพนักงานบางคนตอยอดนํากลับไปใชในชีวิต 

ประจําวัน และเร่ิมมีแนวคิดในการแยกขยะกลับไปใชท่ีบานของตนเอง 

2. กิจกรรมจัดการอุปกรณเครื่องใชสํานักงานอยางคุมคา 

  มีการบริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานตางๆ ใหใชอยางคุมคา ดวยการนําอุปกรณสํานักงานที่ใชแลวแตยังอยู

ในสภาพดี นํากลับมาใชใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟม

เอกสาร ซองจดหมาย เปนตน ในสวนของการบริหารจัดการเร่ืองการใชกระดาษ บริษัทยังมีการนํากระดาษที่ใชแลวดานเดียว 

(REUSE) กลับมาใชใหมใหคุมคา และเกิดประโยชน โดยนํามาจัดทําสมุดโนต และนํากระดาษที่ใชแลวทั้งสองหนา ไปนําไป

บริจาคใหเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับนองผู พิการทางสายตา ที ่ม ูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมน หากกระดาษมีสภาพที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดก็จะขายใหกับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อนําทําการยอย

ทําลายแบบตม และนําเย่ือกระดาษไปผลิตเปนกระดาษ แลวนํากลับมาใชใหมตอไป นอกจากนี้ เรายังมีการรณรงคใหพนักงาน

บริษัทงดพิมพงานโดยไมจําเปน และใหมีการสื่อสารทั้งในองคกร และนอกองคกรผานทาง EMAIL หรือ LINE แทน พรอมทั้ง

เชิญชวนใหลูกคาเปลี่ยนมารบัเอกสารตางๆ ผานทาง EMAIL ดวย ในสวนของกระดาษชําระ ที่ใชในหองนํ้าก็จะมีการติดปาย

รณรงคการใชกระดาษในหองนํ้าอยางประหยัด เชน ใหใชกระดาษชําระคร้ังละ 1 แผนเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3. กิจกรรมทรีนีตี้ ลายแทงความดี 

  บริษัทไดกําหนดแผนงานในการทํากิจกรรม ESG เปนประจํา โดย

เปนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และไดมีการสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอมไปดวย โดยในปที่ผานมาบริษัทไดทํากิจกรรม “ทรีนีตี้ ลายแทง

ความดี” จํานวน 6 กิจกรรม และเปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมรวม 5 

กิจกรรม ไดแก บริจาคปฎิทินเกาเพื ่อเปนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม

เปลี่ยนลังกระดาษมาทําเตียงสนามกับ SCGP กิจกรรมแยกขวดพลาสติกนําไปบริจาค กิจกรรมบริจาคเสื้อผา และของเหลือใช

สภาพดีนําไปบริจาคใหสถานสงเคราะหบานคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ กิจกรรมการนํากระดาษตอเนื่อง และกระดาษที่ใชงาน

หนาเดียวไปเขาเลมเปนสมุดโนต 

4. ลดการเกิดกาซเรือนกระจก  

  บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบของการเกิดกาซเรือนกระจกซึ ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

โดยเฉพาะในชวง 2 ปที่ผานมา (2563 – 2564) กรุงเทพมหานครเผชิญกับปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อยางหนัก 

และกระทบโดยตรงกับผูมีสวนไดสวนเสียของบรษิัททกุกลุม จึงไดมีความพยายามในการดําเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่คํานึงถึง

สิ่งแวดลอม ไดแก การสนับสนุนรณรงคใหพนักงานการลดการใชพลังงาน ลดการกอใหเกิดขยะและของเสีย ลดการใชอุปกรณ

การจัดเลี้ยงในงานสัมมนา และงานประชุม รวมถึงเครื่องใชสํานักงานตางๆ ที่ยอยสลายยาก เปนตน  

ทั้งน้ี บริษัทใหความสําคัญกับการจัดการเพ่ือลดปญหากาซเรือนกระจก โดยพบวากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกมากที่สุด คือ  
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1.  การใชไฟฟาจากเคร่ืองปรับอากาศในสํานักงาน ในปที่ผานมาบริษัทจึงมีมาตรการบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศโดยกําชับให

ฝายอาคารที่ดูแลอาคารสํานักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับสมํ่าเสมอตามแผนอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง 

2. การใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจากรถยนตบริษัท ในปที่ผานมาบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยน

รถยนตของบริษัทเปนแบบขับเคลื ่อนโดยใชพลังงานไฟฟา และนํ้ามัน (Hybrid) 

ทั้งหมดภายในป 2569  

3. การใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจากรถยนตของพนักงาน ลูกคา และนักลงทุนที ่เดินทาง

มารวมกิจกรรมตางๆ ที่บรษิัทจัดขึ้น โดยในปที่ผานมาบริษัทไดเขารวมโครงการ Care 

the Bear ซึ่งเปนโครงการจัดงาน Event โดยคํานึงถือสิ่งแวดลอม โดยในการจัดงาน

ทุกคร้ังบรษิัทจะลดการใชกระดาษ และพลาสติกในทุกสวนของการจัดงาน งดการใช

โฟม และผลิตภัณฑที่ผลิตจากโฟม ลดการใชพลังงานจากอุปกรณไฟฟาตางๆ เลือกใช

วัสดุตกแตงที่สามารถนํากลับมาใชใหมได และจัดใหมีการประชาสัมพันธกอนวัน เพื่อ

รณรงคผูมารวมงานเดินทางโดยรถยนตสาธารณะ มีปายแจงใหผูรวมงานตักอาหารแต

พอดี และทานใหหมด เปนตน นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีการตอบแบบสอบถามการเขางาน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด

การเดินทาง และนําขอมูลวัดผลกระทบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในแตละกิจกรรมอีกดวย ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหบริษัทมี

ความรูความเขาใจในการดําเนินการดานการลดการเกิดกาซเรอืนกระจกไดอยางเปนรปูธรรมมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม แมบรษิัทจะมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนการลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน แตยังถือวาเปน

การดําเนินการทางออม อีกทั้งในปที่ผานมาบริษัทยังไมมีกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไม ปลูกปา 

หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนการรณรงคเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง 

จึงทําใหยังไมมีขอมูลที่เก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจก และยังไมมีการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรท่ีขึ้นทะเบียนกับ

องคการบริหารจัดการกาซเรอืนกระจก (อบก.) ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเทา 




