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ความรัับผิิดชอบ
ในการัดำาเนินงาน
ด้านความยั่ั �งยั่ืน
ของกลุ่่ �มธนชาต 

 กลุ่่�มธนชาต เป็็นองค์์กรธ่รกิจที่่�ม่�งม่�นในการดำำาเนินธ่รกิจเพ่ื่อให้้ม่ผลุ่ป็ระกอบการที่่�ดำ่อย่�างม่�นค์ง ภาย่ใต้การดำำาเนินงาน 

ที่่�ค์ำานึงถึึงผลุ่กระที่บต�อผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ที่่กกลุ่่�มใน 3 ดำ้านห้ลุ่่ก ค์ือ มิติการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ (Governance) มิติสิ่�งแวดำลุ่้อม 

(Environment) แลุ่ะมิติส่่งค์ม (Social) เพื่่อส่ร้างส่รรค์์ พื่่ฒนาแลุ่ะเติมเต็มให้้ธ่รกิจดำำาเนินการร�วมไป็ก่บการส่ร้างค์วามส่มดำ่ลุ่ระห้ว�าง

เศรษฐกิจ ส่่งค์ม แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมอย่�างย่่�งย่ืน ม่�งเน้นให้้เกิดำการดำำาเนินงานที่่�ค์รอบค์ลุ่่มป็ระเดำ็นส่ำาค์่ญต�าง ๆ ที่่�เก่�ย่วก ่บการดำำาเนินงาน

ของกลุ่่�มธนชาตมากที่่�ส่่ดำ

กรัะบวนการัในการัจััดทำำารัายั่งานด้านความยัั่�งยืั่นของกลุ่่�มธนชาต

 กลุ่่�มธนชาตไดำ้นำาแนวที่างตาม “ห้ลุ่่กการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ส่ำาห้ร่บบริษ่ที่จดำที่ะเบ่ย่นป็ี 2560” ที่่� ก.ลุ่.ต. จ่ดำที่ำาแลุ่ะ 

แบบป็ระเมินค์วามย่่�งย่ืนของ ตลุ่ที่. เป็็นแนวที่างห้ลุ่่กมาใช้ในการพ่ื่ฒนาแนวที่างป็ฏิิบ่ติแลุ่ะการเข่ย่นราย่งานค์วามร่บผิดำชอบ 

ในการดำำาเนินงานด้ำานค์วามย่่�งย่ืนของกลุ่่�มธนชาต โดำย่ถืึอเป็็นจ่ดำเริ�มต้นที่่�ดำ่ในการพ่ื่ฒนาราย่งานแลุ่ะเตร่ย่มค์วามพื่ร้อม 

ส่้�การจ่ดำที่ำาราย่งานค์วามย่่�งย่ืนในอนาค์ต เพื่่อให้้ค์รอบค์ลุ่่มที่่กป็ระเดำ็นที่่�ต้องราย่งาน ที่่�งในระดำ่บป็ระเที่ศแลุ่ะส่ากลุ่

 แมว้�าการที่ำาธ่รกจิของกลุ่่�มธนชาตซึึ่�งเป็น็การลุ่งที่น่แลุ่ะธร่กจิที่างการเงิน ไม�ไดำท้ี่ำาธ่รกจิที่่�มผ่ลุ่กระที่บโดำย่ตรงต�อส่ิ�งแวดำลุ่อ้ม 

แต�กลุ่่�มธนชาตก็ย่ึดำถึือเป็็นห้น้าที่่�ในการช�วย่ร่กษาสิ่�งแวดำลุ่้อมดำ้านต�าง ๆ รวมที่่�งกลุ่่�มธนชาตม่ค์วามม่�งม่�นในการพ่ื่ฒนาแนวที่าง 

การส่ร้างข้อผ้กพ่ื่นร�วมก่บผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ โดำย่เฉพื่าะพื่น่กงานในองค์์กรซึึ่�งม่ค์วามส่ำาค์่ญในการข่บเค์ลุ่่อน ส่น่บส่น่น ส่�งเส่ริมให้้บรรลุ่่ 

เป็้าห้มาย่เพ่ื่อค์วามย่่�งย่ืนในการดำำาเนินธ่รกิจ โดำย่ผลุ่การดำำาเนินงานที่่�ผ�านมาจนถึึงป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตไดำ้ดำำาเนินโค์รงการที่่�ค์ำานึงถึึง 

ผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ที่่กกลุ่่�มอย่�างต�อเน่อง ดำ่งน่�
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

1. มิิติิการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่ (Governance)

 1) การป็ระกอบธ่รกิจอย่�างเป็็นธรรม

ประเด็ูนม่ิ�งเน้น แนวปฏิิบัติิ

นโย่บาย่การกำาก่บด้ำแลุ่กิจการ

ท่ี่�ด่ำแลุ่ะจรรย่าบรรณธ่รกิจ

 ในป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตม่การดำำาเนินการ ดำ่งน่�

1) บริษ่ที่ฯ ไดำ้ป็ร่บป็ร่งนโย่บาย่การกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่แลุ่ะค์้�มือจรรย่าบรรณธนชาต โดำย่บริษ่ที่

ในกลุ่่�มธนชาตไดำน้ำานโย่บาย่การกำากบ่ดำแ้ลุ่กจิการที่่�ดำแ่ลุ่ะจรรย่าบรรณของบรษิท่ี่ฯ ไป็พื่จิารณา

ให้้เป็็นไป็ในแนวที่างเดำ่ย่วก่นโดำย่เห้มาะส่มก่บการดำำาเนินธ่รกิจของแต�ลุ่ะบริษ่ที่

2) จ่ดำให้้ผ้้บริห้ารแลุ่ะพื่น่กงานที่่กระดำ่บที่่กค์นของบริษ่ที่ฯ ลุ่งนามย่อมร่บป็ฏิิบ่ติตามนโย่บาย่ 

การกำาก่บดำแ้ลุ่กจิการที่่�ดำ ่ค์้�มอืจรรย่าบรรณ แลุ่ะไม�กระที่ำาการใดำที่่�เป็น็การแส่วงห้าผลุ่ป็ระโย่ชน์

ที่างธ่รกิจที่่�ข่ดำแย่้งที่างผลุ่ป็ระโย่ชน์ (Conflict of Interest) ต�อกลุ่่�มธนชาต แลุ่ะป็ระส่านงาน

ให้้แต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตดำำาเนินการเช�นเดำ่ย่วก่นเป็็นป็ระจำาที่่กป็ี

3) จ่ดำที่ำาแบบป็ระเมินตนเองส่ำาห้รบ่พื่น่กงานที่่กค์นในบรษิท่ี่ฯ เพื่อ่เป็็นการที่บที่วน ที่ดำส่อบ แลุ่ะ

ว่ดำระดำ่บค์วามร้้ ค์วามเข้าใจในการป็ฏิิบ่ติตามห้ลุ่่กเกณฑ์์การกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ แลุ่ะการ 

ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น แลุ่ะป็ระส่านงานให้้แต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต ม่การดำำาเนินการ 

เช�นเดำ่ย่วก่นเป็็นป็ระจำาที่่กป็ี
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4) เผย่แพื่ร�อินโฟกราฟิก (Infographics) เก่�ย่วก่บการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่แลุ่ะการต�อต้านการ

ค์อร์ร่ป็ช่�น (CG & Anti-Corruption) เพ่ื่อส่่อส่ารให้้พื่น่กงานที่่กค์นร่บที่ราบผ�านที่างระบบ

อินที่ราเน็ต แลุ่ะเผย่แพื่ร�ผ�านที่างเว็บไซึ่ต์ของบริษ่ที่ฯ ให้้ผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ที่่กฝ่่าย่ร่บที่ราบ  

โดำย่ม่เนื�อห้าค์รบถึ้วน ร้ป็แบบน่าส่นใจ

5) พ่ื่ฒนาแลุ่ะส่ร้างจิตส่ำานึกค์่ณธรรมจริย่ธรรมแก�บ่ค์ลุ่ากรที่่กระดำ่บ เพ่ื่อให้้ตระห้น่กแลุ่ะ 

ร่บผิดำชอบต�อห้น้าที่่�ภาย่ใต้กรอบของจริย่ธรรมแลุ่ะจรรย่าบรรณต�อส่่งค์ม ที่่�งในเชิงนโย่บาย่

แลุ่ะร้ป็แบบการส่่อส่ารภาย่ในองค์์กรดำ้วย่ร้ป็แบบที่่�เข้าใจง�าย่

การส่�งเส่ริมค้์�ค้์าท่ี่�ม่ค์วาม 

ร่บผิดำชอบต�อส่่งค์ม

 ม่ห้ลุ่่กการในการค์่ดำเลุ่ือกค์้�ค์้าอย่�างช่ดำเจนว�า ไม�ส่�งเส่ริมค์้�ค์้าที่่�ไม�ม่ค์วามร่บผิดำชอบต�อส่่งค์ม 

เช�น ลุ่ะเมิดำสิ่ที่ธิมนษ่ย่ชนโดำย่การใชแ้รงงานเดำก็ ห้รือให้้การส่�งเส่ริมการดำำาเนนิธร่กิจที่่�ผิดำศ่ลุ่ธรรม

แลุ่ะผิดำกฎห้มาย่

การเปิ็ดำเผย่ข้อม้ลุ่ต�อส่าธารณะ  ม่การเป็ิดำเผย่ข้อม้ลุ่ดำ้านต�าง ๆ อย่�างค์รบถึ้วน เพื่่อให้้ผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ที่่กฝ่่าย่ส่ามารถึร่บที่ราบ

ถึึงข้อม้ลุ่ดำ้านต�าง ๆ ของบริษ่ที่ฯ ที่่�งดำ้านการเงิน แลุ่ะดำ้านอ่น ๆ อย่�างค์รบถึ้วน ถึ้กต้อง ตรงตาม

เวลุ่า

การค้่์มค์รองสิ่ที่ธิของ 

ผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่

• ม่มาตรฐานการป็ระกอบวิชาช่พื่ที่่�ดำ่ ม่ค์่ณภาพื่

• กำาห้นดำให้้พื่น่กงานเค์ร�งค์ร่ดำในการร่กษาค์วามลุ่่บของบริษ่ที่ฯ ผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ แลุ่ะไม�นำาข้อม้ลุ่ใดำ ๆ  

ของผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ไป็เผย่แพื่ร�แก�บ่ค์ค์ลุ่อ่น

• ไม�นำาข้อม้ลุ่ของผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ไป็ใช้เพ่ื่อป็ระโย่ชน์ของบริษ่ที่ฯ ห้รือเพ่ื่อป็ระโย่ชน์ของบ่ค์ค์ลุ่ใดำ ๆ  

โดำย่มิชอบ เว้นแต�จำาเป็็นต้องป็ฏิิบ่ติตามกฎห้มาย่

• จ่ดำระบบห้รือช�องที่างเพ่ื่อให้้ผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ส่ามารถึแส่ดำงค์วามคิ์ดำเห็้นห้รือร้องเร่ย่นเก่�ย่วก่บ

บริษ่ที่ฯ ผ�านที่างเว็บไซึ่ตข์องบรษ่ิที่ฯ โที่รศ่พื่ที่ ์ห้นง่สื่อห้รอืจดำห้มาย่อเิลุ่ก็ที่รอนกิส่ ์ห้รอืช�องที่าง 

อ่นใดำ แลุ่ะจะดำำาเนินการแก้ไข รวมท่ี่�งแจ้งผลุ่ให้้ที่ราบโดำย่เร็ว ท่ี่�งน่� บริษ่ที่ฯ ได้ำเปิ็ดำเผย่ข่�นตอน

การร่บเร่องร้องเร่ย่นไว้อย่�างช่ดำเจนที่างเว็บไซึ่ต์บริษ่ที่ฯ

การค้่์มค์รองข้อม้ลุ่ส่�วนบ่ค์ค์ลุ่

แลุ่ะการร่กษาค์วามม่�นค์ง

ป็ลุ่อดำภ่ย่ของข้อม้ลุ่

 บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตตระห้น่กถึึงค์วามส่ำาค่์ญของการร่กษาค์วามม่�นค์งป็ลุ่อดำภ่ย่

ของข้อม้ลุ่ของลุ้่กค้์า บ่ค์ลุ่ากร แลุ่ะบริษ่ที่ท่ี่�เป็็นค์วามลุ่่บ เน่องจากห้ากม่การนำาข้อม้ลุ่ไป็ใช้ห้รือไป็

เปิ็ดำเผย่โดำย่ไม�ถ้ึกต้องห้รือไม�ได้ำร่บค์วามยิ่นย่อมจากเจ้าของข้อม้ลุ่อาจที่ำาให้้เกิดำค์วามเส่่ย่ห้าย่ต�อ

เจ้าของข้อม้ลุ่แลุ่ะบริษ่ที่ ท่ี่�งในเร่องค์วามน่าเช่อถืึอ ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ของตนเองแลุ่ะของส่�วนรวม 

ด่ำงน่�น เพ่ื่อเป็็นการป้็องก่นมิให้้ม่การลุ่ะเมิดำสิ่ที่ธิในข้อม้ลุ่ ได้ำกำาห้นดำมาตรการในการเก็บร่กษาข้อม้ลุ่

ของลุ้่กค้์าอย่�างเค์ร�งค์ร่ดำ ซึึ่�งระบ่อย้่�ในค้์�มือจรรย่าบรรณ โดำย่ไม�ให้้ม่การเปิ็ดำเผย่ข้อม้ลุ่ห้รือค์วามลุ่่บ

ของลุ้่กค้์า เว้นแต�กฎห้มาย่กำาห้นดำให้้ต้องเปิ็ดำเผย่ ห้รือได้ำร่บอน่ญาตเป็็นลุ่าย่ลุ่่กษณ์อ่กษรจากลุ้่กค้์า 

แลุ่ะไม�นำาข้อม้ลุ่ของลุ้่กค้์าไป็แส่วงห้าป็ระโย่ชน์

 นอกจากน่� ในปี็ 2563 บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต ได้ำม่การเตร่ย่มการเพ่ื่อให้้ม่การป็ฏิิบ่ติ

ตามกฎเกณฑ์์ที่างการเก่�ย่วก่บการค้่์มค์รองข้อม้ลุ่ส่�วนบ่ค์ค์ลุ่แลุ่ะการร่กษาค์วามม่�นค์งป็ลุ่อดำภ่ย่ของ

ข้อม้ลุ่ ท่ี่�งในส่�วนของลุ้่กค้์า ผ้้ที่ำาธ่รกรรมก่บบริษ่ที่ รวมถึึงบ่ค์ลุ่ากรในองค์์กร เพ่ื่อให้้ม่การป็ฏิิบ่ติได้ำ

ค์รบถ้ึวนเม่อ พื่.ร.บ. ค้่์มค์รองข้อม้ลุ่ส่�วนบ่ค์ค์ลุ่ม่ผลุ่ใช้บ่งค่์บ

ค์วามร่บผิดำชอบต�อเจ้าห้น่� บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตป็ฏิิบ่ติตามส่่ญญาแลุ่ะข้อผ้กพื่่นต�าง ๆ ที่่�ม่ต�อเจ้าห้น่�อย่�าง

เค์ร�งค์ร่ดำ โดำย่เฉพื่าะเร่องเง่อนไขการค์ำ�าป็ระก่น การบริห้ารเงินที่่น แลุ่ะกรณ่ที่่�เกิดำการผิดำน่ดำ 

ชำาระห้น่� ที่่�งเรอ่งว่ตถ่ึป็ระส่งค์ก์ารใชเ้งนิ การชำาระเงนิตน้แลุ่ะดำอกเบ่�ย่ เงอ่นไขการค์ำ�าป็ระก่นแลุ่ะ

เร่องอ่นใดำที่่�ตกลุ่งไว้ก่บเจ้าห้น่� โดำย่บริษ่ที่ฯ จะราย่งานฐานะแลุ่ะข้อม้ลุ่ที่างการเงินแก�เจ้าห้น่�ตาม

เง่อนไขที่่�ตกลุ่งก่น ดำ้วย่ค์วามถึ้กต้อง โป็ร�งใส่ อย่�างส่มำ�าเส่มอ 

ส่ำาห้ร่บการบริห้ารเงินที่่น บริษ่ที่ฯ ให้้ค์วามส่ำาค์่ญก่บค์วามม่�นค์ง แข็งแกร�ง แลุ่ะบริห้าร 

ส่ภาพื่ค์ลุ่�องอย่�างพื่อเพื่่ย่งในการชำาระห้น่�ค์ืนแก�เจ้าห้น่�ตามกำาห้นดำเวลุ่า
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ประเด็ูนม่ิ�งเน้น แนวปฏิิบัติิ

ค์วามร่บผิดำชอบต�อการป้็องก่น

การลุ่ะเมิดำลิุ่ขสิ่ที่ธิ�ซึ่อฟต์แวร์

ด้้านนโยบาย

บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตกำาห้นดำให้้ม่มาตรฐานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่เค์ร่องค์อมพื่ิวเตอร์

แลุ่ะการใช้งาน เพื่่อค์วบค์่มการลุ่ะเมิดำลุ่ิขส่ิที่ธิ�ซึ่อฟต์แวร์ในเร่องการติดำต่�งอ่ป็กรณ์ฮาร์ดำแวร์ 

โป็รแกรมส่ำาเร็จร้ป็บนเค์ร่องค์อมพื่ิวเตอร์ แลุ่ะการติดำต่�งโป็รแกรมอ่น ๆ

ด้้านกระบวนการ

• ม่กระบวนการในการจ่ดำเก็บที่ะเบ่ย่นที่ร่พื่ย์่ส่ินแลุ่ะส่อบที่านเพื่่อป็ร่บป็ร่งที่ะเบ่ย่น อย่�างน้อย่

ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง โดำย่การส่�งเจ้าห้น้าที่่�เข้าส่ำารวจซึ่อฟต์แวร์บนเค์ร่องค์อมพื่ิวเตอร์ของพื่น่กงาน

• ม่กระบวนการลุ่งที่ะเบ่ย่นส่่�งซึ่ื�อเม่อม่การร้องขอจากผ้้ใช้งาน

ด้้านเทคโนโลยี

• ผ้้ใช้งานเค์ร่องค์อมพิื่วเตอร์ ไม�ส่ามารถึติดำต่�งซึ่อฟต์แวร์ได้ำเอง ห้ากต้องการใช้งานซึ่อฟต์แวร์

จะต้องผ�านการอน่ม่ติจากฝ่่าย่งาน แลุ่ะต้องที่ำาการร้องขอมาย่่งห้น่วย่งานระบบส่ารส่นเที่ศแลุ่ะ

เที่ค์โนโลุ่ย่่เพ่ื่อดำำาเนินการ จึงจะได้ำสิ่ที่ธิในการใช้ซึ่อฟต์แวร์น่�น ๆ

• ม่ระบบ Desktop Management ในการตรวจส่อบซึ่อฟต์แวร์ท่ี่�ม่การติดำต่�งใช้งานบน 

เค์ร่องค์อมพิื่วเตอร์ แลุ่ะเก็บข้อม้ลุ่เพ่ื่อจ่ดำที่ำาเป็็นราย่งาน

 2) การต�อต้านการที่่จริตแลุ่ะการค์อร์ร่ป็ช่�น

 กลุ่่�มธนชาตตระห้นก่ดำว่�า การค์อร์ร่ ป็ช่�นส่�งผลุ่ร้าย่แลุ่ะเป็น็อป่็ส่รรค์ต�อการพ่ื่ฒนาส่่งค์มแลุ่ะเศรษฐกิจของป็ระเที่ศ รวมที่่�งส่ร้าง

ค์วามไม�เป็็นธรรมในการดำำาเนินธ่รกิจ จึงไดำ้ร�วมมือก่บที่่�งภาค์ร่ฐแลุ่ะภาค์เอกชนภาย่ใต้โค์รงการ CAC ดำ้วย่การแส่ดำงเจตนารมณ์ แลุ่ะ

เขา้ร�วมเป็น็ส่มาชกิในโค์รงการดำง่กลุ่�าว ต่�งแต�ป็ ี2557 แลุ่ะในป็ ี2563 บรษ่ิที่ฯ แลุ่ะบรษ่ิที่ในกลุ่่�มธนชาตที่ก่บรษ่ิที่ไดำผ้�านการร่บรองการ

ต�ออาย่่ส่มาชิก โดำย่กลุ่่�มธนชาตไดำ้กำาห้นดำ “นโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น” มาตรการ ข่�นตอน แลุ่ะกระบวนการป็ฏิิบ่ติงานที่่�เก่�ย่วข้อง 

เพื่่อให้้พื่น่กงานที่่กค์นในกลุ่่�มธนชาตย่ึดำถึือป็ฏิิบ่ติ ไดำ้แก�

 1. ค์ณะกรรมการบริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต ได้ำอน่ม่ตินโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น แลุ่ะม่การที่บที่วนเป็็นป็ระจำา 

โดำย่นโย่บาย่ได้ำกำาห้นดำค์วามห้มาย่ของค์ำาว�า “ค์อรร่์ป็ช่�นแลุ่ะร้ป็แบบการค์อร์ร่ป็ช่�น” ไว้อย่�างช่ดำเจน มส่่าระส่ำาค์ญ่ว�า กรรมการ ผ้บ้รหิ้าร 

พื่น่กงาน ต้องไม�เร่ย่กร้อง ดำำาเนินการ ห้รือย่อมร่บการค์อร์ร่ป็ช่�นในที่่กร้ป็แบบ ที่่�งที่างตรงแลุ่ะที่างอ้อม ไม�ว�าจะเพ่ื่อป็ระโย่ชน์ต�อ 

องค์์กร ตนเอง ค์รอบค์ร่ว เพื่่อน ห้รือค์นร้้จ่ก ดำ้วย่การป็ฏิิบ่ติตนเป็็นแบบอย่�างที่่�ดำ่ แลุ่ะให้้ผ้้บริห้ารของกลุ่่�มธนชาตม่ห้น้าที่่�ดำ้แลุ่แลุ่ะให้ ้

การส่น่บส่น่นการป็ฏิิบ่ติ รวมที่่�งที่บที่วนค์วามเห้มาะส่มของมาตรการต�าง ๆ  ให้้ส่อดำค์ลุ่้องก่บการเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่งของธ่รกิจ ข้อบ่งค์่บ แลุ่ะ

ข้อกำาห้นดำของกฎห้มาย่

 2. กำาห้นดำให้้การต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�นเป็็นส่�วนห้นึ�งของค์�านิย่มห้ลุ่่กองค์์กร (Core Values) ห้รือ C3SIP (ซ่ึ่ส่ามส่ิบ) 

เพื่่อให้้พื่น่กงานที่่กค์นในกลุ่่�มธนชาตนำาไป็ใช้เป็็นห้ลุ่่กป็ฏิิบ่ติ โดำย่ม่ส่าระส่ำาค์่ญ ดำ่งน่�

- Customer Focus : ตอบส่นองค์วามต้องการของลุ่้กค์้า

- Collaboration : ม่การที่ำางานเป็็นที่่ม

- Commitment : ป็ฏิิบ่ติห้น้าที่่�ให้้ส่ำาเร็จตามเป็้าห้มาย่

- Spirit : ที่่�มเที่ในการที่ำางาน

- Integrity : ย่ึดำม่�นในค์วามซึ่่อส่่ตย่์ส่่จริต แลุ่ะต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น

- Professional : ม่ค์วามร้้ค์วามส่ามารถึเพื่่ย่งพื่อในการป็ฏิิบ่ติห้น้าที่่�

 3. การป็ระเมนิค์วามเส่่�ย่งดำา้นการค์อร์ร่ป็ช่�นของแต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต ใชห้้ลุ่ก่การแลุ่ะวธิก่ารป็ระเมนิค์วามเส่่�ย่ง แลุ่ะ 

การค์วบค์่มดำ้วย่ตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ซึึ่�งเป็็นห้นึ�งในเค์ร่องมือส่ำาห้ร่บการบริห้ารค์วามเส่่�ย่ง 

ดำ้านป็ฏิิบ่ติการ ไดำ้แก� การระบ่ค์วามเส่่�ย่ง ป็ระเมินระดำ่บค์วามเส่่�ย่ง กำาห้นดำระบบการค์วบค์่มภาย่ในเพ่ื่อค์วบค์ม่แลุ่ะลุ่ดำค์วามเส่่�ย่ง 

เพ่ื่อป็้องก่นค์วามเส่่�ย่งดำ้านการค์อร์ร่ป็ช่�น รวมที่่�งม่การติดำตามแลุ่ะที่บที่วนค์วามเส่่�ย่งดำ้านการค์อร์ร่ป็ช่�นอย่�างส่มำ�าเส่มอเป็็นป็ระจำา 

ที่่ก 3 ป็ี ห้รือที่่กค์ร่�งที่่�ม่การเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่งของป็ัจจ่ย่เส่่�ย่งต�าง ๆ ที่่�ส่�งผลุ่กระที่บต�อกระบวนการป็ฏิิบ่ติงานอย่�างม่น่ย่ส่ำาค์่ญ โดำย่ม่การ

ติดำตามค์วามคื์บห้น้าของแผนป็ฏิิบ่ติ การดำำาเนินการตามมาตรการค์วบค์่มค์วามเส่่�ย่ง แลุ่ะราย่งา นผลุ่การป็ระเมินต�อค์ณะกรรมการ

ตรวจส่อบ แลุ่ะค์ณะกรรมการของบริษ่ที่ที่ราบ
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 4. กำาห้นดำมาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น เพื่่อให้้พื่น่กงานของกลุ่่�มธนชาตย่ึดำถึือป็ฏิิบ่ติภาย่ใต้ห้ลุ่่กการค์วบค์่มภาย่ใน 

ที่่�ส่อดำค์ลุ่้องก่บค์วามเส่่�ย่งดำ้านการค์อร์ร่ป็ช่�นแลุ่ะนโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น โดำย่ม่การที่บที่วนแนวป็ฏิิบ่ติให้้ม่ค์วามเห้มาะส่ม

ส่อดำค์ลุ่้องก่บค์วามเส่่�ย่งเป็็นป็ระจำา พื่ร้อมที่่�งกำาห้นดำบที่ลุ่งโที่ษส่ำาห้ร่บพื่น่กงานที่่�ม่ส่�วนเก่�ย่วข้องก่บการค์อร์ร่ป็ช่�น

 5. กลุ่่�มธนชาตให้ค้์วามส่ำาค์ญ่เป็น็อย่�างย่ิ�งก่บร้ป็แบบของการค์อร์ร่ป็ช่�นในที่ก่ร้ป็แบบ โดำย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งในเร่อง “การให้ ้ร่บ 

ของขว่ญ ของกำาน่ลุ่ การเลุ่่�ย่งร่บรอง ห้รือผลุ่ป็ระโย่ชน์อ่น” เพื่ราะอาจนำาไป็ส้่�การค์อร์ร่ป็ช่�นไดำ้โดำย่ง�าย่ จึงไดำ้กำาห้นดำไว้ในนโย่บาย่

การกำาก่บดำ้แลุ่กิจการท่ี่�ดำ่ ค์้�มือจรรย่าบรรณ นโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น มาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น แลุ่ะระเบ่ย่บป็ฏิิบ่ติที่่� 

เก่�ย่วข้อง ค์รอบค์ลุ่่มถึึงข่�นตอน การป็ฏิิบ่ติแลุ่ะการค์วบค์่ม รวมถึึงการราย่งานต�อผ้้บ่งค์่บบ่ญชาให้้ร่บที่ราบเก่�ย่วก่บการดำำาเนินการ 

ดำง่กลุ่�าว การฝ่า่ฝื่นห้รือไม�ป็ฏิบิติ่ตามนโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น มาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น ห้รือระเบย่่บต�าง ๆ  แลุ่ะการกระที่ำา 

ที่่�เป็็นการส่น่บส่น่น ช�วย่เห้ลุ่ือ ห้รือให้้ค์วามร�วมมือก่บการค์อร์ร่ป็ช่�น ถึือเป็็นค์วามผิดำแลุ่ะม่การพื่ิจารณาโที่ษที่างวิน่ย่

 6. เพื่่อให้้การต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�นม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่มากย่ิ�งขึ�น กลุ่่�มธนชาตไดำ้กำาห้นดำให้้แต�ลุ่ะบริษ่ที่ม่ระเบ่ย่บข่�นตอนป็ฏิิบ่ติ 

ข้อแนะนำาเก่�ย่วก่บการแจ้งเบาะแส่แลุ่ะข้อร้องเร่ย่นเก่�ย่วก่บการที่่จริตค์อร์ร่ป็ช่�นเป็็นการเฉพื่าะ แลุ่ะกำาห้นดำให้้ม่ช�องที่างที่่�ป็ลุ่อดำภ่ย่

ส่ำาห้ร่บบ่ค์ค์ลุ่ภาย่นอกแลุ่ะพื่น่กงานภาย่ในกลุ่่�มธนชาต ที่่�พื่บเห้็นเห้ต่ส่งส่่ย่ที่่�เข้าข�าย่การกระที่ำาที่่จริตค์อร์ร่ป็ช่�น ส่ามารถึแจ้งเบาะแส่

ห้รือข้อร้องเร่ย่น ซึึ่�งข้อม้ลุ่ของผ้้แจ้งเบาะแส่จะถ้ึกส่�งให้้แก�ผ้้บริห้ารส่้งส่่ดำของห้น่วย่งานตรวจส่อบภาย่ใน โดำย่ข้อม้ลุ่จะถ้ึกเก็บไว้เป็็น

ค์วามลุ่่บ แลุ่ะนำาเส่นอต�อค์ณะกรรมการตรวจส่อบ ซึ่ึ�งจะม่การราย่งานต�อค์ณะกรรมการบริษ่ที่ ตามลุ่ำาดำ่บ นอกจากน่� กลุ่่�มธนชาตย่่ง

มน่โย่บาย่ให้้ค์วามเป็น็ธรรมแลุ่ะให้้ค์วามค์่ม้ค์รองต�อพื่นก่งานที่่�แจ้งเบาะแส่ห้รือป็ฏิเิส่ธการค์อร์ร่ป็ช่�น แมก้ารกระที่ำาน่�นจะที่ำาให้อ้งค์ก์ร

ส่้ญเส่่ย่โอกาส่ที่างธ่รกิจ รวมที่่�งส่น่บส่น่นแลุ่ะชมเชย่พื่น่กงานที่่�แจ้งเบาะแส่ดำ่งกลุ่�าว

 7. กำาห้นดำให้้ผ้้บริห้ารแลุ่ะพื่น่กงานที่่กค์นลุ่งนามย่อมร่บป็ฏิิบ่ติตามนโย่บาย่ มาตรการ แลุ่ะระเบ่ย่บป็ฏิิบ่ติต�าง ๆ ของ 

กลุ่่�มธนชาต เก่�ย่วก่บการกำาก่บดำแ้ลุ่กจิการที่่�ดำ ่ค์้�มอืจรรย่าบรรณ การต�อตา้นการค์อรร่์ป็ช่�น การแจง้เบาะแส่การที่จ่รติแลุ่ะการค์อรร่์ป็ช่�น 

การให้้ ร่บ ของขว่ญ ของกำานลุ่่ การเลุ่่�ย่งร่บรอง ห้รอืผลุ่ป็ระโย่ชนอ์น่ มาตรการค์่ม้ค์รองขอ้มลุ้่ส่�วนบค่์ค์ลุ่ของลุ่ก้ค์า้ รวมที่่�งระเบย่่บอน่ ๆ  

ที่่�เก่�ย่วข้องอย่�างเค์ร�งค์ร่ดำ

 8. บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตไดำ้จ่ดำที่ำาห้น่งส่ือ เพื่่อส่่อส่ารให้้ค์้�ค์้าแลุ่ะต่วแที่นที่างธ่รกิจร่บที่ราบแลุ่ะขอค์วามร�วมมือ

ส่น่บส่น่นการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น โดำย่การงดำเว้นการให้้ของขว่ญแก�ผ้้บริห้ารห้รือพื่น่กงานของกลุ่่�มธนชาตไม�ว�าจะเป็็นช�วงเที่ศกาลุ่

ห้รือโอกาส่อ่นใดำ โดำย่จ่ดำส่�งในร้ป็แบบของจดำห้มาย่ ห้รือจดำห้มาย่อิเลุ่็กที่รอนิกส่์ แลุ่ะเป็ิดำเผย่ในเว็บไซึ่ต์ของบริษ่ที่ฯ

 9. เพ่ื่อเป็็นการป็ระเมินผลุ่การป็ฏิิบ่ติตามนโย่บาย่แลุ่ะมาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น ค์ณะกรรมการตรวจส่อบของแต�ลุ่ะ

บริษ่ที่จะที่ำาห้น้าที่่�ส่อบที่านให้้แต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตม่การค์วบค์่มภาย่ในอย่�างเพ่ื่ย่งพื่อ แลุ่ะส่อบที่านการป็ฏิิบ่ติงานให้้เป็็นไป็

ตามนโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น โดำย่ห้น่วย่งานตรวจส่อบจะที่ำาการตรวจส่อบตามแผนการตรวจส่อบป็ระจำาป็ีที่่�ได้ำร่บมอบห้มาย่จาก 

ค์ณะกรรมการตรวจส่อบ แลุ่ะราย่งานผลุ่การตรวจส่อบที่่�ม่น่ย่ส่ำาค์่ญแลุ่ะข้อเส่นอแนะต�อค์ณะกรรมการตรวจส่อบ

 ที่่�งน่� เพ่ื่อให้้บ่ค์ค์ลุ่ภาย่นอกไดำ้ร่บที่ราบเจตนารมณ์ของกลุ่่�มธนชาตในการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น กลุ่่�มธนชาตจึงไดำ้เผย่แพื่ร�

นโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�นให้้บ่ค์ค์ลุ่ภาย่นอกร่บที่ราบผ�านที่างเว็บไซึ่ต์ของแต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต โดำย่ในส่�วนของบริษ่ที่ฯ เผย่แพื่ร� 

ผ�านที่างเว็บไซึ่ต์ของบริษ่ที่ฯ (www.thanachart.co.th)

 ในป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตม่การป็ระกาศให้้ส่าธารณชนร่บที่ราบเร่อง การงดำให้้แลุ่ะงดำร่บของขว่ญแลุ่ะของกำาน่ลุ่ต�าง ๆ 

(No Gift Policy) เพ่ื่อไม�ก�อให้้เกิดำการโน้มน้าวห้รือจ้งใจอย่�างไม�เป็็นธรรมต�อการป็ระกอบธ่รกิจแลุ่ะไม�ให้้เกิดำค์วามข่ดำแย่้งที่าง 

ผลุ่ป็ระโย่ชน์ โดำย่โค์รงการ CAC ไดำ้มอบตราส่่ญลุ่่กษณ์ No Gift Policy ที่่�ออกแบบเฉพื่าะส่ำาห้ร่บบริษ่ที่ที่่�ผ�านการร่บรองจากโค์รงการ 

CAC ให้้ก่บบริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต โดำย่บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตได้ำเผย่แพื่ร�ตราส่่ญลุ่่กษณ์ดำ่งกลุ่�าวผ�านระบบ

อินที่ราเน็ตแลุ่ะเว็บไซึ่ต์ของแต�ลุ่ะบริษ่ที่แลุ่้ว
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 3) การบริห้ารจ่ดำการห้�วงโซึ่�อ่ป็ที่าน

 กลุ่่�มธนชาตให้ค้์วามส่ำาค์ญ่ในการบรหิ้ารจด่ำการห้�วงโซึ่�อป่็ที่าน เช�นเดำย่่วก่บการดำำาเนนิงานเพ่ื่อให้เ้กดิำค์วามย่่�งย่นืในดำา้นอน่ ๆ  

โดำย่ม่�งเน้นการบริห้ารจ่ดำการห้�วงโซึ่�อ่ป็ที่านดำ้วย่ห้ลุ่่กธรรมาภิบาลุ่แลุ่ะจรรย่าบรรณในการดำำาเนินธ่รกิจที่่�ค์ำานึงถึึงผลุ่กระที่บต�อเศรษฐกิจ 

สิ่�งแวดำลุ่้อม แลุ่ะส่่งค์ม ที่่�งน่� เพื่่อป็้องก่นค์วามเส่่�ย่งที่่�อาจส่�งผลุ่กระที่บต�อภาพื่ลุ่่กษณ์แลุ่ะการดำำาเนินงานที่่�งที่างตรงแลุ่ะที่างอ้อม  

แลุ่ะเพื่ิ�มโอกาส่ในการดำำาเนินธ่รกิจให้ม� ๆ ผ�านห้�วงโซึ่�อ่ป็ที่านของกลุ่่�มธนชาต

 การดำำาเนินธ่รกิจต้องอาศ่ย่ค์วามร�วมมือก่บค์้�ค์้า เพ่ื่อส่�งมอบผลุ่ิตภ่ณฑ์์แลุ่ะการบริการ ที่่�ตอบโจที่ย์่ค์วามต้องการของ 

กลุ่่�มธนชาตแลุ่ะลุ่้กค์้า ในป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตม่ค์้�ค์้าที่่�ส่ามารถึแย่กป็ระเภที่ไดำ้ดำ่งน่�

 1. งานจ่ดำซืึ่�อเค์ร่องเข่ย่นแบบพิื่มพ์ื่แลุ่ะส่ินค้์าท่ี่�วไป็ ไดำ้แก� ส่ินค้์าห้รือบริการที่่�วไป็ เค์ร่องเข่ย่น อ่ป็กรณ์ส่ำาน่กงาน  

งานแบบพื่ิมพื่์ส่ำาค์่ญ งานแบบพื่ิมพื่์ที่่�วไป็ งานผลุ่ิตบ่ตรพื่ลุ่าส่ติก แลุ่ะจ่ดำซึ่ื�อเบ็ดำเตลุ่็ดำ

 2. งานว�าจา้งบรกิารจากผ้ใ้ห้บ้รกิารภาย่นอก ไดำแ้ก� งานการตลุ่าดำแลุ่ะส่�งเส่รมิการขาย่ งานป็ระชาส่่มพ่ื่นธ ์งานบรกิารขนส่�ง

เอกส่าร งานบริการร่กษาค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ งานจ้างที่ำาค์วามส่ะอาดำ งานบริการข่บรถึ งานบริการร่บ-ส่�งเอกส่าร ซึ่ึ�งเป็็นการใช้บริการจาก

บริษ่ที่ที่่�ไดำ้มาตรฐานแลุ่ะม่การดำำาเนินการที่่�เป็็นไป็ตามกฎห้มาย่แรงงานของที่างราชการ

 3. งานดำ้านอาค์ารส่ถึานที่่� ไดำ้แก� งานตกแต�งป็ร่บป็ร่งส่ำาน่กงานท่ี่�งอาค์ารส่ำาน่กงานให้ญ�แลุ่ะส่าขา งานป็ร่บป็ร่ง ซึ่�อมแซึ่ม 

บำาร่งร่กษา เป็ลุ่่�ย่นอะไห้ลุ่�ห้รืออป่็กรณภ์าย่ในที่่�ที่ำาการของอาค์ารส่ำานก่งานห้รือบริเวณที่่�ตดิำต่�งเค์ร่องอเิลุ่ก็ที่รอนิกส่ ์แลุ่ะงานเฟอร์นเิจอร์

 4. งานจ่ดำซืึ่�อเที่ค์โนโลุ่ย่่ส่ารส่นเที่ศแลุ่ะเค์ร่องใช้ส่ำาน่กงาน ได้ำแก� อ่ป็กรณ์ส่ำาน่กงานด้ำานอิเล็ุ่กที่รอนิกส่์ (ค์อมพิื่วเตอร์  

เค์ร่องถึ�าย่เอกส่ารชนิดำ Multifunction) อ่ป็กรณ์ร่กษาค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ (กลุ่้อง CCTV อ่ป็กรณ์ส่�งส่่ญญาณแจ้งเห้ต่ Burglar Alarm)

 กระบวนการป็ระเมินค์วามเส่่�ย่งค์้�ค์้า

 กลุ่่�มธนชาตม่นโย่บาย่แลุ่ะห้ลุ่่กเกณฑ์์ที่่�ช่ดำเจนในการค์่ดำเลุ่ือกค์้�ค์้า โดำย่ม่�งส่�งเส่ริมธ่รกิจที่่�ต่�งม่�นในห้ลุ่่กธรรมาภิบาลุ่ม ่

จรรย่าบรรณในการดำำาเนินธ่รกิจดำ้วย่ค์วามโป็ร�งใส่แลุ่ะเป็็นธรรม ค์ำานึงถึึงส่่งค์มแลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อม นอกจากน่� กลุ่่�มธนชาตม่กระบวน 

การตรวจส่อบที่่�ช่ดำเจน ม่การที่บที่วนแลุ่ะป็ร่บป็ร่งกระบวนการจ่ดำซึ่ื�อจ่ดำจ้าง แลุ่ะการจ่ดำป็ระช่มร�วมก่นเพื่่อเป็ิดำโอกาส่ให้้ค์้�ค์้าไดำ้ร�วม 

แส่ดำงค์วามค์ิดำเห้็น ตลุ่อดำจนการตรวจส่อบแลุ่ะการแก้ไขป็ัญห้าที่่�เกิดำขึ�น แลุ่ะส่�งเส่ริมค์วามร้้เพื่่อพื่่ฒนาค์้�ค์้าอ่นเป็็นการร�วมพื่่ฒนา 

เศรษฐกิจให้้เติบโตอย่�างม่�นค์งย่่�งย่ืน

 กระบวนการจ่ดำซึ่ื�อส่ินค์้าแลุ่ะบริการ

 1. การค์่ดำเลุ่ือกค์้�ค์้าที่่�ม่ค์่ณส่มบ่ติเป็็นไป็ตามห้ลุ่่กเกณฑ์์ (Pre-qualification)

 2. การป็ระเมินค์่ณภาพื่แลุ่ะราค์า (Price Performance)

 3. การจ่ดำกลุ่่�มค์้�ค์้าตามลุ่ำาดำ่บค์วามส่ำาค์่ญแลุ่ะค์วามเส่่�ย่งที่่�ม่ผลุ่ต�อค์วามย่่�งยื่นแลุ่ะค์วามเส่่�ย่งที่่�ม่ผลุ่ต�อกระบวนการจ่ดำซืึ่�อ 

(Vendor Risk Assessment)

 กระบวนการในการติดำตาม ตรวจส่อบ แลุ่ะป็ระเมินผลุ่ค์้�ค์้า

 การตรวจส่อบติดำตามค์้�ค้์า กลุ่่�มธนชาตไดำ้จ่ดำให้้ม่การเข้าเย่่�ย่มค์้�ค์้าราย่ส่ำาค์่ญอย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง เพ่ื่อให้้ม่�นใจว�าค์้�ค์้า

ป็ฏิิบ่ติตามจรรย่าบรรณค์้�ค์้าของกลุ่่�มธนชาต โดำย่บ้รณาการป็ระเดำ็นดำ้านสิ่�งแวดำลุ่้อม ส่่งค์ม แลุ่ะธรรมาภิบาลุ่ไว้ในจรรย่าบรรณค์้�ค์้า 

เพื่่อส่�งเส่ริมให้้เกิดำการพื่่ฒนาอย่�างย่่�งย่ืนตลุ่อดำที่่�งห้�วงโซึ่�อ่ป็ที่าน

 ในด้ำานการป็ระเมินผลุ่ค้์�ค้์า กลุ่่�มธนชาตได้ำจ่ดำที่ำาแบบป็ระเมินค์วามพึื่งพื่อใจในการใช้บริการของค้์�ค้์า แลุ่ะส่ร้างช�องที่าง 

ในการร่บเร่องร้องเร่ย่น แลุ่ะ/ห้รือ ติชมจากค้์�ค้์า ตลุ่อดำจนส่่�มต่วอย่�างเลืุ่อกค้์�ค้์าในแต�ลุ่ะกลุ่่�มเพ่ื่อเข้าเย่่�ย่มชม ติดำตาม ตรวจส่อบ 

แลุ่ะป็ระเมินผลุ่การดำำาเนินงานของค้์�ค้์า นอกจากน่� กลุ่่�มธนชาตได้ำกำาก่บด้ำแลุ่แลุ่ะบริห้ารงานจ่ดำซืึ่�อจ่ดำจ้างท่ี่�ที่ำาห้น้าท่ี่�ร�วมก่บผ้้เก่�ย่วข้อง 

จากห้น่วย่งานต�าง ๆ เพ่ื่อร�วมก่นตรวจส่อบข้อเท็ี่จจริงแลุ่ะดำำาเนินการแก้ไขปั็ญห้า ตลุ่อดำจนให้้ค์ำาแนะนำาค้์�ค้์าในการป็ร่บป็ร่งแลุ่ะ 

พ่ื่ฒนาค่์ณภาพื่การผลิุ่ตสิ่นค้์าแลุ่ะการให้้บริการให้้ด่ำยิ่�งขึ�น ท่ี่�งน่� ห้ากค้์�ค้์าไม�ส่ามารถึดำำาเนินการได้ำตามมาตรฐานท่ี่�กำาห้นดำ 

กลุ่่�มธนชาตจะม่บที่ลุ่งโที่ษค้์�ค้์าตามค์วามเห้มาะส่ม เพ่ื่อย่กระด่ำบค้์�ค้์าให้้พ่ื่ฒนาท่ี่�งที่างด้ำานเศรษฐกิจ ส่่งค์ม แลุ่ะสิ่�งแวดำลุ้่อมไป็ 

พื่ร้อม ๆ ก่นอย่�างย่่�งยื่น



144

 การดำำาเนินงานในป็ี 2563

 ในป็ี 2563 ค์้�ค์้าของกลุ่่�มธนชาตกว�าร้อย่ลุ่ะ 90 ของค์้�ค์้าที่่�งห้มดำ ไดำ้ร่บที่ราบแลุ่ะเข้าใจขอบเขตแนวป็ฏิิบ่ติในการดำำาเนิน

ธ่รกิจตามข้อกำาห้นดำกฎห้มาย่รวมถึึงแนวที่างการพ่ื่ฒนาอย่�างย่่�งย่ืนที่่�ระบ่ไว้ในจรรย่าบรรณค์้�ค์้าแลุ่ะตอบร่บจรรย่าบรรณก�อนการ 

เข้าร�วมเป็็นค์้�ค้์าของกลุ่่�มธนชาต โดำย่ค์้�ค์้าที่่กราย่จะต้องไม�ที่ำาการลุ่ะเมิดำส่ิที่ธิมน่ษย่ชนจากการจ้างงาน ไม�ใช้แรงงานเดำ็ก ไม�จ้างงาน

ผิดำกฎห้มาย่ ม่การบริห้ารจ่ดำการที่่�เป็็นมิตรต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม ม่นโย่บาย่ด้ำานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการ

ที่ำางาน ม่จริย่ธรรมที่างธ่รกิจ ที่ำาการค้์าด้ำวย่ค์วามเป็็นธรรม ซึ่ึ�งห้ากพื่บว�าม่ค์้�ค์้าราย่ใดำม่การลุ่ะเมิดำส่ิที่ธิมน่ษย่ชน จะแจ้งเตือนแลุ่ะ

กำาห้นดำระย่ะเวลุ่าให้้ป็ร่บป็ร่งในป็ระเด็ำนดำง่กลุ่�าวห้รือย่กเลิุ่กส่่ญญา แลุ่ะถึอดำราย่ช่อออกจากที่ะเบย่่นผ้้ขาย่อย่�างถึาวร ที่่�งน่� เพ่ื่อป้็องก่น 

ค์วามเส่่�ย่งที่่�อาจส่�งผลุ่กระที่บต�อภาพื่ลุ่่กษณ์แลุ่ะการดำำาเนินงานของกลุ่่�มธนชาตในอนาค์ต

 ส่ำาห้ร่บค์้�ค์้าราย่ให้ม� กลุ่่�มธนชาตจะป็ระเมินค์่ดำเลุ่ือกค์้�ค์้าจากข้อกำาห้นดำที่่�ระบ่ในจรรย่าบรรณค์้�ค์้าอย่�างเค์ร�งค์ร่ดำ โดำย่ม่การ

ติดำตามแลุ่ะป็ระเมินผลุ่การดำำาเนินงานของค์้�ค์้าให้้เป็็นไป็ตามจรรย่าบรรณค์้�ค์้า นอกจากน่� ย่่งได้ำพื่่ฒนาส่่ญญาจ่ดำซืึ่�อจ่ดำจ้างมาตรฐาน

ที่่�เพิื่�มเง่อนไขนโย่บาย่การต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�นเพ่ื่อนำาไป็ป็ฏิิบ่ติอย่�างเค์ร�งค์ร่ดำ โดำย่จะดำำาเนินการตรวจ ติดำตามแลุ่ะป็ระเมินค์้�ค์้า 

อย่�างต�อเน่อง

 ต่วอย่�างโค์รงการ

 โครงการจััด้ซื้้�ออุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกส์์

 กำาห้นดำแนวที่างการจ่ดำซืึ่�อที่่�เน้นว่ส่ดำ่ที่่�ช�วย่ลุ่ดำการป็ลุ่�อย่ก๊าซึ่ค์าร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์ แลุ่ะเป็็นมิตรต�อสิ่�งแวดำลุ่้อม โดำย่

อ่ป็กรณ์อิเลุ่็กที่รอนิกส่์ต�าง ๆ ที่่�จ่ดำซืึ่�อจ่ดำจ้างส่รรห้าจะต้องไดำ้ร่บการร่บรองมาตรฐานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างไฟฟ้าของส่ถึาบ่นระดำ่บ

ป็ระเที่ศ เช�น Underwriter Laboratory (UL) พื่ร้อมที่่�งไดำ้ร่บการร่บรองมาตรฐานการป็้องก่นการรบกวนที่างค์ลุ่่นแม�เห้ล็ุ่กไฟฟ้า

ของส่ถึาบ่นระดำ่บป็ระเที่ศ เช�น Federal Communication Commission (FCC) ที่่�ส่ำาค์่ญต้องไดำ้ร่บการร่บรองมาตรฐานการ

ป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงานของส่ถึาบ่นระดำ่บป็ระเที่ศ เช�น Energy Star 5 แลุ่ะต้องไดำ้ร่บรองมาตรฐานที่างดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม 

ของส่ถึาบ่นระดำ่บป็ระเที่ศ เช�น Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) แลุ่ะการจ่ดำซึ่ื�อเค์ร่องค์อมพื่ิวเตอร์

พื่ร้อมที่่�งอป่็กรณต์�อพื่�วง การส่รรห้าบริการเค์รอ่งถึ�าย่เอกส่าร Multifunction แลุ่ะอป่็กรณเ์ค์รอ่งใชไ้ฟฟ้าอน่ ๆ  ที่่�ผ�านการร่บรองค์ณ่ภาพื่

ผลุ่ิตภ่ณฑ์์จากโค์รงการฉลุ่ากเข่ย่ว (Thai Green Label Scheme)

 โครงการปรับปรุงตกแต่งส์าขาและอาคารส์ำานักงาน

 กำาห้นดำแนวที่างการจ่ดำห้าว่ส่ดำ่ในการก�อส่ร้างป็ร่บป็ร่งตกแต�งส่าขา แลุ่ะอาค์ารส่ำาน่กงาน ที่่�เป็็นมิตรต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม ที่่�งน่�

เนอ่งจากกลุ่่�มธนชาตตระห้นก่ถึึงค์วามส่ำาค์ญ่ของการเลุ่อืกใชว่้ส่ดำท่ี่่�ไดำม้าตรฐาน ดำา้นค์วามป็ลุ่อดำภย่่ อาช่วอนามย่่ แลุ่ะสิ่�งแวดำลุ่อ้ม เช�น 

การเลุ่ือกใช้ส่่ส่ำาห้ร่บที่าที่่�เป็็นป็ระเภที่ลุ่ดำป็ริมาณส่ารอินที่ร่ย่์ระเห้ย่ (Volatile Organic Compounds: VOCs) ให้้เห้ลุ่ือน้อย่ที่่�ส่่ดำแลุ่ะ

ป็ราศจากส่ารอ่นตราย่กลุ่่�มอ่ลุ่ค์ิลุ่ฟีนอลุ่เอที่อกซึ่ิเลุ่ที่ (Alkylphenol Ethoxylates: APEO) แลุ่ะส่ารอ่นตราย่อ่น ๆ เช�น ฟอร์ม่ลุ่ดำ่ไฮดำ์ 

ป็รอที่ ตะก่�ว แค์ดำเม่ย่ม โค์รเม่ย่ม เป็็นต้น

 นอกจากน่� ไดำ้ม่การเลุ่ือกใช้ว่ส่ดำ่ก่นซึ่ึมห้ลุ่่งค์าดำาดำฟ้าที่่�เป็็นมิตรต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม ชนิดำ Polyurea ซึ่ึ�งม่ค์่ณส่มบ่ติช�วย่ให้้ห้ลุ่่งค์า

ม่ระบบก่นซึ่ึมที่่�ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ ที่นต�อส่ารเค์ม่ ค์วามชื�น ช�วย่ส่ะที่้อนค์วามร้อนแลุ่ะป็้องก่นแส่งอ่ลุ่ตราไวโอเลุ่ต ช�วย่ลุ่ดำอ่ณห้ภ้มิภาย่ใน

อาค์ารระห้ว�างว่น ที่ำาให้้ป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน แลุ่ะม่อาย่่การใช้งานนานถึึง 10 ป็ี ซึ่ึ�งนอกจากจะช�วย่ลุ่ดำค์�าใช้จ�าย่ในการซึ่�อมบำาร่งแลุ่้วย่่ง

ช�วย่ป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงานแลุ่ะลุ่ดำการส่ร้างขย่ะอ่กดำ้วย่

 โครงการจััด้ซื้้�อเฟอร์นิเจัอร์ส์ำานักงาน

 กำาห้นดำแนวที่างการจด่ำซืึ่�อที่่�เนน้ว่ส่ดำท่ี่่�ใชจ้ะตอ้งเป็น็มติรต�อสิ่�งแวดำลุ้่อม จากผ้ผ้ลิุ่ตที่่�มก่ารออกแบบผลุ่ติภณ่ฑ์ ์กระบวนการผลุ่ติ 

ที่่�เป็็นมิตรต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม โดำย่ใช้ว่ส่ดำ่ที่่�ส่ามารถึนำามาร่ไซึ่เค์ิลุ่ไดำ้ นอกจากน่�ย่่งให้้ค์วามส่ำาค์่ญก่บข่�นตอนการออกแบบ เช�น พื่ื�นดำ้านบน

ของโต๊ะ ที่่�เที่้าแขน แลุ่ะขาโต๊ะ ที่่�ม่ค์วามย่ืดำห้ย่่�นในการใช้งาน ซึ่ึ�งส่ะดำวกในการใช้งานกรณ่ที่่�ม่การป็ร่บป็ร่งพื่ื�นที่่�ห้รือโย่กย่้าย่ตำาแห้น่ง

เฟอร์นิเจอร์

 4) โค์รงการเพื่่อส่่งค์มอ่น ๆ

 โค์รงการเฉลุ่ิมพื่ระเก่ย่รติเส่ริมส่ร้างตลุ่าดำที่่นธรรมาภิบาลุ่

 บลุ่.ธนชาต ส่�งผ้้แที่นเข้าร�วมเป็็นค์ณะที่ำางาน โค์รงการเฉลุ่ิมพื่ระเก่ย่รติเส่ริมส่ร้างตลุ่าดำที่่นธรรมาภิบาลุ่ ซึ่ึ�งจ่ดำโดำย่ส่มาค์ม 

บริษ่ที่ห้ลุ่่กที่ร่พื่ย่์ไที่ย่ ร�วมก่บ ก.ลุ่.ต. แลุ่ะองค์์กรในตลุ่าดำที่่นที่่�เก่�ย่วข้อง ร�วมที่ำาดำ่เพ่ื่อแผ�นดำินเน่องในโอกาส่มห้ามงค์ลุ่พื่ระราชพื่ิธ่ 

บรมราชาภิเษก โดำย่ในภาพื่รวมของโค์รงการจะม่การเชิญชวนผ้้ป็ระกอบธ่รกิจแลุ่ะองค์์กรในตลุ่าดำที่่นร�วมป็ระกาศตนเป็็นองค์์กร
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ที่่�ดำำาเนินธ่รกิจดำ้วย่ค์วามร่บผิดำชอบส่อดำค์ลุ่้องก่บบริบที่ของตน โดำย่ค์ำานึงถึึงป็ระโย่ชน์ต�อธ่รกิจแลุ่ะส่่งค์มโดำย่รวมแลุ่ะตอบส่นอง 

เป็้าห้มาย่การพ่ื่ฒนาที่่�ย่่�งยื่น (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่่�งน่� ที่่�ป็ระช่มวิส่าม่ญส่มาชิก ค์ร่�งที่่� 3/2562 

ไดำ้เห้็นชอบการจ่ดำกิจกรรมส่ำาห้ร่บธ่รกิจห้ลุ่่กที่ร่พื่ย่์ ดำ่งน่�

1. กำาห้นดำแนวที่างในการป็ระกอบธ่รกิจห้ลุ่่กที่ร่พื่ย่์อย่�างย่่�งย่ืน ซึ่ึ�งจะดำำาเนินการผ�านค์ณะที่ำางานที่่�มาจากผ้้แที่นบริษ่ที่ 

ส่มาชิก เพื่่อให้้ไดำ้มาซึ่ึ�งแนวที่างป็ระกอบธ่รกิจเพื่่อใช้ป็ฏิิบ่ติงานร�วมก่น

2. ส่�งเส่ริมให้้เกิดำค์วามตน่ตว่แลุ่ะให้ค้์ำาแนะนำาการลุ่งที่น่ที่่�ให้้ค์วามส่ำาค์ญ่ต�อการพ่ื่ฒนาอย่�างย่่�งยื่น ผ�านห้ลุ่ก่ส้่ตรอบรมเร่อง 

การลุ่งที่่นในบริษ่ที่ห้รือกองที่่นที่่�ลุ่งที่่นในบริษ่ที่ที่่�ม่ค์วามร่บผิดำชอบ 3 ดำ้าน (Environmental, Social, and Governance: ESG) 

รวมถึึงส่�งเส่ริมให้้ผ้้แนะนำาการลุ่งที่่น (Investment Consultant: IC) แนะนำาการลุ่งที่่นในบริษ่ที่ที่่�ม่ ESG ห้รือกองที่่นที่่�ลุ่งที่่น 

ในบริษ่ที่ที่่�ม่ ESG

3. อบรมน่กศึกษาระดำ่บอ่ดำมศึกษาที่่�งในกร่งเที่พื่แลุ่ะต�างจ่งห้ว่ดำ เพื่่อป็ลุ่้กฝ่ังค์วามร้้ค์วามเข้าใจดำ้าน ESG

  การให้้ค์วามร้้ที่างการเงิน

 กลุ่่�มธนชาตส่�งเส่ริมแลุ่ะส่น่บส่น่นให้้ป็ระชาชนแลุ่ะผ้้ป็ระกอบการที่่กระดำ่บส่ามารถึเข้าถึึงการให้้บริการได้ำอย่�างท่ี่�วถึึงแลุ่ะ 

เที่�าเที่่ย่มผ�านกิจกรรมแลุ่ะโค์รงการต�าง ๆ ดำ่งน่�

กิจกรรม “การลุ่งที่่นแลุ่ะการออมเงิน”

ราชธาน่ลิุ่ส่ซิึ่�ง ตระห้น่กถึึงการส่�งเส่ริมแลุ่ะส่น่บส่น่นให้้ป็ระชาชนม่ค์วามร้้ค์วามเข้าใจแลุ่ะวิน่ย่ที่างการเงิน จึงจ่ดำกิจกรรม

เผย่แพื่ร�ค์วามร้้ที่างการเงินแก�บ่ค์ค์ลุ่ที่่�วไป็ ในห้่วข้อ “การลุ่งที่่นแลุ่ะการออมเงิน” เพื่่อให้้ผ้้ร�วมกิจกรรมนำาค์ำาแนะนำาไป็ป็ร่บใช้ในช่วิต

ป็ระจำาว่น ส่ำาห้ร่บเนื�อห้าที่่�นำาเส่นอในป็ี 2563 ป็ระกอบดำ้วย่การบริห้ารจ่ดำการเงินเบื�องต้น ป็ระโย่ชน์ของการลุ่งที่่น แลุ่ะวิธ่ป็ระห้ย่่ดำ

ภาษ่แบบเพื่ิ�มเงินออม โดำย่กิจกรรมน่�จ่ดำขึ�นเม่อว่นที่่� 30 พื่ฤศจิกาย่น 2563 ณ ห้้องป็ระช่มอาค์ารส่ินส่าธรที่าวเวอร์ กร่งเที่พื่มห้านค์ร

2. มิิติิสิิ่�งแวดูล้อมิ (Environment)

 1) การอน่ร่กษ์พื่ลุ่่งงานแลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อม

 กลุ่่�มธนชาตให้้ค์วามส่ำาค์่ญต�อการจ่ดำการดำ้านสิ่�งแวดำลุ่้อมมาอย่�างต�อเน่อง ที่่�ผ�านมาไดำ้ม่นโย่บาย่อน่ร่กษ์พื่ลุ่่งงาน แลุ่ะ

มาตรการดำ้านสิ่�งแวดำลุ่้อมอย่�างช่ดำเจน โดำย่ให้้พื่น่กงานที่ก่ค์นม่ส่�วนร�วมในการดำำาเนินการลุ่ดำการใช้พื่ลุ่่งงาน แลุ่ะถึือเป็็นห้น้าที่่�ห้นึ�งใน

การป็ฏิิบ่ติงาน จึงที่ำาให้้กลุ่่�มธนชาตส่ามารถึบริห้ารจ่ดำการพื่ลุ่่งงานได้ำอย่�างม่ป็ระสิ่ที่ธิภาพื่ รณรงค์์ผ�านกิจกรรมให้้พื่น่กงานตระห้น่ก

ถึึงการใช้พื่ลุ่่งงานอย่�างร้้ค์่ณค์�าแลุ่ะม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ส่น่บส่น่นช�วย่เห้ลุ่ือในกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ื่อส่�งเส่ริมแลุ่ะพ่ื่ฒนาค์่ณภาพื่ของส่่งค์ม

แลุ่ะสิ่�งแวดำลุ่้อมอย่�างย่่�งย่ืน การบริห้ารจ่ดำการดำ้านอาค์ารแลุ่ะส่ถึานที่่�เป็็นมิตรก่บสิ่�งแวดำลุ่้อม เลุ่ือกใช้อ่ป็กรณ์ในอาค์ารที่่�ส่ามารถึ 

ลุ่ดำป็ริมาณการเกิดำมลุ่พื่ิษที่างอากาศแลุ่ะลุ่ดำการป็ลุ่�อย่ก๊าซึ่ค์าร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์

 กลุ่่�มธนชาตย่ง่ส่�งเส่ริมให้้พื่นก่งานมส่่�วนร�วมในการป็ระห้ย่ด่ำพื่ลุ่ง่งาน ใช้พื่ลุ่ง่งานอย่�างร้ค้์ณ่ค์�าแลุ่ะย่่�งย่นื ที่่�งในอาค์ารส่ำานก่งาน

ให้ญ� ส่ำาน่กงานในภ้มิภาค์ แลุ่ะส่าขา เช�น การเป็ลุ่่�ย่นห้ลุ่อดำไฟแส่งส่ว�างเป็็นห้ลุ่อดำป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน LED ในอาค์ารส่ำาน่กงาน เพื่่อย่ืดำ

อาย่จ่ำานวนช่�วโมงการใชง้านแลุ่ะลุ่ดำป็รมิาณการใชพ้ื่ลุ่ง่งานไฟฟา้ภาย่ในอาค์าร การเลุ่อืกใชน้ว่ตกรรมส่่เพ่ื่อส่่ขภาพื่ที่่�เนน้ค์วามป็ลุ่อดำภย่่ 

รวมถึึงการป็ร่บป็ร่งระบบเค์ร่องจ่กรให้้ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่มากย่ิ�งขึ�น เพื่่อบรรเที่าการใช้พื่ลุ่่งงานไฟฟ้าให้้อย่้�ในระดำ่บใกลุ่้เค์่ย่งก่นที่่กป็ี

 2) การม่ส่�วนร�วมเพื่่อร่บมือก่บการเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่งส่ภาพื่อากาศ

 การบริห้ารจ่ดำการนำ�าแลุ่ะของเส่่ย่

 กลุ่่�มธนชาตย่่งดำำาเนินการตามแผนงานการบริห้ารจ่ดำการนำ�าอย่�างต�อเน่อง โดำย่การรณรงค์์ป็ระชาส่่มพ่ื่นธ์ลุ่ดำการใช้นำ�าอย่�าง 

เห้มาะส่ม ตลุ่อดำจนส่ร้างค์วามตระห้น่กให้้พื่น่กงานใช้นำ�าอย่�างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ ป็ร่บเป็ลุ่่�ย่นอ่ป็กรณ์ที่่�ม่เที่ค์โนโลุ่ย่่ให้ม� เพ่ื่อเพิื่�ม 

ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ในการป็ระห้ย่่ดำนำ�าเข้ามาช�วย่ กำาห้นดำให้้ม่การติดำต่�งถึ่งดำ่กไขม่นแลุ่ะดำ้แลุ่ที่ำาค์วามส่ะอาดำอย่�างส่มำ�าเส่มอ ตรวจส่อบ

ป็ร่บป็ร่งระบบบ�อเกรอะในอาค์าร รวมถึึงการบริห้ารจ่ดำการนำ�าที่่�ผ�านระบบการบำาบ่ดำ การนำานำ�าที่ิ�งที่่�ผ�านระบบการบำาบ่ดำนำ�าเส่่ย่กลุ่่บมา 

ใช้ให้ม� ส่ำาห้ร่บการป็ลุ่�อย่นำ�าเส่่ย่ออกนอกอาค์าร กลุ่่�มธนชาตม่การค์วบค์่มแลุ่ะจ่ดำการนำ�าเส่่ย่ก�อนป็ลุ่�อย่ออกส้่�ลุ่ำาค์ลุ่องส่าธารณะ  

เพ่ื่อไม�ให้้เกิดำผลุ่เส่่ย่ต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อมแลุ่ะระบบนิเวศ โดำย่ค์�าระดำ่บนำ�าเส่่ย่ต้องผ�านเกณฑ์์มาตรฐานตามกฎกระที่รวงที่่�กำาห้นดำ 
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แลุ่ะเพื่่อให้้ม่�นใจว�านำ�าที่่�ป็ลุ่�อย่ออกไป็เป็็นไป็ตามมาตรฐานที่่�กำาห้นดำในกฎห้มาย่ จึงไดำ้ให้้ห้น่วย่งานภาย่นอกที่่�ไดำ้ร่บการย่อมร่บที่ำาการ

ตรวจว่ดำค์�าระดำบ่นำ�าเส่่ย่เป็น็ป็ระจำาอย่�างส่มำ�าเส่มอโดำย่ผ้เ้ช่�ย่วชาญจากกรมค์วบค์ม่มลุ่พื่ษิ กระที่รวงที่ร่พื่ย่ากรธรรมชาตแิลุ่ะสิ่�งแวดำลุ่อ้ม

 รวมที่่�งย่่งป็ระชาส่่มพ่ื่นธ์รณรงค์์ให้้พื่น่กงานค์่ดำแย่กขย่ะแต�ลุ่ะป็ระเภที่อย่�างถ้ึกต้องภาย่ในอาค์ารส่ำาน่กงานอย่�างต�อเน่อง 

เช�น การจ่ดำเก็บขย่ะ การค์่ดำแย่กขย่ะพื่ลุ่าส่ติก เพ่ื่อนำาไป็ส้่�กระบวนการแป็รร้ป็มาใช้ให้ม� (Recycle) เพ่ื่อลุ่ดำป็ริมาณขย่ะ แลุ่ะ 

ใช้ที่ร่พื่ย่ากรให้้เกิดำป็ระโย่ชน์ส่้งส่่ดำ

 การดำำาเนินการเพื่่อลุ่ดำการใช้พื่ลุ่่งงานอย่�างต�อเน่อง

 กลุ่่�มธนชาตให้้ค์วามส่ำาค์่ญก่บมาตรการค์วบค์่มการใช้พื่ลุ่่งงานตามนโย่บาย่การอน่ร่กษ์พื่ลุ่่งงาน โดำย่ผ้้บริห้ารแลุ่ะพื่น่กงาน

ดำำาเนินการอย่�างต�อเน่องในดำ้านพื่ลุ่่งงานไฟฟ้าเพ่ื่อให้้เกิดำการใช้งานอย่�างค์่้มค์�าแลุ่ะป็ร่บป็ร่งพ่ื่ฒนาระบบเดำิมให้้ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ซึ่ึ�ง

มาตรการที่่�ดำำาเนินการในแต�ลุ่ะอาค์ารของกลุ่่�มธนชาตจะต้องค์ำานึงถึึงการป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงานเป็็นสิ่�งส่ำาค์่ญ ผลุ่การดำำาเนินการต้องไม�

กระที่บก่บช่วิตค์วามเป็็นอย่้�ของพื่น่กงานในอาค์าร รวมถึึงส่�งผลุ่กระที่บต�อสิ่�งแวดำลุ่้อมที่่�งภาย่ในแลุ่ะภาย่นอกอาค์ารที่่�งที่างตรงแลุ่ะ 

ที่างอ้อม เช�น

- การควบคุมการเปิด้-ปิด้ ป๊�มนำ�าด้ี เป็็นการบริห้ารจ่ดำการการใช้ไฟฟ้าตามช�วงเวลุ่า โดำย่ห้ลุ่่กเลุ่่�ย่งการเปิ็ดำใช้พื่ลุ่่งงาน

ไฟฟ้าในช�วงที่่�ม่ค์วามต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) แลุ่ะมาใช้งานในช�วงที่่�ม่ค์วามต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย่ (Off Peak) ระห้ว�างเวลุ่า 

22.00 นาฬิิกา ถึึง 09.00 นาฬิิกา

- การเปลี�ยนหลอด้ไฟแส์งส์ว่างเป็นหลอด้ประหยัด้พลังงาน LED ที่่�งภาย่ในแลุ่ะภาย่นอกอาค์ารที่่�ม่การป็ร่บป็ร่ง ที่ำาให้้

เกิดำการป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน เพื่ิ�มอาย่่การใช้งานที่่�ย่าวนานกว�าห้ลุ่อดำฟลุ่้ออเรส่เซึ่นต์แบบเดำิม

- การปรับอุณ์หภููมิของชิิลเลอร์ (Set Point Chiller) ตามฤดำ้กาลุ่ เพื่่อเป็็นการลุ่ดำการใช้พื่ลุ่่งงานแลุ่ะลุ่ดำค์�าใช้จ�าย่

- ติด้ตั�งระบบเคร่องส่์งลมหร้อเคร่องควบคุมอากาศ (Air Handling Unit: AHU) ใหม่ เพ่ื่อที่ดำแที่นของเดิำมท่ี่�ม่ส่ภาพื่เก�า

- การปรับปรุงระบบท่่อส่่งลมเย็็น เพื่่อให้้ระบบห้ม่นเว่ย่นของการที่ำาค์วามเย่็นที่ำางานไดำ้เต็มป็ระส่ิที่ธิภาพื่มากย่ิ�งขึ�น

- ปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม่ โดำย่นำาระบบ Magnetic Chiller มาใช้เพ่ื่อเพิื่�มป็ระส่ิที่ธิภาพื่การที่ำางานของระบบ 

ป็ร่บอากาศ แลุ่ะลุ่ดำป็ริมาณการใช้พื่ลุ่่งงานไฟฟ้า

- ใชิ้พลังงานทางเล้อกจัากพลังงานแส์งอาทิตย ์ในบางจ่ดำของอาค์ารส่ำาน่กงานเพื่่อบรรเที่าการใช้พื่ลุ่่งงานไฟฟ้า

- ลด้การใชิ้เคร่องปรับอากาศชินิด้แยกส์่วน (Split Type) เพื่่อที่ำาให้้เกิดำการป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน

- ติิดติั�งม่านกันแดด ฟิิล์มกรองแส่ง เพ่ื่อก่นแส่งแลุ่ะค์วามร้อนที่่�จะเข้ามาภาย่ในอาค์าร ที่ำาให้้ระบบเค์ร่องป็ร่บอากาศ 

ที่ำาค์วามเย่็นไดำ้อย่�างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ ที่ำาให้้ป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน

 การดำ้แลุ่ค์่ณภาพื่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร

 กลุ่่�มธนชาตไดำ้ดำำาเนินการติดำตามเฝ่้าระว่ง ป็ระเมิน ค์วบค์่มอ่นตราย่ แลุ่ะจ่ดำให้้ม่การป็ร่บป็ร่งส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการ

ที่ำางานที่่�งพืื่�นที่่�ภาย่ในอาค์ารแลุ่ะบริเวณภาย่นอกโดำย่รอบในเขตพืื่�นที่่�อาค์าร เพ่ื่ออาช่วอนาม่ย่แลุ่ะค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ของพื่น่กงานแลุ่ะ 

ผ้้ม่ส่�วนเก่�ย่วข้องส่มำ�าเส่มออย่�างต�อเน่อง

 - การตรวจัวัด้แส์งส์ว่างภูายในอาคาร เพื่่อส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานที่่�เห้มาะส่ม ส่อดำค์ลุ้่องก่บมาตรฐาน 

แลุ่ะกฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึงค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร อย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง

 - การตรวจัวัด้คุณ์ภูาพอากาศภูายในอาคาร เพื่่อส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานที่่�เห้มาะส่ม ส่อดำค์ลุ่้องก่บมาตรฐาน แลุ่ะ

กฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึงค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร อย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง

 - การตรวจัวัด้แบคทเีรียภูายในอาคาร เพ่ื่อส่ภาพื่แวดำลุ้่อมในการที่ำางานที่่�เห้มาะส่ม ส่อดำค์ลุ้่องก่บมาตรฐาน แลุ่ะกฎห้มาย่

ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึงค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร อย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง

 - การตรวจัวัด้คุณ์ภูาพนำ�าด้่มภูายในอาคาร เพื่่อให้้ส่อดำค์ลุ่้องก่บมาตรฐาน แลุ่ะกฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึง 

ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร พื่ร้อมที่่�งติดำตามเฝ่้าระว่ง ป็ระเมิน ค์วบค์่มอ่นตราย่ กำาห้นดำแนวที่าง

ในการป็้องก่นป็ัญห้าส่ิ�งที่่�เจือป็นมาในนำ�า แลุ่ะเพื่ิ�มค์วามเช่อม่�นให้้ก่บพื่น่กงานในอาค์ารต�าง ๆ  รวมถึึงลุ่้กค์้าที่่�เข้ามาติดำต�อภาย่ในอาค์าร

ว�านำ�าดำ่มในแต�ลุ่ะอาค์ารม่ค์วามส่ะอาดำแลุ่ะผ�านเกณฑ์์มาตรฐาน อย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 2 ค์ร่�ง
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 - การจัดั้อบรมหลักสู์ตร “การป้องกันและระงับอัคคีภูยัเบ้�องต้นส์ำาหรับพนกังาน” เพ่ื่อให้พ้ื่นก่งานที่ก่ระดำบ่ได้ำเร่ย่นร้ท้ี่ก่ษะ 

เพ่ื่อป้็องก่นการเกิดำเพื่ลุ่ิงไห้ม้ในภาวะเบื�องต้น โดำย่ม่การฝ่ึกที่่�งในภาค์ที่ฤษฎ่แลุ่ะภาค์ป็ฏิิบ่ติให้้ม่ค์วามค์่้นเค์ย่ก่บการใช้เค์ร่องมือแลุ่ะ

อ่ป็กรณ์ต�าง ๆ ในการดำ่บเพื่ลุ่ิง

 - การควบคุมอุณ์หภููมิและความชิ้�นให้เหมาะส์ม ตามส่ภาพื่อากาศเพื่่อที่ำาให้้เกิดำการป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน

 - การยกระด้ับมาตรฐานควบคุมพ้�นที�ภูายในส์ำานักงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด้ 19 อย่�างเค์ร�งค์ร่ดำการร่กษา

ระย่ะห้�างในพืื่�นที่่�ให้้บริการลุ่้กค์้า ผ้้ติดำต�อ พืื่�นที่่�ส่�วนกลุ่าง ที่างเดำิน โถึงลุ่ิฟที่์ ห้้องป็ระช่ม ห้้องอาห้าร การส่วมห้น้ากากอนาม่ย่ 

การลุ่้างมือ การตรวจว่ดำอ่ณห้ภ้มิร�างกาย่

 - การออกแบบพ้�นที�อาคารส์ำานักงานให้มีมุมพักผ่่อน เพื่่อให้้พื่น่กงานไดำ้ใช้เป็็นส่ถึานที่่�ผ�อนค์ลุ่าย่

 - การออกแบบพ้�นที�ส์บูบหุรี�ตามมาตรฐานนอกพ้�นที�ส์ำานักงานและการรณ์รงค์การงด้สู์บบหุรี� เพ่ื่อส่ภาพื่แวดำลุ้่อมในการ

ที่ำางานที่่�เห้มาะส่ม ส่อดำค์ลุ่้องก่บมาตรฐาน แลุ่ะกฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึงค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ใน

อาค์าร

 การป็ร่บกระบวนการป็ฏิิบ่ติงานเพื่่อลุ่ดำการใช้ที่ร่พื่ย่ากรธรรมชาติ

 นอกเห้นือจากการส่�งเส่ริมให้้พื่น่กงานใช้กระดำาษให้้เกิดำป็ระโย่ชน์แลุ้่ว ย่่งป็ร่บกระบวนการป็ฏิิบ่ติงานเพ่ื่อลุ่ดำป็ริมาณ 

การใช้กระดำาษ แลุ่ะย่่งม่ส่�วนร�วมในการอน่ร่กษ์ส่ิ�งแวดำลุ่้อมที่างอ้อมอ่กดำ้วย่ โดำย่ม่การดำำาเนินกิจกรรมที่่�เก่�ย่วข้องในห้ลุ่าย่ร้ป็แบบ ดำ่งน่�

 - การนำาระบบอิเลุ่็กที่รอนิกส่์มาใช้ในการดำำาเนินงานแลุ่ะระบบการป็ระช่ม เพื่่อลุ่ดำการใช้กระดำาษ

 - การบริการข้อม้ลุ่ห้รือส่�งราย่การให้้ลุ่้กค์้าที่างอิเลุ่็กที่รอนิกส่์แที่นการส่�งดำ้วย่กระดำาษ

 - การรณรงค์แ์ลุ่ะส่�งเส่รมิให้้พื่นก่งานเห้น็ค์วามส่ำาค์ญ่ของการลุ่ดำการใชก้ระดำาษ เพ่ื่อให้เ้กดิำการป็ร่บพื่ฤตกิรรมการใชก้ระดำาษ

ให้้น้อย่ที่่�ส่่ดำ แลุ่ะส่�งเส่ริมให้้นำากระดำาษที่่�ใช้แลุ่้วมาใช้ซึ่ำ�าภาย่ในห้น่วย่งาน เพื่่อลุ่ดำป็ริมาณขย่ะ แลุ่ะใช้ที่ร่พื่ย่ากรให้้เกิดำป็ระโย่ชน์ส่้งส่่ดำ 

3. มิิติิสัิ่งคมิ (Social)

 1) การบริห้ารจ่ดำการที่ร่พื่ย่ากรบ่ค์ค์ลุ่

 การดำ้แลุ่พื่น่กงาน

 การปฏิิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพส์ิทธิมนุษยชิน โด้ยกลุ่มธนชิาต

• ป็ฏิิบ่ติเก่�ย่วก่บการจ้างงานพื่น่กงานอย่�างม่มาตรฐาน เป็็นไป็ตามกฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง ม่การกำาห้นดำนโย่บาย่แลุ่ะระเบ่ย่บ

ที่่�ช่ดำเจน ไม�ลุ่ะเมิดำส่ิที่ธิมน่ษย่ชน เช�น การใช้แรงงานเดำ็ก การใช้แรงงานบ่งค์่บ รวมที่่�งม่กระบวนการตรวจส่อบค์่ณส่มบ่ติต�าง ๆ  

ก�อนร่บเข้าที่ำางาน 

• ป็ฏิิบ่ติต�อพื่น่กงานอย่�างเที่�าเที่่ย่มโดำย่ไม�เอื�อป็ระโย่ชน์ห้รือลุ่ิดำรอนสิ่ที่ธิของพื่น่กงานอย่�างไม�เป็็นธรรม อ่นม่ส่าเห้ต ่

มาจากเร่องเชื�อชาติ ศาส่นา ส่ถึานะที่างส่่งค์ม เพื่ศ อาย่่ ค์วามพื่ิการห้รือที่่พื่พื่ลุ่ภาพื่ แลุ่ะม่นโย่บาย่ที่่�กำาห้นดำมาตรการป็้องก่น 

แลุ่ะแก้ป็ัญห้าเก่�ย่วก่บการค์่กค์ามที่างเพื่ศไว้อย่�างช่ดำเจน

• เพ่ื่อส่นบ่ส่นน่ผ้พ้ื่กิารให้ม้ร่าย่ไดำแ้ลุ่ะมค่์ณ่ค์�าในตนเอง กลุ่่�มธนชาตจงึไดำม้ก่ารจ้างงานค์นพื่กิารเขา้ที่ำางานในตำาแห้นง่งาน 

ที่่�เห้มาะส่มก่บค์วามร้้ค์วามส่ามารถึ โดำย่ให้้ได้ำร่บโอกาส่แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นเที่�าเที่่ย่มก่บพื่น่กงานป็กติ น่บต่�งแต�ปี็ 2560 เป็็นต้นมา 

กลุ่่�มธนชาตไดำ้ร�วมก่บส่มาค์มธนาค์ารไที่ย่ ส่ภากาชาดำไที่ย่ ม้ลุ่นิธินว่ตกรรมที่างส่่งค์ม ม้ลุ่นิธิเมาไม�ข่บ ในการจ้างงานค์นพื่ิการ 

อย่�างต�อเน่อง ดำ้วย่ร้ป็แบบการจ้างเห้มาบริการค์นพิื่การไป็ป็ฏิิบ่ติงานที่่�ส่ภากาชาดำไที่ย่ แลุ่ะงานรณรงค์์ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ก่บม้ลุ่นิธิ 

เมาไม�ข่บ

• ส่ำาห้ร่บผ้้พื่ิการที่่�ที่ำางานก่บกลุ่่�มธนชาตห้รือผ้้พื่ิการที่่�มาติดำต�องานก่บกลุ่่�มธนชาตได้ำจ่ดำให้้ม่การดำ้แลุ่ผ้้พื่ิการในเร่องอาค์าร

แลุ่ะส่ถึานที่่� โดำย่ม่ส่ิ�งอำานวย่ค์วามส่ะดำวกอย่�างเห้มาะส่ม จ่ดำให้้ม่ที่่�จอดำรถึส่ำาห้ร่บค์นพื่ิการ แลุ่ะที่างลุ่าดำส่ำาห้ร่บผ้้พื่ิการที่่�ต้องใช้รถึเข็น
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• ม่�งเน้นให้้เกิดำค์วามเป็็นธรรมในกระบวนการพื่ิจารณาโที่ษที่างวิน่ย่ โดำย่ม่กระบวนการส่อบส่วนผ้้ที่่�เก่�ย่วข้อง เพ่ื่อส่ืบค์้น

ข้อเที่็จจริง รวมถึึงการร่บฟังข้อม้ลุ่จากที่่กดำ้านอย่�างรอบค์อบ ม่ค์ณะกรรมการพื่ิจารณากลุ่่�นกรอง ซึ่ึ�งม่ผ้้ที่รงค์่ณว่ฒิจากภาย่นอกร�วม

พื่ิจารณา เพ่ื่อให้้กระบวนการพื่ิจารณาเป็็นไป็อย่�างถ้ึกต้องมากที่่�ส่่ดำ แลุ่ะนอกจากน่�นย่่งม่กระบวนการให้้ผ้้ถ้ึกลุ่งโที่ษที่างวิน่ย่ส่ามารถึ

อ่ที่ธรณ์ผลุ่การต่ดำส่ิน เพื่่อให้้เกิดำค์วามเป็็นธรรมในการพื่ิจารณาลุ่งโที่ษมากย่ิ�งขึ�น

• เพ่ื่อให้้ม่�นใจว�าการดำำาเนินธ่รกิจแลุ่ะการป็ฏิิบ่ติงานของกลุ่่�มธนชาตเป็็นไป็ตามกฎห้มาย่ห้รือกฎเกณฑ์์ที่่�ที่างการกำาห้นดำ 

ตลุ่อดำจนส่�งเส่ริมการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ โป็ร�งใส่ ส่อดำค์ลุ่้องก่บห้ลุ่่กธรรมาภิบาลุ่ในการดำำาเนินงาน จึงไดำ้ม่การจ่ดำที่ำาระเบ่ย่บข้อบ่งค์่บ 

ค์้�มือจรรย่าบรรณ แลุ่ะนโย่บาย่การกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ เพื่่อใช้ป็ฏิิบ่ติต�อผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ เช�น ผ้้ถึือห้่้น ผ้้บริห้าร พื่น่กงาน ค์้�ค์้า เป็็นต้น 

ในการป็ฏิิบ่ติตามข้อกำาห้นดำ แนวที่าง แลุ่ะข่�นตอนการป็ฏิิบ่ติงาน ตามห้ลุ่่กค์วามโป็ร�งใส่ แลุ่ะป็ราศจากการที่่จริต

• ส่�งเส่ริมแนวที่างที่วิภาค์่ในองค์์กร เพื่่อให้้เกิดำการป็รึกษาห้ารือ รวมกลุ่่�ม เส่นอแนะ แลุ่ะเจรจาระห้ว�างองค์์กรก่บผ้้แที่น 

พื่น่กงาน ค์ณะกรรมการส่ว่ส่ดำิการในส่ถึานป็ระกอบกิจการ ค์ณะกรรมการลุ่้กจ้าง เพ่ื่อให้้ม่การนำาข้อเส่นอแนะที่่�เป็็นป็ระโย่ชน์ไป็ 

ป็ร่บใช้ แลุ่ะส่ร้างส่่มพ่ื่นธภาพื่อ่นดำ่ระห้ว�างพื่น่กงานก่บบริษ่ที่ฯ รวมที่่�งม่การจ่ดำโค์รงส่ร้างของส่�วนงานที่ร่พื่ย่ากรบ่ค์ค์ลุ่กลุ่างให้้ม่ 

ห้น่วย่งาน Business Partner ซึ่ึ�งม่ห้น้าที่่�ห้ลุ่่กในการดำ้แลุ่พื่น่กงานให้้อย่้�ก่บองค์์กรไดำ้อย่�างราบร่นแลุ่ะม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ในการที่ำางาน

 การดู้แลส์ุขภูาพ

 กลุ่่�มธนชาตตระห้น่กในการดำ้แลุ่ให้้พื่น่กงานที่่กค์นม่ส่่ขภาพื่แข็งแรง แลุ่ะส่ามารถึเข้าถึึงบริการดำ้านส่่ขภาพื่ไดำ้ส่ะดำวก เพื่ราะ

ส่่ขภาพื่ที่่�ดำข่องพื่นก่งานจะส่นบ่ส่นน่ให้ก้ารดำำาเนินงานขององค์ก์รมป่็ระส่ทิี่ธภิาพื่ กลุ่่�มธนชาตจงึใส่�ใจในส่่ขภาพื่พื่นก่งาน ที่่�งดำา้นส่�งเส่รมิ

การดำแ้ลุ่ร่กษาส่่ขภาพื่พื่นก่งาน โดำย่มม่าตรการป็อ้งก่นเพ่ื่อส่ร้างค์วามตระห้นก่แลุ่ะลุ่ดำค์วามเส่่�ย่งด้ำานส่่ขภาพื่ รวมถึึงมาตรการส่นบ่ส่นน่

เพื่่อดำ้แลุ่ให้้พื่น่กงานม่ส่่ขภาพื่ที่่�ดำ่ ดำ่งน่�

• แนวที่างการป้็องก่นดำ้านส่่ขภาพื่ โดำย่การให้้ค์วามร้้ดำ้านต�าง ๆ เพ่ื่อให้้พื่น่กงานตระห้น่กถึึงค์วามส่ำาค์่ญในการ

ร่กษาส่่ขภาพื่ของตนเอง จ่ดำให้้ม่การตรวจส่่ขภาพื่ป็ระจำาป็ีเพ่ื่อให้้พื่น่กงานไดำ้ร่บค์วามส่ะดำวกแลุ่ะม่โอกาส่ในการตรวจส่่ขภาพื่ 

อย่�างที่่�วถึึง การตรวจค์่ดำกรองโรค์ร้าย่ป็ระเภที่ต�าง ๆ  เช�น โรค์มะเร็ง เพื่่อลุ่ดำค์วามเส่่�ย่งในการเจ็บป็่วย่ รวมถึึงการฉ่ดำว่ค์ซึ่่นป็้องก่นโรค์

ที่่�แพื่ร�ระบาดำ เพื่่อให้้เกิดำค์วามม่�นใจแก�พื่น่กงานว�าจะม่ส่่ขภาพื่ที่่�ดำ่ ไม�เจ็บป็่วย่

• แนวที่างการส่น่บส่น่นดำ้านส่่ขภาพื่ โดำย่ดำ้แลุ่พื่น่กงานให้้ไดำ้ร่บส่ว่ส่ดำิการค์�าร่กษาพื่ย่าบาลุ่เพื่่อใช้ในกรณ่เจ็บป็่วย่ รวมถึึง

ไดำ้ร่บบริการไดำ้ส่ะดำวก จ่ดำให้้ม่ห้้องพื่ย่าบาลุ่เพื่่อให้้บริการดำ้านการแพื่ที่ย่์ การให้้ค์วามร้้เร่องส่่ขภาพื่โดำย่แพื่ที่ย่์จากโรงพื่ย่าบาลุ่ รวมถึึง

การจ่ดำย่าแลุ่ะเวชภ่ณฑ์์ส่ำาห้ร่บการป็ฐมพื่ย่าบาลุ่เบื�องต้น เพ่ื่อเป็็นป็ระโย่ชน์ต�อพื่น่กงานในการดำ้แลุ่ร่กษา แลุ่ะบรรเที่าอาการเจ็บป่็วย่

เบื�องต้น

 การดู้แลความปลอด้ภูัย อาชิีวอนามัย และส์ภูาพแวด้ล้อมในการทำางาน

 กลุ่่�มธนชาตให้้ค์วามส่ำาค์่ญด้ำานการจ่ดำการค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ ดำ้แลุ่ให้้พื่น่กงานที่่กค์นม่ส่ภาพื่แวดำลุ่้อมการที่ำางานที่่�ดำ่ ตามห้ลุ่่ก 

อาช่วอนาม่ย่ ซึ่ึ�งไดำ้กำาห้นดำไว้เป็็นนโย่บาย่ แนวป็ฏิิบ่ติดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานที่่�

ส่อดำค์ลุ้่องตามกฎห้มาย่บ่ญญ่ติ โดำย่ไดำ้จ่ดำต่�งค์ณะกรรมการค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานขึ�น

เพ่ื่อดำำาเนินการให้้บรรลุ่่ตามว่ตถ่ึป็ระส่งค์์ท่ี่�กำาห้นดำ ที่่�งน่� ไดำ้ส่�งเส่ริมให้้เกิดำการตระห้น่ก เผย่แพื่ร�ค์วามร้้แก�พื่น่กงานผ�านกิจกรรม 

แลุ่ะการจ่ดำอบรมห้ลุ่่กส้่ตรด้ำานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ให้้แก�พื่น่กงานที่่กระดำ่บ รวมถึึงดำ้แลุ่พื่น่กงานที่่�เจ็บป็่วย่ บาดำเจ็บให้้ไดำ้ร่บการร่กษา 

อย่�างเห้มาะส่ม โดำย่ม่การกำาห้นดำเป็็นนโย่บาย่ ดำ่งน่�

 นโยบายด้้านความปลอด้ภูัย อาชิีวอนามัย และส์ภูาพแวด้ล้อมในการทำางาน

 กลุ่่�มธนชาตม่บที่บาที่ส่ำาค์่ญในการกำาห้นดำนโย่บาย่การบรหิ้ารจ่ดำการดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาชว่อนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมใน

การที่ำางาน ตลุ่อดำจนค์วบค์ม่กำาก่บดำแ้ลุ่ให้ม้ก่ารจด่ำที่ำาแผนงานด้ำานค์วามป็ลุ่อดำภย่่ อาช่วอนามย่่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่อ้มในการที่ำางานอย่�าง

ต�อเน่อง เพื่่อดำำาเนินการดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานให้้เป็็นไป็ตามนโย่บาย่ที่่�กำาห้นดำไว้ ดำ่งน่�

 1. ป็ฏิิบ่ติตามกฎระเบ่ย่บ ข้อบ่งค์่บ ป็ระกาศ ค์ำาส่่�ง แลุ่ะมาตรฐานเร่องค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมใน

การที่ำางานตามที่่�ที่างราชการกำาห้นดำ

 2. บริห้ารจ่ดำการ ดำ้แลุ่ส่ถึานป็ระกอบกิจการ แลุ่ะพื่น่กงานให้้ม่ส่ภาพื่แวดำลุ่้อมการที่ำางานที่่�ป็ลุ่อดำภ่ย่ แลุ่ะถ้ึกส่่ขลุ่่กษณะ  

รวมที่่�งส่�งเส่ริมส่น่บส่น่นการป็ฏิิบ่ติงานของพื่น่กงานมิให้้พื่น่กงานไดำ้ร่บอ่นตราย่ต�อช่วิต ร�างกาย่ จิตใจ แลุ่ะส่่ขภาพื่อนาม่ย่

 3. ดำำาเนินการค์วบค์่ม กำาก่บแลุ่ะดำ้แลุ่การดำำาเนินการดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางาน 

เพื่่อให้้เป็็นไป็ตามขอบเขตระบบบริห้ารจ่ดำการค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 4. จ่ดำให้้ม่ข้อบ่งค์่บ แลุ่ะค์้�มือว�าดำ้วย่ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ในการที่ำางานไว้ที่่�ส่ถึานป็ระกอบกิจการ

 5. ส่นบ่ส่นน่แลุ่ะส่�งเส่ริมดำา้นค์วามป็ลุ่อดำภย่่ อาช่วอนามย่่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่อ้มในการที่ำางานอย่�างต�อเน่อง รวมถึึงที่ร่พื่ย่ากร

บ่ค์ค์ลุ่ งบป็ระมาณค์�าใช้จ�าย่ให้้เพื่่ย่งพื่อแลุ่ะเห้มาะส่ม

 6. พ่ื่ฒนาส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในส่ถึานที่่�ที่ำางานแลุ่ะโดำย่รอบบริเวณส่ถึานป็ระกอบกิจการอย้่�เส่มอ เพ่ื่อให้้ม่ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ 

ม่ส่ภาพื่แวดำลุ่้อมที่่�ดำ่ถึ้กส่่ขลุ่่กษณะ อ่นนำามาซึ่ึ�งค์่ณภาพื่ช่วิตการที่ำางานแลุ่ะส่่ขภาพื่ที่่�ดำ่ของพื่น่กงาน

 7. จ่ดำให้้ม่การอบรมห้ลุ่่กส่้ตรเจ้าห้น้าที่่�ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ระดำ่บบริห้ารแลุ่ะระดำ่บห้่วห้น้างาน แลุ่ะห้ลุ่่กส่้ตรค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ให้้ก่บ

พื่น่กงานที่่กค์น

 8. จ่ดำให้้ม่ค์ณะกรรมการแลุ่ะบ่ค์ลุ่ากรที่่�ร่บผิดำชอบด้ำานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางาน 

เพื่่อดำำาเนินการให้้เป็็นไป็ตามนโย่บาย่ของกลุ่่�มธนชาต

 การพื่่ฒนาบ่ค์ลุ่ากร

 บนพืื่�นฐานค์วามเช่อว�าบ่ค์ลุ่ากรคื์อที่ร่พื่ย่ากรที่่�ม่ค์�าที่่�ส่่ดำขององค์์กร กลุ่่�มธนชาตจึงให้้ค์วามส่ำาค์่ญก่บกระบวนการพ่ื่ฒนา

บ่ค์ลุ่ากรอย่�างจริงจ่งแลุ่ะเป็็นระบบ ภาย่ใต้กรอบแนวค์ิดำในการพื่่ฒนา Thanachart’s People Development Model 70:20:10 ซึ่ึ�ง

ป็ระกอบด้ำวย่ รอ้ย่ลุ่ะ 70 เป็น็การเร่ย่นร้้แลุ่ะพ่ื่ฒนาจากป็ระส่บการณ์ในการที่ำางานจริง (On-the-job Experience) รอ้ย่ลุ่ะ 20 เป็น็ส่�วน

ที่่�ผ้้บ่งค์่บบ่ญชาเป็็นผ้้ม่บที่บาที่ส่ำาค์่ญในการพื่่ฒนาผ้้ใต้บ่งค์่บบ่ญชา เช�น การส่อนงาน (Coaching) แลุ่ะการให้้ค์ำาป็รกึษา (Mentoring) 

เป็็นต้น แลุ่ะอ่กร้อย่ลุ่ะ 10 เป็็นการฝ่ึกอบรม (Training) โดำย่ไดำ้จ่ดำต่�งเป็็น Thanachart Academy ให้้บ่ค์ลุ่ากรไดำ้เร่ย่นร้้ค์วามร้้ดำ้านส่าย่

วิชาช่พื่ที่่�เก่�ย่วข้องในห้น้าที่่�ที่่�ร่บผิดำชอบตามส่าย่งานที่่�ส่่งก่ดำ

 แนวที่างดำำาเนินงานดำ้านฝ่ึกอบรม

 กระบวนการพ่ื่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรของกลุ่่�มธนชาตจะเริ�มต่�งแต�การพ่ื่ฒนาพื่น่กงานให้ม� การฝ่ึกอบรมแลุ่ะพื่่ฒนาที่่กษะที่่�ส่ำาค์่ญใน

การป็ฏิิบ่ติงานตามราย่ตำาแห้น่งงาน การพื่่ฒนาเพื่่อย่กระดำ่บวิชาช่พื่ที่่�ค์รอบค์ลุ่่มที่่�งค์วามร้้ผลุ่ิตภ่ณฑ์์ การให้้บริการลุ่้กค์้า กระบวนการ

ที่ำางาน ระบบงานบนพื่ื�นฐานของการดำำาเนินงานตามกฎระเบ่ย่บของที่างการ แลุ่ะเป็็นไป็ตามจรรย่าบรรณของวิชาช่พื่ ตลุ่อดำจนการ

พ่ื่ฒนาที่ก่ษะการบรหิ้ารแลุ่ะภาวะผ้น้ำาส่ำาห้ร่บห่้วห้นา้งานในแต�ลุ่ะระดำบ่ เพ่ื่อเส่รมิส่รา้งศก่ย่ภาพื่ของบค่์ลุ่ากรให้้มค่์วามพื่รอ้มที่่�จะป็ฏิบิต่ิ

งานตามกลุ่ย่่ที่ธ์ที่างธ่รกิจขององค์์กรไดำ้อย่�างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่แลุ่ะป็ระส่ิที่ธิผลุ่

 ในป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตย่่งค์งดำำาเนินการส่านต�อโค์รงการ Thanachart Academy เพ่ื่อพื่่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรในที่่กระดำ่บอย่�าง 

รอบดำ้าน ที่่�งค์วามร้้แลุ่ะที่่กษะที่่�จำาเป็็นเพ่ื่อส่ร้างค์วามเป็็นมืออาช่พื่ในส่าย่งานที่่�ที่ำาอย้่� รวมถึึงเป็ิดำโอกาส่ให้้พื่น่กงานไดำ้เลุ่ือก

เร่ย่นเร่องที่่�ส่นใจ ซึ่ึ�งการพ่ื่ฒนาที่่�งห้มดำน่�จะที่ำาให้้พื่น่กงานม่ค์วามพื่ร้อมที่่�จะเติบโตในอนาค์ตแลุ่ะก้าวที่่นย่่ค์ดำิจิที่่ลุ่ไดำ้อย่�างแที่้จริง 

โดำย่การพ่ื่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรดำ่งกลุ่�าว ม่ห้ลุ่่กส้่ตรต�าง ๆ ที่่�เป็็นการฝึ่กอบรมในร้ป็แบบผส่มผส่านระห้ว�างการเร่ย่นร้้ผ�านระบบออนไลุ่น์

ห้รือผ�านที่างอินเตอร์เน็ต ในร้ป็แบบ Application Platform แลุ่ะผ�านระบบอินที่ราเน็ตภาย่ในองค์์กร การเร่ย่นร้้ใน Classroom 

การที่ำา Workshop การที่ำา Group Discussion เพื่่อส่ร้างบ่ค์ลุ่ากรขององค์์กรให้้ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ส่้งส่่ดำในดำ้านต�าง ๆ ดำ่งต�อไป็น่�

 1. การฝึึกอบรมเพ่อพัฒนาทักษะที�ส์ำาคัญในการปฏิิบัติงาน (Corporate Training) เพ่ื่อเส่ริมส่ร้างแลุ่ะพ่ื่ฒนา

ศ่กย่ภาพื่พื่น่กงานส่้�ค์วามเป็็นเลุ่ิศ (People Excellence) ซึ่ึ�งค์รอบค์ลุ่่มที่่�ง 4 ดำ้าน อ่นป็ระกอบไป็ดำ้วย่ 1. เก�งค์ิดำ (Thinking Skill) 

2. เก�งค์น (People Management) 3. เก�งงาน (Performance Management) แลุ่ะ 4. เก�งส่่อส่าร (Communication Skill)

 2. การฝึึกอบรมเพ่อพัฒนาทักษะของพนักงานตามตำาแหน่งงาน (Functional Training) เพื่่อให้้ส่อดำค์ลุ่้องก่บบที่บาที่

ห้น้าที่่�ค์วามร่บผิดำชอบแลุ่ะย่กระดำ่บมาตรฐานในการให้้บริการลุ่้กค์้า ภาย่ใต้แนวค์ิดำ Customer Centricity เพื่่อให้้ลุ่้กค์้าไดำ้ร่บบริการ

ที่างการเงินที่่�ตรงก่บค์วามต้องการแลุ่ะเห้มาะส่มก่บค์วามเส่่�ย่งที่่�ลุ่้กค้์าส่ามารถึร่บได้ำ ตลุ่อดำจนอย่้�ภาย่ใต้เง่อนไขแลุ่ะกฎระเบ่ย่บของ

ที่างการอย่�างถึ้กต้องแลุ่ะโป็ร�งใส่ ป็ระกอบดำ้วย่

 2.1 การฝ่ึกอบรมห้ลุ่่กส่้ตรค์วามร้้ด้ำานผลิุ่ตภ่ณฑ์์ (Product Knowledge) เพ่ื่อให้้พื่น่กงานม่ค์วามร้้ ค์วามเข้าใจ 

ในผลุ่ิตภ่ณฑ์์แลุ่ะบริการต�าง ๆ ขององค์์กรที่่�ม่การป็ร่บป็ร่งให้้ที่่นส่ม่ย่อย้่�ตลุ่อดำเวลุ่า ส่ามารถึนำาเส่นอผลุ่ิตภ่ณฑ์์ให้้ก่บลุ่้กค์้าไดำ้ 

อย่�างเห้มาะส่ม ตรงก่บค์วามต้องการของลุ่้กค์้าแต�ลุ่ะกลุ่่�มอย่�างแที่้จริง

 2.2 การฝ่ึกอบรมห้ลุ่่กส่้ตร Branch Academy เพื่่อเส่ริมส่ร้างองค์์ค์วามร้้แลุ่ะเตร่ย่มค์วามพื่ร้อมในการป็ฏิิบ่ติงานให้ ้

ก่บเจ้าห้น้าท่ี่�ส่าขาในที่่กระดำ่บ เพ่ื่อให้้ส่ามารถึค์้นห้าค์วามต้องการของลุ่้กค์้า ให้้ค์ำาป็รึกษา แลุ่ะนำาเส่นอบริการที่างการเงินให้้ตรงก่บ

ค์วามต้องการของลุ่้กค์้า (Customer Solutions) บนมาตรฐานของค์วามถึ้กต้อง รวดำเร็ว แลุ่ะม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่
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 2.3 การฝ่ึกอบรมในดำ้านโค์รงส่ร้างพื่ื�นฐานของระบบงานต�าง ๆ เพ่ื่อรองร่บการให้้บริการลุ่้กค์้าไดำ้อย่�างรวดำเร็ว 

แลุ่ะม่ป็ระสิ่ที่ธิภาพื่ เช�น การฝึ่กอบรมระบบการบริห้ารจ่ดำการลุ้่กค้์า เพ่ื่อการนำาเส่นอผลิุ่ตภ่ณฑ์์ที่างการเงิน ระบบการพิื่จารณา

อน่ม่ติส่ินเช่อ แลุ่ะระบบการส่่�งซืึ่�อ-ขาย่ผลิุ่ตภ่ณฑ์์ด้ำานการป็ระก่นภ่ย่แลุ่ะป็ระก่นช่วิต เป็็นต้น รวมถึึงการให้้ค์วามร้้ ค์วามเข้าใจ

แก�พื่น่กงานในด้ำานเที่ค์โนโลุ่ย่่ส่ารส่นเที่ศ ซึึ่�งม่การพ่ื่ฒนาก้าวห้น้าอย่�างต�อเน่อง ม่การอบรมแลุ่ะส่่มมนาเร่องแนวค์ิดำแลุ่ะที่่กษะ 

การค์ิดำค์้นส่ิ�งให้ม� ๆ (Innovation) ให้้ก่บพื่น่กงาน เพื่่อส่�งเส่ริมให้้พื่น่กงานม่แนวค์ิดำในการพื่่ฒนาผลุ่ิตภ่ณฑ์์ แลุ่ะกระบวนการที่ำางาน 

ที่่�ม่การตอบส่นองค์วามต้องการของลุ่้กค์้าในย่่ค์ดำิจิที่่ลุ่ไดำ้อย่�างที่่นเวลุ่า

 2.4 การฝ่ึกอบรมที่่�เก่�ย่วข้องก่บใบอน่ญาตป็ระกอบวิชาช่พื่ เช�น ห้ลุ่่กส่้ตรผ้้แนะนำาการลุ่งที่่นดำ้านห้ลุ่่กที่ร่พื่ย่์ นาย่ห้น้า

ป็ระก่นวินาศภ่ย่ นาย่ห้น้าป็ระก่นช่วิต แลุ่ะค์วามร้้เก่�ย่วก่บกรมธรรม์ป็ระก่นช่วิตค์วบการลุ่งที่่น (Unit Link) เป็็นต้น

 2.5 การฝึ่กอบรมที่่�เก่�ย่วข้องก่บกฎระเบ่ย่บของที่างการ เพ่ื่อส่ร้างค์วามร้้ค์วามเข้าใจให้้ก่บผ้้บริห้ารแลุ่ะพื่น่กงาน 

ส่ามารถึบรหิ้ารแลุ่ะป็ฏิบิต่งิานให้เ้ป็น็ไป็ตามกฎระเบย่่บที่่�ถ้ึกตอ้งอย่�างแที่จ้ริง โดำย่มก่ารว่ดำผลุ่การเร่ย่นร้ภ้าย่ห้ลุ่ง่เส่รจ็สิ่�นการอบรม เช�น 

ห้ลุ่่กส่้ตรค์วามร้้เก่�ย่วก่บ พื่.ร.บ. ค์่้มค์รองข้อม้ลุ่ส่�วนบ่ค์ค์ลุ่ ห้ลุ่่กส่้ตรค์วามร้้เก่�ย่วก่บ พื่.ร.บ. ป็้องก่นแลุ่ะป็ราบป็รามการฟอกเงิน พื่.ร.บ. 

ป็้องก่นแลุ่ะป็ราบป็รามการส่น่บส่น่นที่างการเงินแก�การก�อการร้าย่ แลุ่ะกฎกระที่รวงกำาห้นดำห้ลุ่่กเกณฑ์์แลุ่ะวิธ่การตรวจส่อบเพื่่อที่ราบ 

ข้อเที่็จจริงเก่�ย่วก่บลุ่้กค์้า (Customer Due Diligence: CDD) ห้ลุ่่กส่้ตรการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่แลุ่ะมาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น 

(CG & Anti-Corruption) ซึ่ึ�งว�าดำว้ย่เรอ่งของนโย่บาย่การกำาก่บดำแ้ลุ่กจิการที่่�ดำแ่ลุ่ะการต�อตา้นการค์อรร่์ป็ช่�น โดำย่ร�วมมอืก่บภาค์ร่ฐบาลุ่ 

เพื่่อส่ร้างจริย่ธรรมแลุ่ะค์วามเป็็นธรรมที่างธ่รกิจ อ่นส่�งผลุ่ต�อการพื่่ฒนาส่่งค์มแลุ่ะเศรษฐกิจของป็ระเที่ศ

 3. การพัฒนาผู่้บริหารและภูาวะผู่้นำา (Leadership) ผ้้บริห้ารถืึอเป็็นผ้้ที่่�ม่ส่�วนส่ำาค์่ญในการข่บเค์ลุ่่อนนโย่บาย่แลุ่ะ 

กลุ่ย่่ที่ธ์ขององค์์กร กลุ่่�มธนชาตจึงไดำ้จ่ดำให้้ม่การอบรมแลุ่ะพ่ื่ฒนาที่่กษะในการบริห้ารจ่ดำการแลุ่ะภาวะผ้้นำาแก�ผ้้บริห้ารในแต�ลุ่ะระดำ่บ

อย่�างจริงจ่งแลุ่ะต�อเน่อง เพื่่อเส่ริมส่ร้าง (Enhance) เร�ง (Accelerate) แลุ่ะร่กษา (Maintain) ศ่กย่ภาพื่ ค์วามส่ามารถึแลุ่ะส่มรรถึนะ

ของผ้้บริห้ารในการบริห้ารงาน แลุ่ะบริห้ารที่ร่พื่ย่ากรบ่ค์ค์ลุ่ให้้เกิดำป็ระส่ิที่ธิภาพื่ เช�น ห้ลุ่่กส่้ตรเพื่่อพื่่ฒนาที่่กษะในการค์ิดำแลุ่ะต่ดำส่ินใจ 

(Thinking and Decision Making Skills) ที่ก่ษะการส่่อส่ารเชิงกลุ่ย่ท่ี่ธ์ (Strategic Influening Skill) แลุ่ะที่ก่ษะการส่อนงาน (Coaching 

Skill) ห้ลุ่่กส่้ตรดำ้าน Leadership ซึ่ึ�งม่การเร่ย่นร้้ผ�าน Application Platform ร�วมก่บการที่ำา Workshop แลุ่ะ Group Discussion 

ดำ้วย่ รวมถึึงม่การส่�งเส่ริมให้้ผ้้บริห้ารไดำ้เข้าร�วมในการอบรมแลุ่ะส่่มมนาก่บองค์์กรช่�นนำาในป็ระเที่ศแลุ่ะต�างป็ระเที่ศ เพื่่อเป็็นการเป็ิดำ

โลุ่กที่่ศน์แลุ่ะส่ร้างเค์รือข�าย่ค์วามส่่มพื่่นธ์ก่บองค์์กรต�าง ๆ

 4. การส์ร้างองค์กรแห่งการเรียนรูแ้บบผ่ส์มผ่ส์าน (Blended-Learning Organization) เพ่ื่อให้ท้ี่น่ต�อการเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่ง

ของโลุ่กในย่่ค์ป็จัจบ่น่ ตามโค์รงการ Thanachart Academy โดำย่ม่�งห้ว่งให้ม้ก่ารเร่ย่นร้แ้บบผส่มผส่าน เพ่ื่อตอบโจที่ย่ก์ารพ่ื่ฒนาบค่์ลุ่ากร

ให้้พื่ร้อมต�อการดำำาเนินธ่รกิจแลุ่ะให้้บริการลุ่้กค์้าดำ้วย่วิธ่การเร่ย่นร้้ เช�น

 4.1 การส่อนงาน (Coaching) โดำย่ผ้้บง่ค์บ่บญ่ชา เพ่ื่อให้ค้์ำาป็รกึษา แนะนำา รวมที่่�งถึ�าย่ที่อดำป็ระส่บการณ์ต�าง ๆ  ให้ก่้บผ้้ที่่� 

ไดำ้ร่บการส่อนงาน ให้้ส่ามารถึป็ฏิิบ่ติงานจริงไดำ้อย่�างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่

 4.2 การเร่ย่นร้จ้ากการฝ่กึป็ฏิบิต่งิานจรงิ (On the Job Training) ซึ่ึ�งพื่นก่งานจะไดำแ้ลุ่กเป็ลุ่่�ย่นป็ระส่บการณ ์ตลุ่อดำจน

ร�วมก่นห้าแนวที่างแกไ้ขป็ญัห้า โดำย่มผ่้เ้ช่�ย่วชาญเป็น็ที่่�ป็รกึษาให้ค้์ำาเส่นอแนะ เพ่ื่อให้เ้กดิำการเร่ย่นร้แ้ลุ่ะที่ำางานร�วมก่นอย่�างส่อดำค์ลุ่อ้ง

แลุ่ะเกิดำป็ระโย่ชน์ต�อองค์์กร

 4.3 การเร่ย่นร้้ผ�านระบบออนไลุ่น์ ที่างอนิเที่อรเ์นต็ ผ�าน Application Platform แลุ่ะผ�านระบบอินที่ราเนต็ภาย่ในดำว้ย่ 

โดำย่ในป็ ี2563 ได้ำจด่ำเตร่ย่มห้ลุ่ก่ส้่ตรเพ่ื่อให้้พื่นก่งานส่ามารถึเร่ย่นร้ไ้ดำด้ำว้ย่ตนเองตลุ่อดำเวลุ่าอบรม เพ่ื่อเพิื่�มศก่ย่ภาพื่ของตนเองแลุ่ะนำา

ไป็ส่้�การพื่่ฒนาส่ำาห้ร่บการที่ำางานในอนาค์ตไดำ้ จำานวนห้ลุ่าย่ห้ลุ่่กส่้ตร โดำย่ม่การว่ดำป็ระส่ิที่ธิภาพื่ของการเร่ย่นร้้ดำ่งกลุ่�าวอย่�างเป็็นระบบ 

ดำ้วย่การที่ดำส่อบก�อนแลุ่ะห้ลุ่่งการอบรม

 4.4 การจด่ำให้ม้แ่ห้ลุ่�งองค์ค์์วามร้้ (Knowledge Management) โดำย่มก่ารรวบรวมองค์ค์์วามร้ท้ี่่�มป่็ระโย่ชน์ต�อพื่นก่งาน 

ที่่�งค์วามร้แ้ลุ่ะที่ก่ษะที่่�จำาเป็น็ต�อการป็ฏิบิต่งิานในระดำบ่ต�าง ๆ  ค์วามร้เ้พื่อ่เตร่ย่มค์วามพื่รอ้มในการย่กระดำบ่บรกิารผลุ่ติภณ่ฑ์ข์ององค์ก์ร 

ค์วามร้ด้ำา้นกฎเกณฑ์จ์ากที่างการ รวมที่่�งค์้�มอืการที่ำางานก่บระบบงานที่่�เก่�ย่วข้อง กฎระเบย่่บแลุ่ะส่ว่ส่ดำกิารของพื่นก่งาน แลุ่ะองค์ค์์วามร้้ 

ในดำ้านการดำ้แลุ่ส่่ขภาพื่กาย่แลุ่ะใจ การใช้ช่วิตไดำ้อย่�างส่มดำ่ลุ่ โดำย่ม่การแบ�งห้มวดำห้ม้�ไว้ในระบบที่่�ส่ามารถึเร่ย่กใช้งานได้ำอย่�างส่ะดำวก

แลุ่ะรวดำเร็ว

 นอกเห้นือจากองค์์ป็ระกอบข้างต้น กลุ่่�มธนชาตม่การดำำาเนินการเพ่ื่อเตร่ย่มค์วามพื่ร้อมให้้แก�พื่น่กงานให้ม� โดำย่พื่น่กงาน

ให้ม�ที่่กค์นจะต้องเข้าร่บการอบรมห้ลุ่่กส่้ตรป็ฐมนิเที่ศเป็็นระย่ะเวลุ่า 1 ว่น เนื�อห้าป็ระกอบดำ้วย่ ค์วามร้้เก่�ย่วก่บผลุ่ิตภ่ณฑ์์ ค์�านิย่มห้ลุ่่ก 

โค์รงส่ร้างองค์์กร การป็ฏิิบ่ติตามกฎห้มาย่ว�าดำ้วย่การป็้องก่นแลุ่ะป็ราบป็รามการฟอกเงิน กฎห้มาย่ว�าดำ้วย่การป็้องก่นแลุ่ะป็ราบป็ราม

การส่น่บส่น่นที่างการเงินแก�การก�อการร้าย่ แลุ่ะข้อม้ลุ่ดำ้านส่ว่ส่ดำิการพื่น่กงาน เพ่ื่อให้้พื่น่กงานให้ม�ไดำ้เร่ย่นร้้ภาพื่รวมธ่รกิจ ที่ิศที่าง 

กลุ่ย่่ที่ธ์ต�าง ๆ เพื่่อให้้ส่ามารถึป็ร่บต่วเข้าก่บกลุ่่�มธนชาต ส่ร้างค์วามผ้กพื่่นระห้ว�างเพื่่อนร�วมงานแลุ่ะองค์์กร อ่นเป็็นรากฐานของการ

ร่กษาบ่ค์ลุ่ากรให้ม�ให้้อย่้�ก่บองค์์กรต�อไป็
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 ส่ว่ส่ดำิการ

 กลุ่่�มธนชาตม่ส่ว่ส่ดำิการให้้ก่บพื่น่กงาน พื่น่กงานส่่ญญาจ้าง แลุ่ะลุ่้กจ้างช่�วค์ราว ดำ่งน่�

สิ่วัสิ่ดิูการ
ประเภที่พนักงาน

พนักงานประจำา พนักงานสัิ่ญญาจ้าง ลูกจ้างชัั่�วคราว

เงินเดำือน   

ค์�าลุ่�วงเวลุ่า   

ฝ่ึกอบรม/พื่่ฒนาพื่น่กงาน/ที่่นพื่น่กงาน   

เงินช�วย่เห้ลุ่ือเพื่่อจ่ดำงานศพื่  ** 

เงินช�วย่เห้ลุ่ือการศึกษาบ่ตร  ** 

ค์�าร่กษาพื่ย่าบาลุ่  ** 

ค์�าเช�าบ้าน  ** 

เงินก้้ส่ว่ส่ดำิการพื่น่กงาน  ** 

เบ่�ย่เส่่�ย่งภ่ย่   

กองที่่นส่ำารองเลุ่่�ย่งช่พื่  ** 

เค์ร่องแบบพื่น่กงาน * * 
ห้มาย่เห้ต่ 1) พื่น่กงานป็ระจำา ค์ือ พื่น่กงานที่่�บรรจ่เป็็นพื่น่กงานป็ระจำาของกลุ่่�มธนชาต

 2) พื่น่กงานส่่ญญาจ้าง ค์ือ พื่น่กงานที่่�กลุ่่�มธนชาตที่ำาการว�าจ้างโดำย่ม่กำาห้นดำระย่ะเวลุ่าแน่นอน

 3) ลุ่้กจ้างช่�วค์ราว คื์อ ลุ่้กจ้างที่่�จ้างไว้ป็ฏิิบ่ติงานที่่�ม่ลุ่่กษณะช่�วค์ราว ห้รือม่กำาห้นดำจ้าง ซึ่ึ�งระย่ะเวลุ่าการจ้างไม�เกิน 1 ป็ี

 4) * เฉพื่าะตำาแห้น่งที่่�กำาห้นดำ

 5) ** เฉพื่าะพื่น่กงานบางตำาแห้น่งที่่�ไดำ้ร่บ
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 การป็ระเมินผลุ่การป็ฏิิบ่ติงานแลุ่ะค์�าตอบแที่นพื่น่กงาน

 กลุ่่�มธนชาตม่กระบวนการในการป็ระเมินผลุ่การป็ฏิิบ่ติงานอย่�างช่ดำเจนโป็ร�งใส่ โดำย่การกำาห้นดำวิธ่การแลุ่ะแบบป็ระเมินเป็็น

มาตรฐานของท่ี่กห้น่วย่งาน ที่่�จ่ดำกลุ่่�มการป็ระเมินการป็ฏิิบ่ติงานของที่่�งราย่บ่ค์ค์ลุ่ ที่่มงาน แลุ่ะผ้้บริห้าร อย่�างช่ดำเจน ที่่�งน่� ในการ

ป็ระเมินที่่กห้น่วย่งาน จะต้องกำาห้นดำเป็้าห้มาย่ห้ลุ่่กที่่�ส่อดำค์ลุ่้องก่บการดำำาเนินธ่รกิจห้ลุ่่กตามแผนงานของแต�ลุ่ะป็ี (Department KPIs) 

แลุ่ะกำาห้นดำต่วช่�ว่ดำผลุ่การป็ฏิิบ่ติงานของราย่บ่ค์ค์ลุ่ (Individual KPIs) แลุ่ะที่่มงาน (Team KPIs) ให้้ส่อดำค์ลุ่้องเพื่่อให้้บรรลุ่่เป็้าห้มาย่

ห้ลุ่่กของแต�ลุ่ะห้น่วย่งานที่่�กำาห้นดำ ซึ่ึ�งกระบวนการป็ระเมินในลุ่่กษณะดำ่งกลุ่�าว จะเป็็นการข่บเค์ลุ่่อนการป็ฏิิบ่ติห้น้าที่่�ของพื่น่กงาน

ที่่�งองค์์กรให้้บรรลุ่่เป็้าห้มาย่การดำำาเนินธ่รกิจห้ลุ่่กที่่�วางไว้ โดำย่ม่การป็ระเมินป็ีลุ่ะ 2 ค์ร่�ง เพ่ื่อเป็็นการติดำตามผลุ่การดำำาเนินการอย่�าง 

เห้มาะส่ม แลุ่ะม่ฝ่่าย่งานกลุ่างที่่�ดำ้แลุ่การป็ระเมินที่่�งองค์์กรให้้อย่้�ในแนวที่างที่่�กำาห้นดำ

 ส่ำาห้ร่บการจ�าย่ผลุ่ตอบแที่น ม่ห้ลุ่่กเกณฑ์์การจ�าย่ผลุ่ตอบแที่นที่่�ส่อดำค์ลุ้่องก่บลุ่่กษณะของงานที่่�แตกต�างก่นออกไป็ 

โดำย่ผลุ่ตอบแที่นที่่�งในร้ป็แบบเงินเดำือนแลุ่ะเงินโบน่ส่ป็ระจำาป็ี จะพื่ิจารณาในร้ป็แบบแลุ่ะจำานวนที่่�เห้มาะส่ม อ่นเป็็นการส่ร้างแรงจ้งใจ

ในการที่ำางานตามบที่บาที่ห้น้าที่่�แลุ่ะเป็้าห้มาย่ที่่�กำาห้นดำของแต�ลุ่ะห้น่วย่งาน แลุ่ะม่อ่ตราที่่�ส่ามารถึแข�งข่นก่บธ่รกิจในระดำ่บเดำ่ย่วก่นไดำ้

 ข้อม้ลุ่พื่น่กงาน

 จัำานวนพนักงานกลุ่มธนชิาตจัำาแนกตามระด้ับ

พนักงานประจำาจำาแนกติามิระดัูบ เพศ
จำานวน (คน)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ผ้้บริห้ารระดำ่บส่้ง (ต่�งแต� SVP - CEO)
1

ชาย่ 14 81 77

ห้ญิง 9 29 24

รวม 23 110 101

ผ้้บริห้าร (ต่�งแต� AVP - FVP)
2

ชาย่ 101 450 448

ห้ญิง 97 583 460

รวม 198 1,033 908

พื่น่กงาน (ต่�งแต� O - SM)
3

ชาย่ 694 4,341 4,490

ห้ญิง 926 8,339 8,394

รวม 1,620 12,680 12,884

พื่น่กงานช่�วค์ราว

ชาย่ 15 58 88

ห้ญิง 8 68 105

รวม 23 126 193

รวมทั�งส์ิ�น 1,864 13,949 14,086

ห้มาย่เห้ต่ 
1
 ต่�งแต�ตำาแห้น่งผ้้อำานวย่การอาว่โส่ ถึึง กรรมการผ้้จ่ดำการให้ญ�

 
2
 ต่�งแต�ตำาแห้น่งผ้้ช�วย่ผ้้อำานวย่การ ถึึง ผ้้อำานวย่การ

 
3
 ต่�งแต�ตำาแห้น่งเจ้าห้น้าที่่� ถึึง ผ้้จ่ดำการอาว่โส่
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 จัำานวนพนักงานกลุ่มธนชิาตจัำาแนกตามพ้�นที�

พนักงานจำาแนกติามิพ้�นท่ี่� เพศ
จำานวน (คน)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ส่ำาน่กงานให้ญ�

ชาย่ 669 2,674 2,839

ห้ญิง 954 4,222 4,971

รวม 1,623 6,896 7,810

ส่าขาในป็ระเที่ศ

ชาย่ 155 2,198 2,057

ห้ญิง 86 4,729 4,026

รวม 241 6,927 6,083

รวมทั�งส์ิ�น 1,864 13,823 13,893

ห้มาย่เห้ต่ ไม�ม่ส่าขาในต�างป็ระเที่ศ

 จัำานวนพนักงานกลุ่มธนชิาตที�เข้าใหม่และที�พ้นส์ภูาพ

ประเภที่พนักงาน เพศ
จำานวน (คน)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

พื่น่กงานเข้าให้ม�

ชาย่ 61 412 519

ห้ญิง 95 1,154 1,356

รวม 156 1,566 1,875

พื่น่กงานพื่้นส่ภาพื่

ชาย่ 58 601 615

ห้ญิง 64 1,124 1,252

รวม 122 1,725 1,867

 จัำานวนการกลบัเขา้ทำางานและอตัราการคงอยู่ของพนกังานกลุม่ธนชิาตหลงัการใช้ิส์ทิธลิาคลอด้เพ่อเลี�ยงด้บูตุร (เฉพาะ

เพศหญิง)

กรณ่ีของการลา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนพื่น่กงานที่่�ม่ส่ิที่ธิลุ่าค์ลุ่อดำเพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร (ค์น) 843 9,196 8,708

จำานวนพื่น่กงานที่่�ไดำ้ใช้ส่ิที่ธิลุ่าค์ลุ่อดำเพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร (ค์น) 32 289 281

จำานวนพื่น่กงานที่่�กลุ่่บมาที่ำางานห้ลุ่่งจากส่ิ�นส่่ดำระย่ะการลุ่าค์ลุ่อดำ 

 เพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร (ค์น) 32 281 279

อ่ตราพื่น่กงานที่่�กลุ่่บมาที่ำางานห้ลุ่่งจากส่ิ�นส่่ดำระย่ะการลุ่าค์ลุ่อดำ 

 เพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร (ร้อย่ลุ่ะ) 100 97 99

จำานวนพื่น่กงานที่่�กลุ่่บมาที่ำางานห้ลุ่่งจากส่ิ�นส่่ดำระย่ะการลุ่าค์ลุ่อดำ 

 เพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร แลุ่ะย่่งที่ำางานต�อห้ลุ่่งจากน่�นไป็ 1 ป็ี (ค์น) 30 258 252

 ที่่�งน่� ข้อม้ลุ่ที่่�เป็ิดำเผย่ในราย่งานส่�วนน่� ในป็ี 2563 ไม�รวมจำานวนพื่น่กงานของ 1) ธนาค์ารธนชาต 2) บลุ่จ. ธนชาต 

3) ธนชาตโบรกเกอร์
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 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ ร�วมมือที่างวิชาการก่บมห้าวิที่ย่าลุ่่ย่

ธรรมศาส่ตร์ ส่ �งเส่ริม ส่น่บส่น่น แลุ่ะผลุ่ิตบ่ค์ลุ่ากรดำ้าน

นว่ตกรรมดิำจิที่่ลุ่ ในโค์รงการ “ผลิุ่ตบ่ณฑ์ิตดำ้านนว่ตกรรม

แลุ่ะการแป็รร้ป็ที่างดิำจิที่่ลุ่ในธ่รกิจป็ระก่นภ่ย่” โดำย่ม่ห้ลุ่่กส้่ตร

วิที่ย่าศาส่ตร์บ่ณฑ์ิต ส่าขานว่ตกรรมแลุ่ะการแป็รร้ป็ที่างดำิจิที่่ลุ่ 

จากวิที่ย่าลุ่่ย่นว่ตกรรม มห้าวิที่ย่าลุ่่ย่ธรรมศาส่ตร์ เป็็นแกน

ห้ลุ่่ก ซึ่ึ�งค์วามร�วมมือน่� จะดำำาเนินการต�อเนื�องระย่ะย่าว 3 ป็ี 

เริ�มต่�งแต�ป็ี 2563 - 2565 โดำย่การเป็ิดำโอกาส่ให้้น่กศึกษาเข้า

มาศึกษาภาค์ป็ฏิิบ่ติที่่�ห้น�วย่งานต�างๆ ของธนชาตป็ระก่นภ่ย่ 

เพื่ื�อให้้น่กศึกษาไดำ้ร่บองค์์ค์วามร้้ดำ้านธ่รกิจป็ระก่นภ่ย่มากย่ิ�ง

ขึ�น โดำย่เฉพื่าะการนำาที่ฤษฎ่แลุ่ะเที่ค์โนโลุ่ย่่ให้ม� ๆ เข้ามาป็ร่บใช ้

ก่บธ่รกิจ ซึ่ึ�งจะนำาไป็ส่้�การส่ร้างนว่ตกรรมส่ินค์้า บริการ แลุ่ะการ

ป็ระย่่กต์ใช้เที่ค์โนโลุ่ย่่ที่่�เก่�ย่วข้องต�อไป็

 โดำย่ในป็ี 2563 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ได้ำให้้ค์วามร�วม

มือในการดำำาเนินการที่่�งสิ่�น 4 โค์รงการ ได้ำแก� 1) โค์รงการ  

“การที่ำาการตลุ่าดำป็ระก่นภ่ย่บน Digital Platform ห้รือ Social 

Media Platform ส่ม่ย่ให้ม� ให้้ป็ระส่บค์วามส่ำาเร็จ” 2) โค์รงการ  

“การวางจ่ดำเจ้าห้น้าที่่�ส่ำารวจภ่ย่ให้้บริการไดำ้เพ่ื่ย่งพื่อรวดำเร็วแลุ่ะ

ถึึงก�อนป็ระก่นภ่ย่ค์้�กรณ่” 3) โค์รงการ “Data Governance 

(Data Architecture, Data Warehousing)” แลุ่ะ 4) โค์รงการ  

“การออกแบบ Data Visualization ส่ำาห้ร่บรองร่บการใช้ข้อม้ลุ่

จากห้น่วย่งานต�าง ๆ”

 2) การดำำาเนินธ่รกิจที่่�ส่อดำค์ลุ่้องก่บค์วามร่บผิดำชอบที่างส่่งค์ม

 กลุ่่�มธนชาต ม่กลุ่ย่่ที่ธ์ในการดำำาเนินธ่รกิจที่่�ส่อดำค์ลุ่้องก่บค์วามร่บผิดำชอบที่างส่่งค์ม โดำย่ค์ำานึงค์วามค์าดำห้ว่งของ 

ผ้ม้ส่่�วนได้ำเส่่ย่ เพื่อ่ใช้เป็น็แนวที่างในการพ่ื่ฒนากิจกรรมเพ่ื่อส่ง่ค์มแลุ่ะสิ่�งแวดำลุ้่อม ค์วบค์้�ไป็ก่บการเติบโตของธร่กิจในกลุ่่�มธนชาต ดำง่น่�

 โค์รงการ “แต้มต�อส่้�ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ Yes, We Safe”

 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ ในฐานะผ้้ป็ระกอบธ่รกิจดำ้านป็ระก่นภ่ย่ ตระห้น่กถึึงปั็ญห้าอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนที่่�เกิดำขึ�นเป็็นจำานวนมาก 

ในแต�ลุ่ะปี็ แลุ่ะเช่อม่�นว�าค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่่กค์นม่ส่�วนส่ร้างไดำ้ จึงไดำ้ร�วมเป็็นส่�วนห้นึ�งในการข่บเค์ลุ่่อนกิจกรรมส่ร้าง 

ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่บนที่้องถึนน เพ่ื่อส่ร้างแต้มต�อให้้ก่บส่่งค์มอย่�างต�อเน่อง ผ�านโค์รงการ “แต้มต�อส้่�ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ 

Yes, We Safe” ซึึ่�งดำำาเนินการต�อเน่องที่่กปี็ รณรงค์์ให้้ลุ่้กค้์าใช้รถึใช้ถึนนอย่�างป็ลุ่อดำภ่ย่ โดำย่ม่แนวที่างการที่ำางาน 2 ส่�วน ค์ือ 

การป้็องก่น ที่่�ม่�งส่�งเส่ริมการส่ร้างค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ แลุ่ะการช�วย่เห้ลืุ่อ ที่่�ม่�งส่น่บส่น่นให้้ค์วามช�วย่เห้ลืุ่อจากปั็จจ่ย่ต�าง ๆ ที่่�ที่ำาให้ ้

เกิดำอ่บ่ติเห้ต่บนที่้องถึนน ต่�งแต�ป็ี 2556 จนถึึงป็ัจจ่บ่น

 การส่ร้างค์วามป็ลุ่อดำภย่่ที่างถึนน ถึอืเป็น็วาระแห้�งชาติที่่�ที่ก่ร่ฐบาลุ่ให้ค้์วามส่ำาค์ญ่แลุ่ะขอค์วามร�วมมือก่บที่ก่ภาค์ส่�วนส่ร้างการ

ป็อ้งก่นรณรงค์ล์ุ่ดำอบ่ติ่เห้ตท่ี่างถึนน เนอ่งจากป็ระเที่ศไที่ย่ถ้ึกจด่ำอน่ดำบ่ให้เ้ป็น็ป็ระเที่ศที่่�มอ่ต่ราการเกดิำอบ่ติ่เห้ตส้่่งเป็น็อน่ดำบ่ 9 ของโลุ่ก 

โดำย่เส่่ย่ช่วิตจากอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนป็ีลุ่ะป็ระมาณ 22,491 ค์น ห้รือค์ิดำเป็็น 32.7 ต�อป็ระชากรห้นึ�งแส่นค์น เฉลุ่่�ย่ช่�วโมงลุ่ะ 3 ค์น ซึ่ึ�งเกิน

ค์�าเฉลุ่่�ย่ของโลุ่กถึึง 2 เที่�า ซึึ่�งส่ถึาบน่วิจย่่ที่ด่ำอ่าร์ไอไดำค้์ำานวณมลุ้่ค์�าค์วามส้่ญเส่่ย่จากการเส่่ย่ช่วิตแลุ่ะบาดำเจบ็ส่าห้ส่่จากอบ่ติ่เห้ตจ่ราจร 

ค์ิดำเป็็นม้ลุ่ค์�าที่างเศรษฐกิจต�อป็ระเที่ศราว 5 แส่นลุ่้านบาที่ต�อป็ี โดำย่ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ร�วมส่น่บส่น่นโค์รงการดำ่งต�อไป็น่�

 โค์รงการผลุ่ิตบ่ณฑ์ิตดำ้านนว่ตกรรมแลุ่ะการแป็รร้ป็ที่างดำิจิที่่ลุ่ในธ่รกิจป็ระก่นภ่ย่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 โค์รงการ “พื่ลุ่่งช่มชนส่ร้างถึนนป็ลุ่อดำภ่ย่”

 เป็็นโค์รงการที่่�ส่านต�อมาจากโค์รงการ “Safer on the Road” โดำย่ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ร�วมมือก่บศ้นย่์อำานวย่การ 

ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน ส่ร้างแต้มต�อให้้ช่มชนก้าวส้่�ถึนนป็ลุ่อดำภ่ย่ ซึึ่�งเริ�มดำำาเนินการต่�งแต�ปี็ พื่.ศ. 2562 ต�อเน่องจนถึึงปั็จจ่บ่น 

โดำย่จะเน้นให้้ช่มชนต่นต่วแลุ่ะตระห้น่กถึึงป็ัญห้าการลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ นำาไป็ส้่�การแก้ไขจ่ดำเส่่�ย่ง ถึนนอ่นตราย่ในช่มชนของตนเอง 

เพ่ื่อลุ่ดำการเกิดำอ่บ่ติเห้ต่ ลุ่ดำการส้่ญเส่่ย่ของค์นในช่มชนแลุ่ะผ้้ใช้รถึใช้ถึนนที่่�ใช้เส้่นที่างดำ่งกลุ่�าว จึงได้ำร�วมมือก่บศ้นย์่อำานวย่การ 

ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน ระดำ่บห้ม้�บ้าน ตำาบลุ่ อำาเภอ แลุ่ะจ่งห้ว่ดำ ผลุ่่กดำ่นให้้ช่มชนม่บที่บาที่ในการนำาเส่นอโค์รงการวิเค์ราะห์้ 

แก้ไขจ่ดำเส่่�ย่งในช่มชน เน้นให้้ที่่กค์นส่ามารถึดำำาเนินการไดำ้ง�าย่ ๆ ส่ามารถึวิเค์ราะห้์จ่ดำที่ำาแผนไดำ้ดำ้วย่ตนเอง โดำย่นำาที่ฤษฎ ่

“ฮิย่าริ ฮ่ตโตะ” (Hiyari-Hatto) ที่ำาแผนที่่�จ่ดำเส่่�ย่งแลุ่ะวิเค์ราะห้์ป็ระเมินป็ัจจ่ย่ที่่�ที่ำาให้้เกิดำค์วามเส่่�ย่งอ่บ่ติเห้ต่ที่่�งดำ้านกาย่ภาพื่

ของถึนนแลุ่ะด้ำานส่่ขภาพื่ที่่�ค์รอบค์ลุ่่มที่่�งพื่ฤติกรรม ส่่งค์ม ค์วามลุ่้มเห้ลุ่วด้ำานกระบวนการ พื่ร้อมย่่งส่ร้างองค์์ค์วามร้้ให้้ก่บช่มชน 

ไดำ้เร่ย่นร้้ข่�นตอนต�าง ๆ ส่ำาห้ร่บใช้วิเค์ราะห์้แก้จ่ดำเส่่�ย่งไดำ้ดำ้วย่ตนเอง ผ�านระบบ e-Learning บนเว็บไซึ่ต์ www.พื่ลุ่่งช่มชน 

ส่ร้างถึนนป็ลุ่อดำภ่ย่.com ซึ่ึ�งต่�งเป็้าห้มาย่ไว้ว�า ภาย่ใน 3 ป็ี ต้องแก้ไขจ่ดำเส่่�ย่งอ่บ่ติเห้ต่บนถึนนอ่นตราย่ในพื่ื�นที่่�ช่มชนที่่�วป็ระเที่ศให้้ไดำ ้

30 จ่ดำ ภาย่ใต้งบป็ระมาณดำำาเนินการ จำานวน 10 ลุ่้านบาที่

 โดำย่ในป็ี 2563 ไดำ้ม่การลุ่งพืื่�นที่่�ดำำาเนินการแก้ไขจ่ดำเส่่�ย่งอ่นตราย่ในพืื่�นที่่�ช่มชนที่่�ผ�านการค์่ดำเลุ่ือกว�าเป็็นพืื่�นที่่�จ่ดำเส่่�ย่ง 

ต้องเร�งดำำาเนินการแก้ไข ที่่�งส่ิ�น 5 โค์รงการ จากโค์รงการที่่�ผ�านการค์่ดำเลุ่ือกที่่�งห้มดำ 10 โค์รงการ ดำ่งน่�

 1. เที่ศบาลุ่ตำาบลุ่เขาพื่นม  ตำาบลุ่เขาพื่นม  อำาเภอเขาพื่นม  จ่งห้ว่ดำกระบ่�

 2. องค์์การบริห้ารส่�วนตำาบลุ่บ้านห้น่น  ตำาบลุ่บ้านห้น่น  อำาเภอส่อง  จ่งห้ว่ดำแพื่ร�

 3. องค์์การบริห้ารส่�วนตำาบลุ่ส่ะเน่ย่น  ตำาบลุ่ส่ะเน่ย่น  อำาเภอเมืองน่าน  จ่งห้ว่ดำน่าน

 4. องค์์การบริห้ารส่�วนตำาบลุ่ศร่ภ้มิ  ตำาบลุ่ศร่ภ้มิ  อำาเภอกระส่่ง  จ่งห้ว่ดำบ่ร่ร่มย่์

 5. เที่ศบาลุ่ตำาบลุ่นาโพื่ธิ�  ตำาบลุ่นาโพื่ธิ�  อำาเภอนาโพื่ธิ�  จ่งห้ว่ดำบ่ร่ร่มย่์

 โค์รงการ “ค์ป็ภ. เพื่ื�อช่มชนป็ี 4”

 เป็น็โค์รงการของ ค์ป็ภ. ที่่�ดำำาเนินการร�วมก่บภาค์อต่ส่าห้กรรมป็ระก่นภย่่ ภาย่ใตแ้นวคิ์ดำ “เห้นือส่่ดำใต ้ตะว่นออกส่่ดำตะว่นตก” 

โดำย่ม่การลุ่งพืื่�นที่่�ช่มชน เพ่ื่อส่�งเส่ริมค์วามร้้ดำ้านการป็ระก่นภ่ย่ ค์่้มค์รองส่ิที่ธิป็ระโย่ชน์ดำ้านการป็ระก่นภ่ย่ แลุ่ะร่บฟังส่ภาพื่ป็ัญห้า  

ค์วามต้องการของป็ระชาชนในช่มชน เพื่่อนำาไป็พื่่ฒนาผลุ่ิตภ่ณฑ์์ป็ระก่นภ่ย่ให้ม� ๆ ให้้ส่ามารถึตอบโจที่ย่์ค์วามต้องการของป็ระชาชน 

ในพืื่�นที่่� รวมที่่�งม่การถึอดำบที่เร่ย่นจากป็ระส่บการณ์จริงของค์นในช่มชน กรณ่เกิดำอ่บ่ติเห้ต่จากรถึแลุ่ะไดำ้ร่บป็ระโย่ชน์จากการที่ำา 

ป็ระก่นภย่่ดำว้ย่ ซึ่ึ�งธนชาตป็ระก่นภย่่ไดำน้ำาโค์รงการ “พื่ลุ่ง่ช่มชนส่รา้งถึนนป็ลุ่อดำภย่่” เผย่แพื่ร�ป็ระชาส่่มพ่ื่นธใ์ห้แ้ก�ช่มชน เพ่ื่อเชญิชวน

ให้้ที่่กช่มชนม่ส่�วนร�วมในการส่ร้างค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน แลุ่ะร�วมมือก่นแก้ไขพื่ื�นที่่�จ่ดำเส่่�ย่ง ในพื่ื�นที่่� 5 ภ้มิภาค์ ดำ่งน่�

 ค์ร่�งที่่� 1 ภาค์ตะว่นตก  ช่มชนบ้านว่งกะ  อำาเภอส่่งขลุ่ะบ่ร่  จ่งห้ว่ดำกาญจนบ่ร่

 ค์ร่�งที่่� 2  ภาค์ตะว่นออก  ช่มชนบ้านแห้ลุ่มมะขาม  อำาเภอแห้ลุ่มงอบ  จ่งห้ว่ดำตราดำ

 ค์ร่�งที่่� 3  ภาค์ตะว่นออกเฉ่ย่งเห้นือ  ช่มชนนาอ้อ  อำาเภอเมือง  จ่งห้ว่ดำเลุ่ย่
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 ค์ร่�งที่่� 4  ภาค์ใต้  ช่มชนบ้านว่งห้อน  อำาเภอชะอวดำ  จ่งห้ว่ดำนค์รศร่ธรรมราช

 ค์ร่�งที่่� 5  ภาค์เห้นือ  ช่มชนบ้านป็างห้้า  อำาเภอแม�ส่าย่  จ่งห้ว่ดำเช่ย่งราย่

 โค์รงการ “ข่บเค์ลุ่ื�อนส่ื�อส่ารป็ระชาส่่มพื่่นธ์ป็้องก่นแลุ่ะลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนน”

 จ่ดำโดำย่ส่ำาน่กงานเค์รือข�าย่ลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ ซึ่ึ�งเป็็นห้นึ�งในภาค์่เค์รือข�าย่ดำ้านรณรงค์์ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน เพืื่�อข่บ

เค์ลืุ่�อนส่ื�อส่ารป็ระชาส่่มพ่ื่นธ์ป็้องก่นแลุ่ะลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนก่บภาค์่เค์รือข�าย่ดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนนแลุ่ะสื่�อมวลุ่ชน 

ธนชาตป็ระก่นภ่ย่จึงไดำ้ร�วมโค์รงการเพ่ื่อเชิญชวนส่่อมวลุ่ชนให้้ป็ระชาส่่มพ่ื่นธ์เผย่แพื่ร�โค์รงการ “พื่ลุ่่งช่มชนส่ร้างถึนนป็ลุ่อดำภ่ย่” 

ให้้ป็ระชาชนที่ราบแลุ่ะตระห้น่กในการใช้รถึใช้ถึนนเพ่ื่อลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างท้ี่องถึนน ในจ่งห้ว่ดำพื่ระนค์รศร่อย่่ธย่า จ่งห้ว่ดำอ่บลุ่ราชธาน ่

จ่งห้ว่ดำภ้เก็ต แลุ่ะจ่งห้ว่ดำเช่ย่งราย่

 ส่น่บส่น่นการเป็ิดำศ้นย่์อำานวย่การป็้องก่นแลุ่ะลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนช�วงเที่ศกาลุ่ป็ีให้ม� พื่.ศ. 2564

 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ร�วมส่น่บส่น่นการข่บเค์ลืุ่�อนการ

ส่ร้างค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนนช�วงเที่ศกาลุ่ป็ีให้ม� ของศ้นย่์อำานวย่

การค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน กรมป็้องก่นแลุ่ะบรรเที่าส่าธารณภ่ย่ 

กระที่รวงมห้าดำไที่ย่ ในระห้ว�างว่นที่่� 29 ธ่นวาค์ม 2563 ถึึง 

4 มกราค์ม 2564 ที่่�ม่�งลุ่ดำป็ัจจ่ย่เส่่�ย่งอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนค์รอบค์ลุ่่ม

ในท่ี่กมิติ ที่่�งค์น รถึ ถึนน แลุ่ะสิ่�งแวดำลุ่้อม เพ่ื่อลุ่ดำป็ัจจ่ย่เส่่�ย่ง

การเกิดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนแลุ่ะส่ร้างวิน่ย่จราจรให้้ก่บผ้้ใช้รถึ 

ใชถ้ึนน รวมถึึงป็ร่บป็ร่งถึนนแลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่อ้มรมิที่างให้ป้็ลุ่อดำภย่่ 

ค์ม่เขม้ค์วามป็ลุ่อดำภย่่ของย่านพื่าห้นะที่ก่ป็ระเภที่ พื่รอ้มเฝ่า้ระว่ง

แลุ่ะป้็องป็รามพื่ฤติกรรมเส่่�ย่งต�อการเกิดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนที่่ก 

ร้ป็แบบ ค์วบค์้�ก่บการดำำาเนินมาตรการตรวจว่ดำแอลุ่กอฮอลุ่์ กรณ่

เกดิำอบ่ต่เิห้ตท่ี่างถึนนที่่�มผ่้บ้าดำเจบ็ร่นแรงห้รอืมผ่้เ้ส่่ย่ช่วติส่รา้งการ

ร่บร้้มาตรการบ่งค์่บใช้กฎห้มาย่ ส่ถึานการณ์อ่บ่ติเห้ต่ การใช้รถึ

ใช้ถึนนอย่�างป็ลุ่อดำภ่ย่ผ�านส่่อที่่กแขนงอ่กดำ้วย่



157รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 การมอบกรมธรรม์ “ป็ระก่นภย่่กลุ่่�มปี็ให้ม� นวินอร์มอลุ่พื่ลุ่ส่่”

 ในช�วงเที่ศกาลุ่ที่�องเที่่�ย่วป็ีให้ม� แต�ลุ่ะป็ีม่อ่บ่ติเห้ต่แลุ่ะ 

ผ้เ้ส่่ย่ช่วติห้รอืบาดำเจบ็เป็น็จำานวนมาก ป็ระกอบก่บการแพื่ร�ระบาดำ

ของโรค์โค์วิดำ 19 ดำ้วย่ค์วามห้�วงใย่ในค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ของลุ่้กค์้า 

ซึ่ึ�งม่จำานวนกว�า 1 ลุ่้านราย่ ธนชาตป็ระก่นภ่ย่จึงไดำ้มอบกรมธรรม์ 

“ป็ระก่นภ่ย่กลุ่่�มป็ีให้ม� นิวนอร์มอลุ่พื่ลุ่่ส่” ฟร่ให้้แก�ลุ่้กค์้าที่่�ส่ม่ค์ร

เขา้ร�วมโค์รงการผ�าน Line Official Account “ธนชาตป็ระก่นภย่่” 

ต่�งแต�ว่นที่่� 15 ธน่วาค์ม 2563 ถึึง 31 มกราค์ม 2564 นาน 30 ว่น 

โดำย่จะให้ค้์วามค์่ม้ค์รองอบ่ติ่เห้ตส่่�วนบค่์ค์ลุ่ ส้่งส่ด่ำถึึง 100,000 บาที่ 

โดำย่ราย่ลุ่ะเอ่ย่ดำตามเง่อนไขค์วามค์่้มค์รอง นอกจากน่� ย่่งได้ำร่บ

ค์่้มค์รองเพิื่�มเติมส่ำาห้ร่บโรค์โค์วิดำ 19 จะได้ำร่บค์วามค์่้มค์รอง 

3,000 บาที่ อก่ด้ำวย่

 การบริการพื่�นนำ�าย่าฆ�าเชื�อในรถึย่นต์ส่ำาห้ร่บลุ่้กค์้าแลุ่ะพื่น่กงาน

 เนื�องจากส่ถึานการณ์การระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ม่ค์วามห้�วงใย่ในส่ว่ส่ดิำภาพื่ของลุ่้กค์้าแลุ่ะพื่น่กงาน 

จงึได้ำมอบค์วามอ่�นใจให้ไ้ด้ำค์ลุ่าย่ค์วามก่งวลุ่เร่องเชื�อไวร่ส่ภาย่ในรถึย่นต์ ดำว้ย่การมอบบริการพื่เิศษฉด่ำพื่�นนำ�าย่าฆ�าเชื�อภาย่ในรถึย่นต์ให้้ฟร่ 

ณ จ่ดำบริการ Meet & Care ที่่�ง 3 ส่าขา ไดำ้แก� ส่าขาเดำอะไนน์ ส่าขาเพื่ชรเกษม แลุ่ะส่าขาห้้วย่ขวาง แลุ่ะจ่ดำที่ำาเนื�อห้าข้อม้ลุ่เก่�ย่วก่บ 

วิธ่ป็้องก่นต่วเองให้้ห้�างไกลุ่จากโรค์ ในร้ป็แบบเนื�อห้าที่่�กระช่บเข้าใจง�าย่ให้้ก่บลุ่้กค์้าแลุ่ะป็ระชาชนที่่�วไป็ดำ้วย่

 การจ่ดำที่ำาเนื�อห้าข้อม้ลุ่เตือนภ่ย่พื่ิบ่ติ

 จากเห้ต่การณ์ภ่ย่พื่ิบ่ติที่่�เกิดำขึ�นในรอบห้ลุ่าย่ป็ีที่่�ผ�านมาไดำ้ส่ร้างค์วามเส่่ย่ห้าย่แก�ช่วิตแลุ่ะที่ร่พื่ย่์สิ่นของป็ระชาชนในพื่ื�นที่่� 

ป็ระส่บภ่ย่เป็็นจำานวนมาก ดำ่งน่�นเพ่ื่อลุ่ดำค์วามเส่่�ย่งจากภ่ย่พื่ิบ่ติที่่�อาจเกิดำขึ�น ธนชาตป็ระก่นภ่ย่จึงไดำ้จ่ดำที่ำาเนื�อห้าข้อม้ลุ่แจ้งการ 

เตอืนภย่่ลุ่�วงห้นา้ ให้ก่้บลุ่ก้ค์า้แลุ่ะป็ระชาชนที่่�วไป็ เพ่ื่อเตร่ย่มพื่รอ้มในการร่บมอืส่ถึานการณภ์ย่่พื่บิต่ทิี่่�อาจจะเกดิำขึ�น รวมถึึงย่ง่ไดำจ้ด่ำที่ำา 

ข้อม้ลุ่ค์วามร้้ที่่�ม่ป็ระโย่ชน์ในแง�ม่มต�าง ๆ ในร้ป็แบบเนื�อห้าที่่�กระช่บเข้าใจง�าย่ให้้ก่บลุ่้กค์้าแลุ่ะป็ระชาชนที่่�วไป็ ผ�านส่่อออนไลุ่น์ของ 

ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ เช�น เฟซึ่บ่๊ก แลุ่ะ Line Official Account “ธนชาตป็ระก่นภ่ย่” เป็็นต้น
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  กิจกรรมเพื่ื�อส่่งค์มอื�น ๆ

 ส่น่บส่น่นโค์รงการส่ถึาบ่นการแพื่ที่ย่์จ่กร่นฤบดำินที่ร์ ม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ่

 กลุ่่�มธนชาตได้ำร�วมมอบเงินเพ่ื่อส่มที่บที่่นให้้แก�ม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ่ ส่ถึาบ่นการแพื่ที่ย์่จ่กร่นฤบดิำนที่ร์ ค์ณะแพื่ที่ย่ศาส่ตร์

โรงพื่ย่าบาลุ่รามาธิบดำ่ มห้าวิที่ย่าลุ่่ย่มห้ิดำลุ่ เพ่ื่อจ่ดำซืึ่�ออ่ป็กรณ์การแพื่ที่ย่์ โดำย่ม่ศาส่ตราจารย่์เก่ย่รติค์่ณ นาย่แพื่ที่ย่์พื่รช่ย่ 

ส่ิมะโรจน์ อาจารย์่ป็ระจำาค์ณะแพื่ที่ย่ศาส่ตร์โรงพื่ย่าบาลุ่รามาธิบดำ่ แลุ่ะผ้้ช�วย่ศาส่ตราจารย่์ส่่พ่ื่ตรา ลุ่่ลุ่าวิว่ฒน์ กรรมการแลุ่ะ

เลุ่ขาน่การม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ่ เป็็นผ้้ร่บมอบ โดำย่ในปี็ 2563 ถึือเป็็นปี็ที่่� 7 ที่่�กลุ่่�มธนชาตได้ำมอบเงินส่มที่บที่่นให้้แก�ม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ ่

มาอย่�างต�อเน่อง ม่ย่อดำเงินบริจาค์ จำานวน 2,640,000 บาที่

 ส่น่บส่น่นโค์รงการป็้องก่นแลุ่ะช�วย่เห้ลุ่ือส่ถึานการณ์แพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19

 ค์ณะแพื่ที่ย่ศาส่ตร์โรงพื่ย่าบาลุ่รามาธิบดำ่ มห้าวิที่ย่าลุ่่ย่มห้ิดำลุ่ ตระห้น่กถึึงค์วามส่ำาค์่ญของการร่กษาพื่ย่าบาลุ่ แลุ่ะการ

ให้้ค์วามร้้ที่่�ถ้ึกต้องแก�ส่่งค์มเพ่ื่อป็้องก่นการแพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ตลุ่อดำจนการเตร่ย่มค์วามพื่ร้อมของบ่ค์ลุ่ากร เค์ร่องมือ

แพื่ที่ย์่ ห้้องผ้้ป็่วย่ เพ่ื่อร่บมือก่บส่ถึานการณ์ที่่�อาจเกิดำขึ�นในอนาค์ตที่่�งระย่ะส่่�นแลุ่ะระย่ะย่าว ห้ากม่จำานวนผ้้ป็่วย่เพิื่�มมากขึ�น ดำ้วย่

เห้ต่น่� ค์ณะแพื่ที่ย่ศาส่ตร์โรงพื่ย่าบาลุ่รามาธิบดำ่ มห้าวิที่ย่าลุ่่ย่มหิ้ดำลุ่ แลุ่ะม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ่ จึงไดำ้จ่ดำต่�งกองที่่นพิื่เศษ “โค์รงการ

ป็้องก่นแลุ่ะช�วย่เห้ลุ่ือส่ถึานการณ์แพื่ร�ระบาดำของโค์วิดำ-19” เพ่ื่อส่ร้างค์วามพื่ร้อมแลุ่ะค์วามค์ลุ่�องต่วในการบริห้ารจ่ดำการด้ำานต�าง ๆ

ที่่�จำาเป็น็ตอ้งใชง้บป็ระมาณเพื่ิ�มเตมิจากที่่�ไดำร่้บการส่นบ่ส่นน่จากภาค์ร่ฐ กลุ่่�มธนชาตไดำร้�วมมอบเงนิเพื่อ่ส่มที่บที่น่ให้แ้ก�มลุ้่นธิริามาธบิดำ่ 

เพ่ื่อส่นบ่ส่นน่บค่์ลุ่ากรที่างการแพื่ที่ย่แ์ลุ่ะส่มที่บที่น่ซืึ่�อเค์ร่องมอืแพื่ที่ย์่ในโค์รงการดำง่กลุ่�าว โดำย่มย่่อดำเงินบริจาค์ จำานวน 1,100,000 บาที่

 โค์รงการ “พื่่�อิ�มใจ น้องไดำ้เร่ย่น”

 เป็็นโค์รงการระดำมที่่นช�วย่เห้ลุ่ือโรงเร่ย่นย่ากจนในชนบที่ของ บลุ่. ธนชาต ม่ว่ตถึ่ป็ระส่งค์์เพื่่อส่ร้างโอกาส่ที่างการศึกษาให้้

ก่บค์่ณค์ร้แลุ่ะน่กเร่ย่น โรงเร่ย่นเมืองเก�ากำาแพื่งแส่น ห้ม้�ที่่� 3 บ้านรางพื่ิก่ลุ่ ตำาบลุ่ที่่�งขวาง อำาเภอกำาแพื่งแส่น จ่งห้ว่ดำนค์รป็ฐม โดำย่

ม่ระย่ะที่างจากโรงเร่ย่นถึึงเขตพื่ื�นที่่�การศึกษา 40 กิโลุ่เมตร ซึ่ึ�ง บลุ่. ธนชาต ไดำ้เชิญชวนให้้พื่น่กงานร�วมบริจาค์ เพื่่อส่ร้างโอกาส่ที่าง 

การศึกษาให้้แก�เย่าวชนซึึ่�งเป็็นกำาลุ่่งส่ำาค์่ญในการพ่ื่ฒนาป็ระเที่ศ โดำย่ บลุ่. ธนชาต ได้ำร�วมบริจาค์ผ�านโค์รงการดำ่งกลุ่�าว จำานวน  

100,000 บาที่

 ป็ันค์วามอิ�มส่้�ช่มชนส่้้ภ่ย่โรค์โค์วิดำ 19 ผ�านโค์รงการ “เร่องเลุ่�าแบ�งป็ัน”

 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ มอบเงินส่น่บส่น่น จำานวน 900,000 บาที่ ให้้โค์รงการ “เร่องเลุ่�าแบ�งป็ัน” ของส่ถึาน่โที่รที่่ศน์ไที่ย่ที่่ว่ส่ ่

ช�อง 3 เพ่ื่อนำาไป็จ่ดำที่ำาอาห้ารกลุ่�อง ว่นลุ่ะ 30,000 บาที่ ตลุ่อดำ 30 ว่น ให้้ก่บช่มชนที่่�ได้ำร่บค์วามเดำือดำร้อนจากส่ถึานการณ์ 

การแพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ให้้ไดำ้อิ�มที่้อง อิ�มใจ

 กิจกรรมส่น่บส่น่นการพื่่ฒนาศ่กย่ภาพื่เย่าวชน

 ราชธาน่ลิุ่ส่ซิึ่�งตระห้น่กถึึงค์วามส่ำาค์่ญของการพ่ื่ฒนาเย่าวชนค์นร่�นให้ม� ให้้ม่ค์วามร้้ค์วามส่ามารถึที่่�ห้ลุ่ากห้ลุ่าย่แลุ่ะ 

ใช้เวลุ่าว�างให้้เกิดำป็ระโย่ชน์ จึงร�วมส่น่บส่น่นโค์รงการ “Saturday School” ซึ่ึ�งเป็็นโค์รงการพื่่ฒนาศ่กย่ภาพื่เย่าวชนตามช่มชนผ�าน

กิจกรรมการเร่ย่นร้้ต�าง ๆ  โดำย่ราชธาน่ลุ่ิส่ซึ่ิ�งไดำ้ให้้การส่น่บส่น่นโค์รงก ารดำ่งกลุ่�าวมาอย่�างต�อเน่อง แลุ่ะในป็ี 2563 ราชธาน่ลุ่ิส่ซึ่ิ�งไดำ้ร�วม

ส่น่บส่น่นอาห้ารกลุ่างว่นพื่ร้อมเงินส่น่บส่น่นโค์รงการจำานวน 200,000 บาที่

 กิจกรรม “CSR TCAP 2563” 

 บริษ่ที่ฯ เลุ่็งเห้็นค์วามส่ำาค์่ญของเดำ็ก ๆ ที่่�จะเติบโตไป็เป็็นอนาค์ตของชาติ บริษ่ที่ฯ แลุ่ะพื่น่กงานจึงไดำ้รวบรวมเงินบริจาค์

จำานวน 132,100 บาที่ แลุ่ะสิ่�งของที่่�จำาเป็็นส่ำาห้ร่บเด็ำกอ�อน มอบให้้ก่บส่ถึานส่งเค์ราะห์้เด็ำกอ�อนพื่ญาไที่ อำาเภอป็ากเกร็ดำ จ่งห้ว่ดำ

นนที่บร่่ เพื่อ่ส่รา้งส่รรค์ส่์่งค์มที่่�ดำแ่ลุ่ะเป็น็ส่�วนห้นึ�งในการมอบโอกาส่ที่างการศกึษา สิ่�งแวดำลุ่อ้ม ส่่ขอนามย่่ แลุ่ะช่วติที่่�ดำขึ่�นให้แ้ก�นอ้ง ๆ   

ที่่�ด้ำอย่โอกาส่ โดำย่ป็ัจจ่บ่นส่ถึานส่งเค์ราะห้์เดำ็กอ�อนพื่ญาไที่ไดำ้ให้้ค์วามอ่ป็การะเดำ็กชาย่จำานวน 110 ค์น เดำ็กห้ญิงจำานวน 100 ค์น  

รวมที่่�งห้มดำเป็็นจำานวน 210 ค์น

 ม้ลุ่นิธิธนชาตเพื่่อส่่งค์มไที่ย่

 นอกจากโค์รงการแลุ่ะกิจกรรมต�าง ๆ ที่่�กลุ่่�มธนชาตไดำ้ดำำาเนินการเพ่ื่อส่�งเส่ริมแลุ่ะส่น่บส่น่นการพ่ื่ฒนาส่่งค์มในดำ้านต�าง ๆ 

อย่�างต�อเน่อง ดำ่งที่่�ไดำ้กลุ่�าวมาแลุ่้วน่�น ย่่งไดำ้ม่การจ่ดำต่�ง มูลนิธิธนชิาตเพ่อส์ังคมไทย ขึ�น เพื่่อเป็็นกลุ่ไกส่ำาค์่ญในการข่บเค์ลุ่่อนการ

ดำำาเนินกิจกรรมที่างส่่งค์มด้ำวย่ โดำย่ม่�งเน้นให้้เกิดำการส่ร้างส่รรค์์ส่่งค์มค์วบค์้�ไป็ก่บการพ่ื่ฒนาส่่งค์ม ม่เป็้าห้มาย่ในการส่ร้างต้นแบบ 
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ในการพื่่ฒนาช่มชนแลุ่ะส่่งค์มในร้ป็แบบต�าง ๆ ให้้ม่ค์วามร้้ในการพื่่ฒนา ป็ร่บป็ร่ง แลุ่ะเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่งตนเองให้้ม่ค์วามเป็็นอย่้�ที่่�ดำ่ย่ิ�งขึ�น 

โดำย่ในป็ี 2563 ม้ลุ่นิธิธนชาตเพื่่อส่่งค์มไที่ย่ ไดำ้ดำำาเนินกิจกรรมต�าง ๆ ดำ่งน่�

 โค์รงการ “ส่�งมอบค์วามห้�วงใย่ ห้�างไกลุ่โค์วิดำ-19”

 เป็็นโค์รงการที่่�เกิดำขึ�นจากส่ถึานการณ์แพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ซึึ่�งเป็็นภาวการณ์แพื่ร�ระบาดำให้ญ�ระดำ่บโลุ่ก ม้ลุ่นิธิ 

ธนชาตเพ่ื่อส่่งค์มไที่ย่จึงได้ำเลุ่็งเห็้นถึึงค์วามส่ำาค่์ญของการรณรงค์์ป้็องก่นการแพื่ร�ระบาดำแลุ่ะลุ่ดำโอกาส่ในการติดำเชื�อในห้น่วย่งาน

ที่างการแพื่ที่ย่์ ม้ลุ่นิธิธนชาตเพื่่อส่่งค์มไที่ย่จึงไดำ้ส่�งมอบห้น้ากากผ้าม่ส่ลุ่ิน พื่ร้อมห้น้ากาก N95 จำานวน 3,000 ชิ�น ให้้แก�บ่ค์ลุ่ากรใน

โรงพื่ย่าบาลุ่ป็ระจำาจ่งห้ว่ดำที่างภาค์ใต้ ไดำ้แก� โรงพื่ย่าบาลุ่ป็ัตตาน่ โรงพื่ย่าบาลุ่ย่ะลุ่า โรงพื่ย่าบาลุ่นราธิวาส่ราชนค์รินที่ร์ โรงพื่ย่าบาลุ่

ส่งขลุ่า แลุ่ะโรงพื่ย่าบาลุ่ส่ต้ลุ่

นอกจากได้ำให้้การส่น่บส่น่นห้น่วย่งานที่างการแพื่ที่ย์่แลุ้่ว ม้ลุ่นิธิธนชาตเพ่ื่อส่่งค์มไที่ย่ ย่่งได้ำส่น่บส่น่นอ่ป็กรณ์ในการ

ป็้องก่นการแพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ไดำ้แก� Face shield แอลุ่กอฮอลุ่์ เจลุ่ลุ่้างมือ แลุ่ะนำ�าย่าฆ�าเชื�อโรค์ ให้้ก่บกลุ่่�มบ่ค์ลุ่ากร

ที่างการศึกษาแลุ่ะน่กเร่ย่นในโรงเร่ย่นที่่�ขาดำแค์ลุ่นในพืื่�นที่่�จ่งห้ว่ดำราชบ่ร่ จำานวน 4 แห้�ง ไดำ้แก� โรงเร่ย่นว่ดำห้นองเอ่�ย่น โรงเร่ย่น 

ว่ดำลุ่ำานำ�า โรงเร่ย่นว่ดำตาลุ่เต่�ย่ แลุ่ะโรงเร่ย่นว่ดำดำอนให้ญ� อ่กดำ้วย่

แลุ่ะนอกจากโค์รงการดำ่งกลุ่�าวข้างต้นแลุ่้ว เพื่่อส่ร้างวิน่ย่ที่างการเงินอ่นเป็็นรากฐานที่างการเงินที่่�ส่ำาค์่ญ ม้ลุ่นิธิธนชาตเพื่่อ

ส่่งค์มไที่ย่ จึงไดำ้กำาห้นดำแผนในการดำำาเนินโค์รงการให้้ค์วามร้้ที่างการเงินเพื่่อส่ร้างวิน่ย่ที่างการเงิน ส่�งเส่ริมการบริห้ารจ่ดำการการเงิน 

การลุ่งที่่น รวมที่่�งการบริห้ารห้น่�ส่ินให้้ก่บกลุ่่�มน่กศึกษาที่่�กำาลุ่่งจะจบการศึกษาแลุ่ะกลุ่่�มเริ�มที่ำางาน เพื่่อป็้องก่นป็ัญห้าที่างการเงินใน

อนาค์ต โดำย่ม่�งเน้นให้้ค์วามร้้แลุ่ะป็ระชาส่่มพื่่นธ์ผ�านส่่อออนไลุ่น์เป็็นห้ลุ่่ก




