นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code Policy: I Code Policy)
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment
Governance Code: I Code) โดยคํานึงถึงประโยชนของผู?ลงทุนเป@นสําคัญ จึงได?จัดให?มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ให?
ความสํา คัญในการสร?างและถDา ยทอดวัฒ นธรรมการลงทุนที่มีหลักธรรมาธิบาลที่เกี่ยวข?อ งกับการลงทุน เพื่อเป@นกรอบให?
พนักงานใช?ปฏิบัติให?เป@นไปตามนโยบาย และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
คณะกรรมการบริษัทได?ทบทวนนโยบายธรรมภิบาลการลงทุน และปรับปรุงนโยบายที่กําหนดไว? ดังนี้
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Policy) ครอบคลุมหลักปฏิบัติดังต.อไปนี้
หลักปฏิบัติที่ 1

โครงสร5างธรรมาภิบาลการลงทุน
1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมอบหมายให?คณะกรรมการจัดการ
กองทุนสDวนบุคคลเป@นผู?ปฏิบัติตามนโยบาย และมีหน?าที่การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให?
คณะกรรมการบริษัททราบ
2. คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาทบทวนนโยบายปOล ะหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงอยD า งมี
นัยสําคัญ หรือเมื่อมีเหตุการณสําคัญ (Material Event)
3. บริษัทกําหนดให?คณะกรรมการจัดการกองทุนสDวนบุคคลมีกระบวนการในการปฏิบัติหน?าที่อยDางมี
ความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข?าไปมีสDวนรDวม
ดูแลบริษัทที่ลงทุนให?ประกอบธุรกิจโดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตDอสังคมและ
สิ่งแวดล?อม (ESG)
4. เพื่อให?การบริหารจัดการการลงทุ นเป@นไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของลูกค?า คณะกรรมการจั ดการ
กองทุนสDวนบุคคลมีการกําหนดมาตรการ ดังตDอไปนี้
4.1 นํานโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนใช?กับการลงทุนในสินทรัพยทุกประเภทและครอบคลุมการ
ลงทุนทุกภูมิภาคที่กองทุนสDวนบุคคลลงทุนได?ในปWจจุบัน
4.2 นําเอาปWจจัยความรับผิดชอบทั้งในด?านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล?อม และการกํากับดูแลที่ดีของ
บริษัทที่ลงทุนมาประกอบการพิจารณาลงทุน
4.3 การปZองกันการทุจริตคอรรัปชันทั้งของบริษัทที่ลงทุนโดยอ?างอิงตามข?อกําหนดของกฎหมาย
และของภาคอุตสาหกรรม
4.4 การจัดการกับการใช?ข?อมูลที่มีนัยสําคัญตDอการเปลี่ยนแปลงของราคาของบริษัทที่ลงทุนที่ยังไมD
เป\ดเผยตDอสาธารณะ และปZองกันพฤติกรรมการลงทุนที่สร?างให?เกิดการกระทําอันไมDเป@นธรรม
ในการซื้อขายหลักทรัพยและการฟอกเงิน
5. บริษัทกําหนดให?มีการสื่อสารและถDายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้ง เผยแพรD
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให?ผู?ที่เกี่ยวข?องกับกระบวนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกบริษัทได?
รับทราบ
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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code Policy: I Code Policy)
6. บริษัทกํา หนดให?มีก ารดู แลผู? ที่ไ ด? รั บมอบหมายการปฏิ บัติงานจั ดการลงทุ น (Outsource) (ถ?า มี )
ปฏิบัติหน?าที่ที่ได?รับมอบหมายให?เป@นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
หลักปฏิบัติที่ 2

มีการป7องกันและจัดการความขัดแย5งทางผลประโยชน?อย.างเพียงพอ เพื่อประโยชน?ที่ดีที่สุดของลูกค5า
1. บริษัทกําหนดให?มีแนวปฏิบัติในการจัดการความขัดแย?งทางผลประโยชนเป@นลายลักษณอักษรซึ่งอยูD
ใน Compliance Manual ในสDวนของแนวทางการปฏิบัติงานฝdายธนบดีธนกิจ
2. บริษัทกําหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อปZองกันและจัดการความขัดแย?งทาง
ผลประโยชนและมีมาตรการรองรับการชี้เบาะแสและตรวจสอบลงโทษ
3. บริษัทมีการสื่อสารให?พนักงานที่ปฏิบัติงานทราบและกําหนดให?มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม
และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ
4. บริษัทจัดให?มีการสื่อสารกับผู?ให?บริการที่เกี่ยวข?องเป\ดเผยความขัดแย?งทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
จากการให?บริการนั้น และมีมาตรการจัดการความขัดแย?งทางผลประโยชนที่เพียงพอ

หลักปฏิบัติที่ 3

ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย.างใกล5ชิดและทันเหตุการณ? (Actively)
1. บริษัทจัดให?มีกระบวนการติดตามการดําเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอยDางสม่ําเสมอเพื่อทราบการ
ดําเนินงานของบริษัทที่ลงทุนและรู?ปWญหาตั้งแตDเริ่มต?นและทันเหตุการณ
2. บริษัทกําหนดปWจจัยในการพิจารณาบริษัทที่ลงทุน โดยพิจารณาความยั่นยืนของบริษัทที่ลงทุนด?วย
เชDน ด?านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตDอสังคม ด?านสิ่งแวดล?อม
3. บริษัทจัดให?มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให?สามารถติดตามการลงทุนได?อยDางตDอเนื่อง
4. กรณีที่พบวDา บริษัทที่ลงทุ นไมDปฏิบัติตามหลั กกํา กั บดู แลกิจการที่ดีหรื อมี ประเด็ นเกี่ ยวกับ ความ
รับผิดชอบตDอสังคม สิ่งแวดล?อม หรือมีสัญญาณของปWญหาที่อาจสDงผลตDอมูลคDาการลงทุน บริษัทจะ
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมของแตDละเรื่อง

หลักปฏิบัติที่ 4

เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเมื่อเห็นว.าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม.เพียงพอ
1. บริษัทจัดให?มีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงเหตุการณและแนวทางที่จําเป@นในการเข?าไปดําเนินการกับบริษัทที่
ลงทุนเพิ่มเติม หากติดตามแล?วยังเห็นวDาไมDเพียงพอ เพื่อให?สามารถมีสDวนรDวมแก?ไขปWญหา และฟfgนฟู
มูลคDาการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนตั้งแตDระยะเริ่มต?น
2. บริษัทกําหนดประเด็นที่เกี่ยวข?องกับเหตุการณที่ควรเข?าไปดําเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้
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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code Policy: I Code Policy)
2.1 กลยุทธ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ยง
2.2 ความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2.3 ความรับผิดชอบตDอสังคมและสิ่งแวดล?อม
3. บริษัทกําหนดให?มีการเจรจากับบริษัทที่ลงทุนโดยไมDต?องเป\ดเผยตDอสาธารณะ (Confidential basis)
และเตรี ย มแผนการดํา เนิ นการที่ ชัดเจนไว? ลDว งหน? า เพื่อรองรั บกรณี เหตุ ของความจํา เป@ น ที่ ต?อ ง
ดําเนินการแก?ไขยังคงอยูD แตDการเจรจายังไมDประสบความสําเร็จ
4. บริษัทดําเนินการเพิ่มเติมโดยเพิ่มความเข?มข?นของมาตรการที่ใช?ตามความจําเป@นและเหมาะสม
5. กรณีที่รับทราบข?อมูลที่อาจมีผลกระทบตDอราคาและไมDเป\ดเผยตDอสาธาราณะ บริษัทได?ดําเนินการให?
เป@นไปตามนโยบายและแนวทางการจัดการกับการลDวงรู?ข?อมูลภายในตามที่กํา หนดไว?ในนโนบาย
และตามที่กฎหมายกําหนด
หลักปฏิบัติที่ 5

เปLดเผยนโยบายการใช5สิทธออกเสียงและผลการใช5สิทธิออกเสียง
1. บริษัทกําหนดให?มีนโยบายการใช?สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู?ถือหลักทรัพย ซึ่งกําหนดเรื่องสําคัญที่ใช?
สิทธิออกเสียง เรื่องที่งดออกเสียง กระบวนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน จํานวนหุ?นหรือสัดสDวนการถือ
ครองหุ?นที่จะไมDใช?สิทธิออกเสียง การคัดค?านหรืองดออกเสียง
2. บริษัทได?มีการรายงานการใช?สิทธิออกเสียงให?ลูกค?าทราบผลการใช?สิทธิออกเสียง และรายละเอียด
การใช?สิทธิออกเสียง อยDางน?อยปOละครั้ง
3. บริษัทกําหนดให?มีการเป\ดเผยกรณีมีการมอบหมายให?บุคคลอื่นดําเนินการใช?สิทธิออกเสียง (Proxy
voting) โดยระบุรูปแบบการใช?บริการ ชื่อผู?ให?บริการและข?อมูลการปฏิบัติตามในกรณีการใช?สิทธิ
ออกเสียงตามคําแนะนํา (ถ?ามี)

หลักปฏิบัติที่ 6

ร.วมมือกับผู5ลงทุนอื่นและผู5มีส.วนได5เสียตามความเหมาะสม
1. บริษัทจัดให?มีและเป\ดเผยนโยบายการรDวมมือกั บผู?ลงทุ นอื่นและผู?มีสDวนได?เสีย เพื่อทําให?บริษั ทที่
ลงทุนเห็นความสํา คั ญของประเด็ นข?อ กังวลของบริษัท โดยระบุถึงประเภทของสถานการณที่ จะ
รDวมมือกับผู?ลงทุ นอื่ น และความพร? อมที่ จะทํา งานรDวมกับผู?ลงทุ นอื่ นทั้ งกลุD มทางการ และไมD เ ป@ น
ทางการ
2. บริษัทใช?ความระมัดระวังและปฏิบัติให?เป@นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข?องในกรณีที่การรDวมมือกับบริษัท
ที่มีปWญหาถึงขั้นตกลงรDวมมือกันบริหารกิจการ
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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code Policy: I Code Policy)
หลักปฏิบัติที่ 7

เปLดเผยธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต.อลูกค5าอย.างสม่ําเสมอ
1. บริษั ท กํ า หนดให? มี ร ะบบในการจั ด เก็ บข? อ มู ล การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ที่
เหมาะสม และมีกลไกที่ดูแลให?มั่นใจวDาข?อมูลที่เป\ดเผยตDอลูกค?าถูกต?อง ไมDทําให?สําคัญผิด และสร?าง
ความนDาเชื่อถือวDาได?ปฏิบัติหน?าที่ด?วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของลูกค?า
2. บริษัทจัดให?มีการเป\ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให?ลูกค?า
ทราบโดยผDานชDองทางเว็บไซตของบริษัท

Update Feb2022

4|Page

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
รายงานการปฎิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจําป 2564
หลักปฎิบัติตามนโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทุน
1. โครงสรางธรรมาภิ บ าลการ
ลงทุน

การปฏิบัติตามนโนบาย

2. มีการป6องกันและจัดการความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอย1าง
เพี ย งพอ เพื่ อ ประโยชนที่ ดี
ที่สุดของลูกคา
3. ตัดสินใจและติดตามบริษั ท ที่
ลงทุ น อย1 า งใกลชิ ด และทั น
เหตุการณ

4. เพิ่ มระดั บใ นกา รติ ดต า ม
บริษัทที่ลงทุน

5. เปH ด เผยนโยบายการใชสิ ท ธิ
ออกเสี ยงและผลการใชสิ ท ธิ
ออกเสียง
6. ร1วมมือกับผูลงทุ นอื่ นและผู มี
ส1 ว น ไ ด เ สี ย ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม

(ไม1มีเหตุการณ)

(ไม1มีเหตุการณ)

7. เปH ด เผยธรรมาภิ บ า ลการ
ลงทุ น และการปฏิ บั ติ ต าม
น โ ย บ า ย ต1 อ ลู ก ค า อ ย1 า ง
สม่ําเสมอ
หมายเหตุ:

หมายถึง ดําเนินการปฏิบัติแลว
หมายถึง ยังมิไดดําเนินการปฏิบัติ

สาระสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีการกํา หนดบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการและฝ(ายงานที่เกี่ยวของรวมทั้งกําหนดใหมี
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท ตั้งแต1วันที่ 25 มกราคม 2562
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีการกําหนดแนวปฎิบัติในการ
ป6องกันและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ที่คํานึงถึง
ผลประโยชนของลูกคาเป<นสําคัญ และเป<นไปตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวของของหน1วยงานทางการ
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีกระบวนการในการติ ดตาม
การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ที่ ล งทุ น อย1 า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให
สามารถทราบการดําเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรูป@ญหา
ของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต1เริ่มตนและทันเหตุการณ โดยคํานึงถึง
ป@จจัยดานความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบ
ต1อสังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เป<นส1วนหนึ่งใน
การติดตามบริษัทที่ลงทุน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ทรี นี ตี้ จํ า กั ด กํ า หนดแนวทางในการ
ดําเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม กรณีเห็นว1าการติดตาม
ตามกระบวนการปกติ ไม1 เ พี ย งพอ โดยจะพิ จ ารณาความ
เขมขนของแนวทางตามความจําเป<น
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีการเปHดเผยนโยบายการใช
สิทธิออกเสี ยงและรายงานผลการใชสิทธิออกเสียงใหลู ก คา
ทราบ
บริ ษั ทหลั ก ทรั พ ย ทรี นีตี้ จํ า กั ด อาจพิ จ ารณาร1 ว มมื อ กั บผู
ลงทุนอื่นและผูมีส1วนไดเสีย เพื่อยกระดับใหบริษัทที่ลงทุนเห็น
ความสําคัญของประเด็นขอกังวล และผลักดันใหเกิดการแกไข
ป@ญหาในทางที่ดีขึ้น
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ดําเนินการเปHดเผยนโยบายธรร
มาภิบาลการลงทุนและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบนเวKบ
ไซตของบริษัท

