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 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment 

Governance Code: I Code) โดยคํานึงถึงประโยชนของผู?ลงทุนเป@นสําคัญ จึงได?จัดให?มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ให?

ความสําคัญในการสร?างและถDายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีหลักธรรมาธิบาลที่เกี่ยวข?องกับการลงทุน เพื่อเป@นกรอบให?

พนักงานใช?ปฏิบัติให?เป@นไปตามนโยบาย และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2566 

คณะกรรมการบริษัทได?ทบทวนนโยบายธรรมภิบาลการลงทุน และปรับปรุงนโยบายท่ีกําหนดไว? ดังน้ี 

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Policy) ครอบคลุมหลักปฏิบัติดังต.อไปนี้ 

หลักปฏิบัติท่ี 1 โครงสร5างธรรมาภิบาลการลงทุน 
 

1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมอบหมายให?คณะกรรมการจัดการ

กองทุนสDวนบุคคลเป@นผู?ปฏิบัติตามนโยบาย และมีหน?าที่การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให?

คณะกรรมการบริษัททราบ 

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายปMละหนึ่งครั้ง หรือเมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงอยDางมี

นัยสําคัญ หรือเม่ือมีเหตุการณสําคัญ (Material Event) 

3. บริษัทกําหนดให?คณะกรรมการจัดการกองทุนสDวนบุคคลมีกระบวนการในการปฏิบัติหน?าที่อยDางมี

ความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข?าไปมีสDวนรDวม

ดูแลบริษัทที่ลงทุนให?ประกอบธุรกิจโดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตDอสังคมและ

ส่ิงแวดล?อม (ESG) 

4. เพื่อให?การบริหารจัดการการลงทุนเป@นไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของลูกค?า คณะกรรมการจัดการ

กองทุนสDวนบุคคลมีการกําหนดมาตรการ ดังตDอไปน้ี 

4.1 นํานโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนใช?กับการลงทุนในสินทรัพยทุกประเภทและครอบคลุมการ

ลงทุนทุกภูมิภาคท่ีกองทุนสDวนบุคคลลงทุนได?ในปVจจุบัน 

4.2 นําเอาปVจจัยความรับผิดชอบท้ังในด?านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล?อม และการกํากับดูแลท่ีดีของ

บริษัทท่ีลงทุนมาประกอบการพิจารณาลงทุน 

4.3 การปZองกันการทุจริตคอรรัปชันทั้งของบริษัทที่ลงทุนโดยอ?างอิงตามข?อกําหนดของกฎหมาย

และของภาคอุตสาหกรรม 

4.4 การจัดการกับการใช?ข?อมูลท่ีมีนัยสําคัญตDอการเปล่ียนแปลงของราคาของบริษัทท่ีลงทุนท่ียังไมD

เป\ดเผยตDอสาธารณะ และปZองกันพฤติกรรมการลงทุนท่ีสร?างให?เกิดการกระทําอันไมDเป@นธรรม

ในการซ้ือขายหลักทรัพยและการฟอกเงิน 
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5. บริษัทกําหนดให?มีการสื่อสารและถDายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้ง เผยแพรD

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให?ผู?ท่ีเก่ียวข?องกับกระบวนการลงทุนท้ังภายในและภายนอกบริษัทได?

รับทราบ 

6. บริษัทกําหนดให?มีการดูแลผู ?ที่ได?รับมอบหมายการปฏิบัติงานจัดการลงทุน (Outsource) (ถ?ามี) 

ปฏิบัติหน?าท่ีท่ีได?รับมอบหมายให?เป@นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 

 

หลักปฏิบัติท่ี 2 มีการป7องกันและจัดการความขัดแย5งทางผลประโยชน?อย.างเพียงพอ เพ่ือประโยชน?ท่ีดีท่ีสุดของลูกค5า 

 

1. บริษัทกําหนดให?มีแนวปฏิบัติในการจัดการความขัดแย?งทางผลประโยชนเป@นลายลักษณอักษรซ่ึงอยูD

ใน Compliance Manual ในสDวนของแนวทางการปฏิบัติงานฝdายธนบดีธนกิจ 

2. บริษัทกําหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อปZองกันและจัดการความขัดแย?งทาง

ผลประโยชนและมีมาตรการรองรับการช้ีเบาะแสและตรวจสอบลงโทษ 

3. บริษัทมีการสื่อสารให?พนักงานที่ปฏิบัติงานทราบและกําหนดให?มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม 

และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ 

4. บริษัทจัดให?มีการสื่อสารกับผู?ให?บริการท่ีเก่ียวข?องเป\ดเผยความขัดแย?งทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการให?บริการน้ัน และมีมาตรการจัดการความขัดแย?งทางผลประโยชนท่ีเพียงพอ 

 

หลักปฏิบัติท่ี 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทท่ีลงทุนอย.างใกล5ชิดและทันเหตุการณ? (Actively) 

 

1. บริษัทจัดให?มีกระบวนการติดตามการดําเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอยDางสมํ่าเสมอเพื่อทราบการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีลงทุนและรู?ปVญหาตั้งแตDเร่ิมต?นและทันเหตุการณ 

2. บริษัทกําหนดปVจจัยในการพิจารณาบริษัทที่ลงทุน โดยพิจารณาความยั่นยืนของบริษัทที่ลงทุนด?วย 

เชDน ด?านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบตDอสังคม ด?านส่ิงแวดล?อม 

3. บริษัทจัดให?มีการติดตามบริษัทท่ีลงทุนเพ่ือให?สามารถติดตามการลงทุนได?อยDางตDอเน่ือง 

4. กรณีที่พบวDา บริษัทที่ลงทุนไมDปฏิบัติตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือมีประเด็นเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตDอสังคม สิ่งแวดล?อม หรือมีสัญญาณของปVญหาที่อาจสDงผลตDอมูลคDาการลงทุน บริษัทจะ

พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมของแตDละเร่ือง 

 

หลักปฏิบัติท่ี 4 เพ่ิมระดับในการติดตามบริษัทท่ีลงทุนเมื่อเห็นว.าการติดตามในหลักปฏิบัติท่ี 3 ไม.เพียงพอ 
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1. บริษัทจัดให?มีแนวปฏิบัติท่ีระบุถึงเหตุการณและแนวทางท่ีจําเป@นในการเข?าไปดําเนินการกับบริษัทท่ี

ลงทุนเพ่ิมเติม หากติดตามแล?วยังเห็นวDาไมDเพียงพอ เพ่ือให?สามารถมีสDวนรDวมแก?ไขปVญหา และฟfgนฟู

มูลคDาการลงทุนในบริษัทท่ีลงทุนต้ังแตDระยะเร่ิมต?น 

2. บริษัทกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวข?องกับเหตุการณท่ีควรเข?าไปดําเนินการกับบริษัทท่ีลงทุนเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 

2.1 กลยุทธ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเส่ียง 

2.2 ความเช่ือม่ันในการบริหารกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2.3 ความรับผิดชอบตDอสังคมและส่ิงแวดล?อม 

3. บริษัทกําหนดให?มีการเจรจากับบริษัทท่ีลงทุนโดยไมDต?องเป\ดเผยตDอสาธารณะ (Confidential basis) 

และเตรียมแผนการดําเนินการที่ชัดเจนไว?ลDวงหน?า เพื ่อรองรับกรณีเหตุของความจําเป@นที ่ต?อง

ดําเนินการแก?ไขยังคงอยูD แตDการเจรจายังไมDประสบความสําเร็จ 

4. บริษัทดําเนินการเพ่ิมเติมโดยเพ่ิมความเข?มข?นของมาตรการท่ีใช?ตามความจําเป@นและเหมาะสม 

5. กรณีท่ีรับทราบข?อมูลท่ีอาจมีผลกระทบตDอราคาและไมDเป\ดเผยตDอสาธาราณะ บริษัทได?ดําเนินการให?

เป@นไปตามนโยบายและแนวทางการจัดการกับการลDวงรู?ข?อมูลภายในตามที่กําหนดไว?ในนโนบาย 

และตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หลักปฏิบัติท่ี 5 เปLดเผยนโยบายการใช5สิทธออกเสียงและผลการใช5สิทธิออกเสียง 

 

1. บริษัทกําหนดให?มีนโยบายการใช?สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู?ถือหลักทรัพย ซ่ึงกําหนดเร่ืองสําคัญท่ีใช?

สิทธิออกเสียง เร่ืองท่ีงดออกเสียง กระบวนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน จํานวนหุ?นหรือสัดสDวนการถือ

ครองหุ?นท่ีจะไมDใช?สิทธิออกเสียง การคัดค?านหรืองดออกเสียง 

2. บริษัทได?มีการรายงานการใช?สิทธิออกเสียงให?ลูกค?าทราบผลการใช?สิทธิออกเสียง และรายละเอียด

การใช?สิทธิออกเสียง อยDางน?อยปMละคร้ัง 

3. บริษัทกําหนดให?มีการเป\ดเผยกรณีมีการมอบหมายให?บุคคลอื่นดําเนินการใช?สิทธิออกเสียง (Proxy 

voting) โดยระบุรูปแบบการใช?บริการ ชื่อผู?ให?บริการและข?อมูลการปฏิบัติตามในกรณีการใช?สิทธิ

ออกเสียงตามคําแนะนํา (ถ?ามี) 

 

หลักปฏิบัติท่ี 6 ร.วมมือกับผู5ลงทุนอ่ืนและผู5มีส.วนได5เสียตามความเหมาะสม 

 

1. บริษัทจัดให?มีและเป\ดเผยนโยบายการรDวมมือกับผู?ลงทุนอื่นและผู?มีสDวนได?เสีย เพื่อทําให?บริษัทท่ี

ลงทุนเห็นความสําคัญของประเด็นข?อกังวลของบริษัท โดยระบุถึงประเภทของสถานการณที ่จะ
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รDวมมือกับผู?ลงทุนอื่นและความพร?อมที่จะทํางานรDวมกับผู?ลงทุนอื่นทั้งกลุDมทางการ และไมDเป@น

ทางการ 

2. บริษัทใช?ความระมัดระวังและปฏิบัติให?เป@นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข?องในกรณีท่ีการรDวมมือกับบริษัท

ท่ีมีปVญหาถึงข้ันตกลงรDวมมือกันบริหารกิจการ 

 

 

หลักปฏิบัติท่ี 7 เปLดเผยธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต.อลูกค5าอย.างสม่ําเสมอ 

 

1. บริษัทกําหนดให?มีระบบในการจัดเก็บข?อมูลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนท่ี

เหมาะสม และมีกลไกท่ีดูแลให?ม่ันใจวDาข?อมูลท่ีเป\ดเผยตDอลูกค?าถูกต?อง ไมDทําให?สําคัญผิด และสร?าง

ความนDาเช่ือถือวDาได?ปฏิบัติหน?าท่ีด?วยความรับผิดชอบเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของลูกค?า 

2. บริษัทจัดให?มีการเป\ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให?ลูกค?า

ทราบโดยผDานชDองทางเว็บไซตของบริษัท  
 



 

บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีตี้ จํากัด 
รายงานการปฎิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจําป� 2565 

 

หลักปฎิบัติตามนโยบาย 
ธรรมาภิบาลการลงทุน 

การปฏิบัติตามนโนบาย สาระสําคัญ 

1. โครงสร�างธรรมาภิบาลการ
ลงทุน 

� บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีตี้ จํากัด มีการกําหนดบทบาทหน�าท่ี
ของคณะกรรมการและฝ(ายงานท่ีเกี่ยวข�องรวมทั้งกําหนดให�มี
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ซึ่งได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท ต้ังแต1วันท่ี 25 มกราคม 2562 

2. มีการป6องกันและจัดการความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน�อย1าง
เพ ียงพอ เพื ่อประโยชน�ที ่ ดี
ท่ีสุดของลูกค�า 

� บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีตี้ จํากัด มีการกําหนดแนวปฎิบัติในการ
ป6องกันและจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน� ที่คํานึงถึง
ผลประโยชน�ของลูกค�าเป<นสําคัญ และเป<นไปตามหลักเกณฑ�ท่ี
เก่ียวข�องของหน1วยงานทางการ 

3. ตัดสินใจและติดตามบริษัทท่ี
ลงทุนอย1างใกล�ช ิดและทัน
เหตุการณ� 

� บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีตี้ จํากัด มีกระบวนการในการติดตาม
การดําเนินงานของบริษัทที ่ลงทุนอย1างสมํ ่าเสมอ เพื ่อให�
สามารถทราบการดําเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู�ป@ญหา
ของบริษัทท่ีลงทุนตั้งแต1เริ่มต�นและทันเหตุการณ� โดยคํานึงถึง
ป@จจัยด�านความรับผิดชอบด�านสิ่งแวดล�อม ความรับผิดชอบ
ต1อสังคม และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ESG) เป<นส1วนหน่ึงใน
การติดตามบริษัทท่ีลงทุน 

4. เพ ิ ่ มระด ับในการต ิดตาม
บริษัทท่ีลงทุน 

- 
(ไม1มีเหตุการณ�) 

บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีต ี ้ จ ํากัด กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม กรณีเห็นว1าการติดตาม
ตามกระบวนการปกติ ไม1เพียงพอ โดยจะพิจารณาความ
เข�มข�นของแนวทางตามความจําเป<น 

5. เปHดเผยนโยบายการใช�ส ิทธิ
ออกเสียงและผลการใช�สิทธิ
ออกเสียง 

� บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีตี้ จํากัด มีการเปHดเผยนโยบายการใช�
สิทธิออกเสียงและรายงานผลการใช�สิทธิออกเสียงให�ลูกค�า
ทราบ 

6. ร1วมมือกับผู�ลงทุนอื่นและผู�มี
ส 1 ว น ไ ด � เ ส ี ย ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม 

- 
(ไม1มีเหตุการณ�) 

บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีตี ้ จํากัด อาจพิจารณาร1วมมือกับผู�
ลงทุนอ่ืนและผู�มีส1วนได�เสีย เพ่ือยกระดับให�บริษัทท่ีลงทุนเห็น
ความสําคัญของประเด็นข�อกังวล และผลักดันให�เกิดการแก�ไข
ป@ญหาในทางท่ีดีข้ึน 

7. เป H ด เผยธรรมาภ ิบาลการ
ลงทุน และการปฏิบัต ิตาม
นโ ยบายต 1 อ ล ู ก ค � า อ ย 1 า ง
สม่ําเสมอ 

� บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีตี้ จํากัด ดําเนินการเปHดเผยนโยบายธรร
มาภิบาลการลงทุนและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบนเวKบ
ไซต�ของบริษัท 

 

หมายเหตุ:  �  หมายถึง ดําเนินการปฏิบัติแล�ว 

    หมายถึง ยังมิได�ดําเนินการปฏิบัติ 

 


