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การกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที ร้อยละ

คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ

ส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานทีโปร่งใส มคีวามสามารถในการแข่งขัน  สามารถปรับ

ตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลียนแปลง  ซึงจะนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิมคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย

คำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสีย  โดยในการประชุมคณะกรรมการครังที /    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแล

กิจการทีดีสำหรบับริษัทจดทะเบียนปี  (Corporate Governance Code : CG Code)  ตามแนวทางของสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (สำนักงาน  ก.ล.ต.)    และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีอ้างอิง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียนปี  ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึงได้มีการประกาศให้

พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติ  และจากการทีคณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ  และมีการปรับเปลียน

ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code 

ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว  แต่ก็ได้มกีารปรับปรุงขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้มีความสอดคล้องกับ CG 

Code ให้มากขึน

บรษิัทเห็นความสำคัญในการวางระบบงานทีดี   มีประสิทธิภาพ   สามารถตรวจสอบได้  และยังให้ความสำคัญต่อการบริหาร

ความเสียงเป็นอย่างยิง  โดยได้แบ่งประเภทความเสียงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานทีกรรมการและผู้บริหาร 

จะสามารถเข้าถึงข้อมลู ได้อย่างสะดวก รวดเรว็มีการรายงานอย่างสมำเสมอ สามารถตรวจสอบและติดตามได้ มีระบบเตือน

ความเสียงหากเกินเกณฑ์ทีกำหนด  และมมีาตรการ แผนงาน  กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสียงทีมิอาจ

หลีกเลียงได้  

นอกจากนี บริษัทได้ถ่ายทอดและส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการทีดีไปยังพนักงานโดยแสดงออกในค่านิยมของ

องค์กร ซึงพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมจีรรยาบรรณทีดีในการปฏิบัติงาน ตังแต่วันทีเรมิงาน หรือ 

วันปฐมนิเทศ  นอกจากนีเพอืให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญในเรืองนี อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนด เรืองของความรู้ 

ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างทีดี ในเรอืงของจรรยาบรรณไว้เป็นหัวข้อหนึงในการประเมินผลการปฏิบัติ

งานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำผู้ลงทุน 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีดีอย่างยิงยวด  ในปี  บริษัทยงัคงได้รับการจดัอันดับ ประเภท ดีมาก 

(Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการทีดีมาโดยตลอด และติดอยู่ใน Top Quartile ของบริษัททีมทีุนจดทะเบียน

ตำกว่า  ,   ล้านบาท  ซึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด 

โดยฝ่ายวาณิชธนกิจได้รับรางวัล SET AWARDS  ประเภทรางวัล Deal of the year awards ด้านการระดมทุน (Capital 

Market Fund Raising Deal) เป็นรางวัลยอดเยียมด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครังแรก (IPO) ของ บมจ.บริหารสิน

ทรัพย์ กรงุเทพพาณิชย์ (BAM)

นอกจากนีการทบีริษัทให้การสนับสนุนเข้ารว่ม โครงการบริษัทเกษียณสุข  ทีจดัโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก

ทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)  เพือส่งเสริม  และดูแลให้พนักงานออมเงินให้มีเพยีงพอในการใช้จ่ายเมือเกษียณอายุ  บริษัทได้รับ

รางวัลในระดับทอง
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. นโยบายการกำกับดูแลกจิการ 

 โดยมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที  /   เมอืวันที  กุมภาพันธ์  คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และปรับปรุงนโยบายทีกำหนดไว้ ดังนี

 .  คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกจิ  และควบคุมดูแลให้กจิการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยัง

ยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและ

สิงแวดล้อม  

 .  บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทีเกยีวข้อง    ทังของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี และตลาดสัญญาซือขาย

ล่วงหน้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิ

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมอีานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัด  รวมทังกำหนดให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  และจรรยาบรรณธุรกิจโดยจดัให้มีการทบทวนอยู่เสมอ  และเผยแพร่ให้กรรมการ และ

พนักงานทราบและถือปฏิบัติ

 .  การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท   และบริษัทย่อย  รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วย

ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ทีเกยีวข้องทุกฝ่ายรวมทังควบคุมดูแลการทำรายการ

ระหว่างกันทีสำคัญ   ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยรายการทีอาจก่อให้เกิดปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม  และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท  และหน่วยงานทีกำกับดูแล รวมทังให้

การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

 . บริษัทจะดูแล ปกป้อง และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึงครอบคลุมทังสิทธิพนืฐานตามกฎหมาย และ

มากกว่าสิทธิตามกฎหมายรวมถึง   การจัดให้มีข้อมูลเกียวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพือการพิจารณาในการประชุม    และให้มี

โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที 

 . บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม และให้มีความเท่าเทียมรวมทังไมใ่ห้มกีารละเมิด

สิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรอืลิขสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  ได้แก่  กลุ่มลูกค้า  คู่ค้า    เจ้าหนี   รวมถึงกลุ่ม

พนักงาน ซึงเป็นทรพัยากรบุคคลทีสำคัญของบริษัท นอกจากนันบรษิัทจะช่วยเหลือเกือกูลสังคมตามความเหมาะสม

 .  บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมดัระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสียงอยู่

เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และจัดให้มเีครืองมอืในการบริหารความเสียงต่างๆ อย่างเหมาะสม

และครอบคลุมในหลายๆ ด้าน 

 . บริษัทจดัให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัททีประกอบด้วยกรรมการทีมคีุณสมบัติความสามารถ ความเป็นอิสระ 

และความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทังในมิติความโปร่งใส  การตรวจสอบ

และถ่วงดุล   และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ  ทังนีกำหนดให้มีกรรมการอิสระไมน่้อยกว่า    ท่าน และมีสัดส่วน

กรรมการทีไม่เป็นผู้บรหิารต่อกรรมการทีเป็นผู้บริหารในอัตราส่วนทีเหมาะสม  โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

และสภาวะธุรกิจในสังคม

 . เพอืให้การปฏิบัติหน้าทีกรรมการของบริษัทมีประสิทธิภาพ   บริษัทมนีโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที

กรรมการทีไม่เป็นผู้บรหิารจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน  แห่ง  และจำนวนบริษัทอืนทังทีเป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่

เป็นบริษัทจดทะเบียนทีกรรมการทีเป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไมเ่กิน    แห่ง  (ไมร่วมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

สมาคมต่างๆ)

 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพือให้ผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ 
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ลำดับที ร้อยละ

. คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อย   ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน เพือช่วยพิจารณาและกลันกรองงานเฉพาะด้านทีสำคัญ  รวมทังจดัตังคณะกรรมการปฏิบัติการอืนๆ 

เพือดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าทีแต่ละคณะมีดังนี

ก) คณะกรรมการชดุย่อยของ บริษทั ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 . คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  ท่าน ได้แก่

   . นายอภิชาติ อาภาภิรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ

   . ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย  กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชกีารเงิน

   . นายไพโรจน์ วโรภาษ  กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชกีารเงิน

   . นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชกีารเงิน

  ทังนี มี นายชิตชัย แจ่มโกมยั (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ

. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิ

    ผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง 

    โยกย้าย ประเมินผลงาน ค่าตอบแทน และเลิกจ้าง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน

. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท  และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ข้อกำหนด

    ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกยีวข้องกับธุรกิจของบริษัท

. พจิารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตัง และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม  รวมถงึพิจารณาเสนอค่าตอบ

    แทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของ

    บุคลากรทีได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  รวมทังเข้ารว่มประชุมกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มฝี่ายจัดการ

    เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ  ครัง 

. พจิารณารายการทีเกยีวโยงหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ

    ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพอืให้มนัใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

. จดัทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท  ซึงรายงานดังกล่าวลง

    นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

. ปฏิบัติการอนืใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

 . คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

   . ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   . นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   . นายนิติพล ชัยสกุลชัย  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   . นางขนิษฐา สรรพอาษา* กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   หมายเหตุ *นางขนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการในวันที  สิงหาคม 

  ทังนีม ีนางณิยะดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน



อำนาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน

)   ด้านการสรรหา

       -  พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะกับสภาพธุรกิจองค์กรและ

          สภาพแวดล้อมทีเปลียนไป

       -  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหาร

          ระดับกรรมการผู้จดัการขึนไป) เพือให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมตัิ

       -  สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีมคีุณสมบัติเหมาะสมเพือมาดำรงตำแหน่งกรรมการทีครบวาระและ/หรือตำแหน่งว่างลง 

          เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพือพิจารณาอนุมัติต่อไป

       -  สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีมคีุณสมบัติเหมาะสมเพือดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง(ระดับกรรมการผู้จัดการขึนไป) 

          เมอืมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมัติ

       -  ดำเนินการอืนๆตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

       -  พิจารณา และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทังกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนทีเหมาะสม ให้กับคณะกรรมการ

          บริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหารระดับสูง  ระดับกรรมการผู้จัดการขึนไป  ในส่วนของกรรมการบริษัทนำเสนอที

          ประชุมผู้ถือหุ้นเพืออนุมตัิ ในส่วนของผู้บรหิารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมัติ

       -  พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวม ให้แก่ผู้บริหารพนักงานของบริษัท และบรษิัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท

          เพืออนุมัติ

       -  กำหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึน

          ไป) โดยคำนึงถึงหน้าทีความรับผิดชอบ ความเสียงทเีกียวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ

          ยาวด้วย

       -  ดำเนินการอืนๆ ตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี

 คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ  ท่าน ซงึเป็นกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชือคณะกรรมการตรวจสอบมดีังนี

  . นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  . ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชกีารเงิน)

  . นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

  ทังนีม ีนายชิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  (สำนักงาน ก.ล.ต.) และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที   และความรับผิดชอบเช่น

เดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
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ลำดับที ร้อยละ

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอืนๆ

 คณะกรรมการปฏิบัติการอืนๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทังบรษิัทและบริษัทย่อย ดังนี

 ) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

  สมาชกิคณะกรรมการจัดการ

   ประธานกรรมการ

   ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

   กรรมการอำนวยการ 

   กรรมการผู้จัดการ

   ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

  สมาชกิสมทบ

   ผู้บริหารสายงาน/ ฝ่าย

บทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการจัดการ

. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึงรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผนงานตลอดจนการ

    ดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกจิปกติ หรือเกียวเนอืงกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท  และบริษัท

    ในกลุ่ม

. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรืองต่อไปนี

       .   การบริหารสินทรัพย์ (Asset Allocation)  หมายถึงวงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการประเภทต่างๆ

              ของบริษัทและบริหารหนีสิน

       .   การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ

       .   การลงทุน

       .   นโยบายและเกณฑ์การบรหิารความเสียง Risk Indicators และ Risk Limit  รวมของบริษัท

       .   นโยบาย  และวิธีปฏิบัติในด้านการป้องกันการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

              รวมทังกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอนัควรสงสัย

. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานทีอนุมัติไว้ใน ข้อ ) รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รปูแบบ  IT 

    Architecture ขององค์กร

. ติดตาม ประเมินผลและทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบายและโครงการตามข้อ ) ถึง ) รวมถึงการติดตามการบริหาร

    จัดการความเสียงของบริษัทในภาพรวม

. พจิารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ 

. พจิารณาและตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพือป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน

    ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทีมอีำนาจทำลายล้างสูง

 ) คณะกรรมการจัดการกองทนุส่วนบุคคล (Investment Committee)

  สมาชกิคณะกรรมการ

   นายชาญชัย กงทองลักษณ์

   นางแกว้กมล ตันติเฉลิม

   นายฉัตรพงศ์ ตลับนาค

  



บทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการจัดการกองทนุส่วนบุคคล

.  คัดเลือกและกำหนดตราสารทีลงทุนได้ (Securities Universe)

.  ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน  และแนวโน้มการลงทุน

.  กำหนดและสอบทานแนวทางการบริหารความเสียงสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสาร

.  อนุมตัิการทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสียง 

.  จัดให้มีระบบการบริหารความเสียงด้านการลงทุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ

.  ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

 ) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

  สมาชกิคณะกรรมการ

   นายชาญชัย กงทองลักษณ์

   ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล

   นางสาวสุธางค์  คนศิลป

   นางสุพัตรา ภู่พัฒน์

   นายวรวิทย์  สินอยู่ 

  สมาชกิสมทบ

   ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี

   ผู้บริหารฝ่ายธนบดีธนกิจ

บทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการจัดการการรับประกนัการจัดจำหน่าย

. พจิารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting) หลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 

. กำหนดหลักเกณฑ์ทีใช้ในการบริหารความเสียง และควบคุมความเสียงทเีกิดขึน

. อนุมัติหลักเกณฑ์ทีใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารทีรบัจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า หรือนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรบัประกันการจัดจำหนา่ย

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย  มอีำนาจอนุมตัิหลักทรัพย์  และวงเงนิการจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกัน

การจัดจำหน่าย (Best Effort  Deal) และแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm  Underwritten) ในวงเงินทีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมตัิการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี

-  การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหนา่ย (Best Effort Deal)
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วงเงิน ประเภทหลักทรัพย์ เงือนไขการลงนาม
ของผู้รับมอบอำนาจ

วงเงนิมากกว่า  ล้านบาท

วงเงนิมากกว่า  ล้านบาท 

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

ตราสารทุน

ตราสารหนี

ตราสารทุน

ตราสารหนี

ตราสารทุน

ตราสารหนี

คณะกรรมการบริษัท  

สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการ

การรับประกันการจัดจำหน่าย

 ใน  ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ

การรับประกันการจัดจำหน่าย
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ลำดับที ร้อยละ

 )  คณะกรรมการสินเชือ (Credit Committee)

  สมาชกิคณะกรรมการสินเชือ ประกอบด้วย

   กลุ่ม ก นายชาญชยั กงทองลักษณ์

    นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน

    นางกุลนดา รุจจนเวท

   กลุ่ม ข ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

    นายวรวิทย์  สินอยู่ 

บทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการสินเชือ

. กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)

. อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงนิของลูกค้า (Credit Lines)

. อนุมัติวงเงินซือขายหุ้นทุน ตราสารหนี อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพือซือขายหลักทรัพย ์และการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็น

    ประกัน

. อนุมัติหลักทรัพย์ทีให้กู้ยืมพร้อมอัตราดอกเบียใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์  หรือตราสารทีกำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชีรวมทังอัตราดอกเบีย  สำหรับการวางเงนิ

    ประกัน

. ติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนีค้างชำระ และหนีมีปัญหา

. อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายทีมคีวามเสียงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  รวมถึง

    การรายงานธุรกรรมทีมเีหตุอันควรสงสัยตามทีกำหนดในแนวทางปฏิบัติ

. ติดตามและควบคุมความเสียงตามเกณฑ์ทีบริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชือ

คณะกรรมการสินเชือมอีำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทังบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบันในวงเงินทีได้รับอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชี และปรับวงเงินในการซือขายตราสารทุน  และตราสารหนีและ

สัญญาซอืขายล่วงหน้า ดังนี

-  การจัดจำหน่ายแบบรบัประกันการจัดจำหน่าย (Firm Underwritten)

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย์
เงือนไขการลงนาม

ของผู้รับมอบอำนาจ

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

วงเงนิน้อยกว่า หรือเท่ากับ  ล้านบาท

ตราสารทุน

ตราสารหนี

ตราสารทุน

ตราสารหนี

ตราสารทุน

ตราสารหนี

ตราสารทุน

คณะกรรมการบริษัท  

สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการ

การรับประกันการจัดจำหน่าย *

 ใน  ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ

การรับประกันการจัดจำหน่าย *

 ใน  ของคณะกรรมการจัดการ

การรับประกันการจัดจำหน่าย **

หมายเหตุ : *    ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

  **  ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
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. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า   ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า   ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

   วงเงนิมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

   วงเงนิมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท 

   วงเงนิไม่เกิน  ล้านบาท

   วงเงนิไม่เกิน  ล้านบาท

   วงเงนิไม่เกิน  ล้านบาท

. ลูกค้าสถาบัน

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

    วงเงินมากกว่า  ล้านบาท แต่ไมเ่กิน  ล้านบาท

ตราสารทุน

ตราสารหนี

สัญญาซอืขายล่วงหน้า

ตราสารทุน

ตราสารหนี

สัญญาซอืขายล่วงหน้า

ตราสารทุน

สัญญาซอืขายล่วงหน้า

ตราสารหนี

ตราสารทุน

สัญญาซอืขายล่วงหน้า

ตราสารหนี

ตราสารทุน

สัญญาซอืขายล่วงหน้า

ตราสารทุน

ตราสารหนี

สัญญาซอืขายล่วงหน้า

ตราสารทุน

ตราสารหนี

สัญญาซอืขายล่วงหน้า

ตราสารทุน

สัญญาซอืขายล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท

สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ

สินเชือ

ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชือ

กลุ่ม ก  คน ร่วมกับกลุ่ม ข  คน

กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ 

หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย

ตราสารหนี  คนร่วมกับผู้มีอำนาจ

ในคณะกรรมการสินเชือกลุ่ม ก 

 คน 

ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ

สินเชือ  คน 

ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี  คน 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีการตลาด 

หรือผู้จัดการสาขา  คน

คณะกรรมการบริษัท 

สมาชิกทุกท่านของคณะกรรม

การสินเชอื

ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชือ

กลุ่ม ก  คน ร่วมกับกลุ่ม ข  คน 

(เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยทีบริหาร

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้

มอีำนาจในคณะกรรมการสินเชือ

กลุ่ม ก  คนมีอำนาจอนุมัติ)

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย์ เงือนไขการลงนาม
ของผู้รับมอบอำนาจ
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วงเงนิมากกว่า  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  ล้านบาท

วงเงนิไม่เกิน  ล้านบาท

วงเงนิไม่เกิน  ล้านบาท

วงเงนิไม่เกิน  ล้านบาท

. ลูกค้ากองทุนสว่นบุคคล

ไมจ่ำกัดวงเงนิ

ตราสารหนี

ตราสารทุน

สัญญาซอืขายล่วงหน้า

ตราสารหนี

ทุกประเภท

กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ 

หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย

ตราสารหนี  คน ร่วมกับผู้มี

อำนาจในคณะกรรมการสินเชือ

กลุ่ม ก  คน

ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชือ

 คน 

ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี  คน

กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ 

หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย

ธนบดีธนกิจ  คน  

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย์ เงือนไขการลงนาม
ของผู้รับมอบอำนาจ

 ) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

  สมาชกิคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน  ประกอบด้วย

   สมาชิกถาวร

    นายชาญชัย กงทองลักษณ์

    นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

    นางกุลนดา รุจจนเวท

   สมาชิกสมทบ

    ผู้ดูแลบัญชเีงินลงทุน

บทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน

. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงนิลงทุนของบริษัทในภาพรวมเว้นแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณา

    การลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์

. กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit  ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์แต่ละประเภทภายใต้วงเงินรวมทีได้รับอนุมัติจาก

    คณะกรรมการบริษัท

. พจิารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ทีให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนทีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

. อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit /  Bidding Limit   สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ทีพิจารณาลงทุนใน

    อำนาจทีได้รับอนุมตัิ 

. พจิารณาคัดเลือกและอนุมัติ  ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ  บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ  หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือ

    ต่างประเทศ 

. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสียง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/

    Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit  ของความเสียงแต่ละประเภทของการลงทุน



. ควบคุมดูแลการบริหารความเสียงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ทีกำหนดไว้

. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ) คณะกรรมการบรหิารความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

  สมาชกิคณะกรรมการบริหารความเสียงเพือการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง ประกอบด้วย

   นายชาญชัย  กงทองลักษณ์

   ดร.วิศิษฐ์  องค์พพิฒันกุล

   นางสาวสุธางค์  คนศิลป

   นายวรวิทย์ สินอยู่

                นางณิยะดา จ่างตระกูล

   นางแกว้กมล ตันติเฉลิม

   นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน

บทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ

. พจิารณาและสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพือรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็น

    ไปตามนโยบายและเกณฑท์ีกำหนด

. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ  และทรัพยา

    กรทีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

. แต่งตังคณะทำงานเพือดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิด

    เหตุ รวมทังทดสอบแผนรองรบัการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองอย่างน้อยปีละครัง

. ติดตามการทดสอบและประเมนิแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง พร้อมทังปรบัปรงุแก้ไขให้ครอบคลุม และเหมาะ

    สมกับธุรกิจ เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 ) คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee)

  สมาชกิคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

   นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

   นายชาญชัย กงทองลักษณ์

   ดร.วิศิษฐ์   องค์พิพัฒนกุล

บทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

. พจิารณาการลงทุนประเภท Long-Term Investment ทัง Listed และ Non-Listed investment  

. พจิารณาคัดเลือกตราสาร / หลักทรัพย์ทีให้ลงทุนระยะยาวได้ตามกรอบการลงทุนทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท

. พจิารณาคัดเลือกและอนุมัติ  ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ  บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทย หรือ

    ต่างประเทศ

. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสียง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/

   Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสียงแต่ละประเภทของการลงทุน

. ควบคุมดูแลการบริหารความเสียงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ทีกำหนดไว้

. ติดตามผลการดำเนินงานของ portfolio และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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ลำดับที ร้อยละ

. การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าทีในการสรรหากรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย  รวมทังตำแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูงอัน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม    ให้แก่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ ์และดำเนินการสรรหา เมือตำแหน่งนันครบวาระ หรือ

ว่างลง โดยมีขันตอนดังนี

 ) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทังขนาดของคณะกรรมการบริษัท  ให้เหมาะสมกบัองค์กร และ

     สอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจทีเปลียนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลทีมคีวามรู้  ความสามารถ

     มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

     ให้มันคงและยังยืน

 ) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทัวไป  คุณสมบัติเฉพาะ  ทักษะทีจำเป็นของกรรมการ กรรมการอิสระ   และผู้บริหาร

     ระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาด

     หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึงคุณสมบัติกรรมการอสิระ

     กำหนดไว้ดังนี

  ( ) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจำนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 

       บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มอีำนาจควบคุมของบริษัท  หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทังนีให้

       นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกยีวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย

  ( ) ไมเ่ป็น/เคยเป็นกรรมการทีมสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีปรกึษาทีได้เงินเดือนประจำหรือผู้มี

                                 อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

       ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง     เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะ

                                 ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  ปีก่อนได้รับการแต่งตัง

  ( ) ไมม่ีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง

       ในลักษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีน้อง  บุตร  หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

       ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บรหิาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ

       บริษัทย่อย

  ( ) ไมม่ีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีมนีัยสำคัญกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

       หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีอาจเป็นการ

       ขัดขวางการใช้วิจารณญานอย่างอสิระของกรรมการอิสระ  รวมทังไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

       กรรมการซึงไมใ่ช่กรรมการอิสระ  หรอืผู้บริหารของผู้ทีมคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่   

       บริษัทย่อย  บรษิัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัด

       แย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  ปีก่อนได้รับการแต่งตัง โดยทีนิยาม

       ของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามทีประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์   และตลาดหลักทรัพย์

       (สำนักงานก.ล.ต.) กำหนด

  ( ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

       อำนาจควบคุมของบริษัท  หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง  และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่   กรรมการ

       ซงึไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี  ซึงมผีู้สอบบัญชีของบริษัท 

       บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  ห รอืนิติบุคคลที

       อาจมีความขัดแยง้สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อยกว่า  ปีก่อนได้

       รับการแต่งตัง

  



  ( ) ไมเ่ป็น  หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพีใดๆ   ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรกึษากฎหมาย หรอืที

       ปรึกษาทางการเงินซึงได้รบัค่าบริการเกินกว่า  ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัท

       ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทังนีในกรณีทีผู้

       ให้บริการเป็นนิติบุคคลให้รวมถงึการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ   ผู้บรหิาร  

       หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดังกล่าวมา

       แล้วไม่น้อยกว่า  ปีก่อนได้รับการแต่งตัง

  ( ) ไมเ่ป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขนึเพอืเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้

        ถือหุ้นซึงเป็นผู้ทีเกยีวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  ( ) ไมป่ระกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันทีมนีัยกับบรษิัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

                                  เป็นหุ้นส่วนทีมนีัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษา

        ทีรับเงินเดือนประจำ  หรือถือหุ้นเกนิร้อยละหนึงของจำนวนหุ้นทีมสีิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน

        ซึงประกอบกิจการทีมสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

  ( ) ไมม่ีลักษณะอืนใดททีำให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการดำเนินงานของบริษัท

 ) ในกรณีตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงทีว่างลง หรือ เป็นตำแหน่งทีจำเป็นต้องแต่งตังเพือดูแลกิจการให้มีประสิทธิ

                   ภาพ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรทีมีคุณสมบัติ 

      ความรู้ ความสามารถทีเหมาะสมก่อน เพือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร

 ) ในกรณีทีเป็นการแต่งตังกรรมการในตำแหน่งทีว่างลง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการมีนโยบายให้

     ดำเนินการเพือเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชือบุคคล  เพือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ 

     ซึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต้องมคีุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว  หรือหลายรายรวมกนัในจำนวนทีรวมแล้วไม่น้อยกว่า

     ร้อยละ  และไม่เกินร้อยละ  ของหุ้นทีบริษัทออกและจำหน่ายแล้ว  ทังนี  โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าว

      ต่อเนืองไม่น้อยกว่า  เดือนและผู้ถอืหุ้นทังหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมดุทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น

     เพอืการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพือเสนอวาระและชือบุคคลเพือ

     เป็นกรรมการ   โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  หลักเกณฑ ์ วิธีการกระบวนการกลัน

     กรองเรืองทีผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารทีเกยีวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่

     ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย  เดือน 

 ) เมอืผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว   กรณีการเสนอแต่งตังกรรมการ  กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อ

     ทีประชมุสามัญผู้ถือหุ้นเพืออนุมตัิ โดยกรรมการแต่ละราย     ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึงหนึงของ

     จำนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

     กรณีผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา  และกำหนดค่า

     ตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลทีมคีุณสมบัติเหมาะสมเพือดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

                  และเสนอชือบุคคลทีเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหนึงชือ  พร้อมเหตุผลเพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง

                  ต่อไป  โดยในการสรรหาได้พิจารณากลันกรอง  สรรหาบุคคลทีมคีุณสมบัติครบถ้วน  เหมาะสม  มีความรู้   ความ

     สามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็น

     อย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายทีคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้
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ลำดับที ร้อยละ

. การกำกับดูแลการดำเนนิงานของบรษิัทย่อย และบริษทัร่วม

เนืองด้วย บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด  (มหาชน)   ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ  Holding  Company  ซึงปัจจบุันถือหุ้นร้อยละ 

.  ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด บริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด บรษิัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด  และ

บรษิัท ทรีนีตี วัน จำกัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด โดยทีบรษิัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท

ย่อยคือบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอรว์ิสเซส จำกัด ซึงรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจโดยมสีัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ  รวมทังมกีารลงทุนในการร่วมค้าคือบริษัท ทรีมนันี โฮลดิง จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ .

ในการบริหารงานของบริษัทย่อย   บริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย   และหาก

บรษิัทย่อยมกีารดำเนินธุรกิจทีกระทบต่อบริษัทอย่างมนีัยสำคัญ  บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากทีประชมุคณะกรรมการของ

บรษิัทก่อน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดทีไม่อยู่ในหลักทรัพย์หรือกรอบทีอนุมัติให้ลงทุน เป็นต้นรวมทังนโยบายหลักทีบริษัท

ย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บรหิารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

เพือร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบรหิารงานในบริษัทดังกล่าว  

กรณีทีมกีารทำรายการระหว่างบริษัทย่อย  หรือบริษัทร่วมกับบุคคลทีเกียวโยง  เช่น    การได้มาหรือจำหน่ายไปซึงทรัพย์สินที

สำคัญ หรือ กรณีทีต้องมกีารลงมติ  หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรืองสำคัญในระดับเดียวกับทีต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บรษิัทตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มกีารเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวม

ถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงนิรวมให้ทันกำหนดเวลา

. การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อ

กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual)อย่างเคร่งครัด ซึงมกีารกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆได้แก่ จรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซือขายหลักทรัพย์ของพนักงาน  นอกจากนัน บริษัทได้กำหนดแนว

ทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าไว้ดังนี 

 ) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานทีมโีอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจนทังด้านงานการตลาด

(Front  office) และงานสนับสนุน (Back  office) เช่น ฝ่ายทีปรกึษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่าย

ตลาดทุน  ฝ่ายตราสารหนี  ฝ่ายธนบดีธนกิจ หน่วยงานดูแลเงนิลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการ

ปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 ) ในกรณีทีบริษัทรบัเป็นทีปรึกษาทางการเงินกับบริษัททีเป็นคู่แข่งกับลูกค้าหรือบริษัททีมีการทำธุรกิจลักษณะหรือ

ใกล้เคียงกับลูกค้าต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรบังานของลูกค้าทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือให้

ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกทีปรกึษาทางการเงิน

 ) ก่อนทพีนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าทีของพนักงาน ทีจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนัก

งานมสี่วนได้ส่วนเสียโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทนันหรือไม่

 ) ห้ามพนักงานซือ  หรือขายหลักทรัพย์บริษัททีตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นทีปรึกษาทางการเงิน   หรือ

ดำเนินการอย่างหนึงอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นันมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหาร

ก่อนการซือขาย

 ) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอืนและบริษัททีเกยีวข้องอืน คือ

  -  กรณีทีเป็นการติดต่อทีเกยีวเนอืงกับเนืองาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บรหิารของฝ่ายก่อนและติดต่อ

     กับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัททีเกียวข้องเท่านัน

  -  กรณีทีไม่เกยีวกับเนืองาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก

   



 ) กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึนหรือเพิกถอนรายชือหลักทรัพย์ใน Restricted list/Research list หรือ Watch 

List ทังของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจรวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจา้หน้าทีทีเกียวข้อง

 ) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมลูโดย

  - กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัททีเป็นลูกค้าโดยแยกระดับ

    การใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าทีและความรับผิดชอบเชน่ ระดับเจ้าหน้าที ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น

  - รหัสประจำตัวในการดูข้อมลูในระบบงานให้กับผู้ทีเกยีวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมลูของตนเอง

  - จัดให้มีขันตอนในการจัดส่งข้อมลู และเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ทีเกยีวข้องทรีดักุมเพอืให้แน่ใจว่า

    ผู้รับเป็นผู้ทีควรได้ข้อมูลและเอกสารนันจริง

 )  การซือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

  . ) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชซีือขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

               -  พนักงานของบริษัท และบรษิัทย่อยต้องเปิดบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ 

            ทรีนีตี จำกัด เท่านัน โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย

         -  หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรพัย์บริษัทอืนก่อนวันทีระเบียบนีใช้บังคับ  หรือก่อนมาปฎิบัติ

            งานกับบริษัท และบริษัทย่อย  พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนัน นับแต่

            วันทีระเบียบนีใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ทีคงค้างได้เท่านัน จนกระทังไมม่ีหลัก

            ทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนันทันที

         -  ห้ามพนักงานเปิดบัญชซีือขายหลักทรัพย์เพือตนเองโดยใช้ชือของบิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง ญาติ

            สนิท หรือเพือนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

  . ) ข้อพึงปฏิบัติในการซือขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

                กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซือขายหลักทรพัย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด หรือกับ

บรษิัทหลักทรัพย์อืน รวมถึงบัญชีของคู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทังยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมลูเพือการ

ตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีทีบรษิัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิมทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น  

         ผู้บริหารของบริษัททีมีส่วนเกียวข้องกับข้อมูลทางบัญชี และงบการเงินทียังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

จะไมส่ามารถสังซอื  หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตังแต่วันที    ของเดือนถัดจากวันสินไตรมาส หรือวันสินงวด จนถึงวันที

บรษิัทเปิดเผยข้อมลูดังกล่าวต่อสาธารณชน 

                สำหรับกรรมการของบริษัท  และบริษัทย่อย  จะไม่สามารถสังซือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตังแต่

วันทีได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการ   เพือรับทราบงบการเงินรายไตรมาส  หรือรายงวดจนถึงวันทีประกาศงบการเงนิ 

ทังนี  เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซือขายทีไม่ได้ใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ซึงกรรมการจะต้องทำบันทึกให้  Compliance 

Officer  เพือเป็นข้อมลูหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

  . )  แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

                 เจ้าหน้าทีฝ่ายบัญชี และการเงนิต้องรักษาความลับของข้อมลูทางบัญชี  วมถึงงบการเงินของบริษัท

ไว้อย่างเคร่งครัด  ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึงอย่างใด   ให้ผู้ทีไมม่ีส่วนเกียวข้องได้รับทราบข้อมูลนัน  ต้องมีการรักษา

ความลับระหว่างฝ่ายงานไม่ใช้ข้อมลูทีรับทราบจากการปฏิบัติงานในการซือหรือขายเพือตนเองหรือบุคคลทีเกยีวข้องเจ้าหน้า

ทีฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถสังซือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตังแต่วันสินไตรมาสหรือวันสินงวด    จนถึงวันทีบรษิัทเปิดเผย

ข้อมลูดังกล่าวต่อสาธารณชนกรณีทีจำเป็น   และเป็นการซือขายทีไมไ่ด้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องทำบันทึกขออนุมัติ

จากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพือเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท
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ลำดับที ร้อยละ

 ) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพือป้องการใช้ข้อมูลภายในและราย

งานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง   เพือพจิารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของ

บรษิัท 

 ) กรณีมีบุคคลใดทีเกียวข้องกับการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีำนาจ หรอืตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทใด  บริษัทจะไม่จัดทำบทวิเคราะห์ของ

บรษิัทนัน

. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 ) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบ

ปีบัญชีทีผ่านมามจีำนวนเงินรวม , ,  บาท

 ) ค่าบริการอนื (Non - Audit Fee)

  บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืนใดให้แก่ผู้สอบบัญช ีหรือสำนักงานสอบ

บัญชทีีผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทังไมม่ีการตกลงในบริการอืนใดทียังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีทีผ่านมา

. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการทีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี  มาปรับใช้

 ในการประชุมคณะกรรมการครังที /    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี

สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี   (Corporate Governance Code : CG Code)  ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    (สำนักงาน ก.ล.ต.)   และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีอ้างอิงตามหลัก

การกำกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียนปี  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงได้มีการประกาศให้พนักงาน

ได้รับทราบและถือปฏิบัติและจากการทีคณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมกีารปรับเปลียนให้เหมาะสม

กับภาวการณ์และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ  CG Code  ส่วนใหญ่

มาปรับใช้แล้วแต่ก็ได้มกีารปรับปรุงขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้มคีวามสอดคล้องกับ CG Code ให้

มากขึน โดยยังมบีางหลักปฏิบัติทีไมส่อดตล้องกับ CG Code ได้แก่

 

   

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอสิระมีการ

ดำรงตำแหน่งต่อเนืองไมเ่กิน  ปี นับจากวันทีได้รับการ

แต่งตังให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครังแรก ในกรณีที

จะแต่งตังกรรมการอิสระนันให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะ

กรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น

ดังกล่าว

คำชแีจง

คณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า  ปี ทำให้

กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 

และกรรมการอสิระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

ในการเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตัง

กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แจ้งข้อมูลจำนวนปี

ทีกรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม 

เพือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามาโดยตลอด



. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีดีในเรอืงอืนๆ

หมวดที  สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไมก่ระทำการใดๆอันเป็นการละเมดิหรอืริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็น

ธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล

 . )  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 ในปี    บริษัทได้จดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง  เมือวันที    เมษายน    ซงึบริษัทได้ดำเนินการเพือสิทธิ

และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี

 -  จัดกระบวนการประชุมทีสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไมใ่ช้วิธีการทียุ่งยาก  รวมทังจัดให้

    สถานทีประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น 

 -  เผยแพร่ข้อมลูทังหมดเกยีวกับวัน เวลา สถานทีประชุม  วาระการประชุม  กฎเกณฑ์ต่างๆ  และข้อมลูทีเกียวข้องกับ

    เรืองทีต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  วันซึงในปี  

    บริษัทได้นำข้อมูลขึนเว็บไซต์เมอืวันที เมอืวันที  มนีาคม  โดยเป็นข้อมลูทีเหมือนกับข้อมูลทีจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

                 ในรูปแบบเอกสารซึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมือวันที  เมษายน 

 -  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกียวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง  Email : ir@trinitythai.com เริม

                 ตังแต่วันทีเผยแพรเ่อกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  วัน

 -  กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไมต่ํากว่า  ชัวโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชมุของผู้ถือหุ้น 

 -  ก่อนเริมการประชุม   ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในทีประชมุถึงกฎเกณฑท์ีใช้ในการประชุม ขันตอนการ

    ออกเสียงลงมติ ซึงได้บันทึกไว้ในรายงานการประชมุ

 -  จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลทีเพียงพอ  ในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควร     ซึงมากกว่าทีกฎหมายกำหนดโดย

    บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรืองๆอย่างชดัเจนและในแต่ละวาระจะมคีวามเห็นของคณะกรรมการบริษัท

                 ประกอบ พร้อมทังให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ  โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีสำคัญ   เพือให้ผู้ถือหุ้น

    ทราบ

 -  จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุม เพือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที 

                 และไมม่ีการเพิมวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

 -  มีประธานกรรมการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ประ

                 ธานเจ้าหน้าทีบริหาร   ผู้บริหาร  และผู้สอบบัญชเีข้าร่วมประชุมเพือชีแจง  และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น  (รายชือ

    กรรมการทีเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นเปิดเผยในข้อ . ในส่วนของการจัดการ) 

 -  เปิดเผยมติทีประชมุผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น    โดยจัดส่งผ่านช่อง

                 ทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ 

 -  จัดทำ และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทังเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลัก

                 ทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายในกำหนด  วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึงรายงานการประชุม

    ได้มีการบันทึกมติทีประชมุไว้อย่างชัดเจนพร้อมทังคะแนนเสียงทีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงในทุกวาระทีมี

                 การลงคะแนนเสียง

 . )  โครงสรา้งการถือหุ้น 

 -  ตามรายชือผู้ถือหุ้นทีเปิดเผยในข้อ  ของบริษัทและบรษิัทย่อยบริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มกีารถือหุ้นไขว้หรือ

    การถือหุ้นแบบปิรามิด โดย ณ วันทีปิดสมุดทะเบียนเมอืวันที  มนีาคม  บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat 

    ร้อยละ .  

 -  คณะกรรมการของบริษัทไม่มกีารถือหุ้นรวมกันเกนิกว่าร้อยละ  ของหุ้นทีออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (ราย

    ละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนเกียวข้องของกรรมการแสดงในข้อ .  ของหมวดที )  
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ลำดับที ร้อยละ

หมวดที  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม   นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที   แล้ว  บริษัทได้

ดำเนินการเพือให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี

 . ) การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นทีสนบัสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทกุรายเท่าเทียมกัน

 ( )  การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือบุคคลเพอืเข้าดำรงตำแหน่งกรรม

การล่วงหน้า ตามทีคณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม 

และชือบุคคลเพือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตังแต่ปี  เป็นต้นมา   ซึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือ

หุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน  ในจำนวนทีรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ    และไม่เกินร้อยละ   ของหุ้นทีบรษิัทออก  และ

จำหน่ายแล้ว  ทังนีโดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนืองไม่น้อยกว่า  เดือนและผู้ถือหุ้นทังหมดยังคงความเป็นผู้ถือ

หุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้นเพอืการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี  บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ

เพือเสนอวาระและชือบุคคลเพือเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  หลักเกณฑ ์ วิธีการ

กระบวนการกลันกรองเรอืงทีผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารทีเกยีวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผย

แพรข่องตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย  เดือน 

 สำหรบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี  บริษัทได้แจง้ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์

ของบริษัทเมอืวันที  มกราคม    กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัท

ภายในวันที  กุมภาพันธ์   เพือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพจิารณา ซึงไมม่ีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชือ

บุคคลเพือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี   

 ( )  เพอืรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  บรษิัทได้จดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะทีมทีาง

เลือกสำหรับผู้ถือหุ้นทีจะมอบฉันทะ ให้ผู้อืนหรือให้กรรมการทีเป็นอิสระ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม) ของบริษัทเป็นผู้

รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบรษิัทได้ระบุรายชือในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

ทีกระทรวงพาณิชย์กำหนดเพือให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลง

คะแนนเสียงได้เป็นรายวาระทังนี บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะพรอ้มทังรายละเอยีด ขันตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า  วันพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 ) จัดให้มบีัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายทีเข้าร่วมประชุมในการคัดค้าน  หรืองดออกเสียง  โดยผู้ถือ

หุ้นมสีิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง

 ( ) จัดให้มบีัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพือการตัดสินใจแต่ง

ตังกรรมการเป็นรายคน

 ( ) จัดให้มหีนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทังฉบับ และเผยแพรพ่ร้อมกันกับหนังสือเชญิประชุมทีเป็น

ฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า  วันก่อนวันนัดประชุม   โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของ

ตลาดหลักทรัพย์ ซึงในปี  บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมือวันที  มนีาคม 

 ( ) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทีมีส่วนได้เสียในวาระใดให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระ

นันๆ ทังนีไมร่วมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น



 . ) นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  ทรีนีตี  วัฒนา  จำกัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อ

กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครดัซึงมกีารกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆได้แก่ จรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซือขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนัน  บรษิัทได้กำหนดแนว

ทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท  และการรักษาความลับของลูกค้าตามรายละเอียดในข้อ  และเปิด

เผยในรายงานประจำปี   

 . ) การเปิดเผยขอ้มูลสว่นได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกียวข้องต่อคณะกรรมการ

 บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมลูการรายงานการมสี่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ทีเกยีว

ข้องของกรรมการ และผู้บรหิารของบริษัทและบริษัทย่อย เพือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมทีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทังนี  กรรมการและผู้บริหารทีมสี่วนได้เสียกับธุกรรม

ทีทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไมม่สี่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

 สำหรบัการรายงาน กำหนดให้รายงานครังแรกทีเข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บรหิารและทบทวนข้อมลูเป็นประจำ

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี ให้มีการรายงานเมือมกีารเปลียนแปลงทีเข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน   วัน

นับจากวันทีมีการเปลียนแปลง  โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท  เพือรวบรวมและนำส่งประธานกรรมการ และประธานกรรม

การตรวจสอบภายใน  วันทำการ รวมทังรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครังถัดไป

 . ) การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษทั

 บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขันตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอยีดในหัวข้อรายการระหว่างกัน

ตามรายละเอียดในข้อ     

 ในปีทีผ่านมา  รายการระหว่างกันทีเกิดขึนระหว่างบริษัท  และบริษัทย่อยกับบริษัททีเกยีวข้องกัน  บริษัทได้ให้คณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการทีเกิดขึน    ซงึคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า   รายการดังกล่าวเป็นรายการทีเป็น

ไปตามลักษณะธุรกิจทัวไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม 

 สำหรบัรายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งบริษัท

มนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท  ทรนีีตี  วัฒนา  จำกัด  (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด เป็นผู้

พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึงการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

หมวดที  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี 

 . ) การดูแลสทิธิของผู้มีสว่นได้เสีย

 บริษัทได้ตระหนัก และได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มสี่วนได้เสียของบริษัททุกๆ กลุ่มตามสิทธิ และหน้า

ทีทีมตีามกฎหมาย หรอืตามข้อตกลงทีมีกับบริษัท เพือให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทังดูแลมิให้

มกีารละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือ

คู่ค้า เจ้าหนี พนักงาน คู่แข่ง  โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี

ผู้ถือหุ้น   :   บริษัทมุ่งมนัในการดำเนินธุรกิจเพือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญ

เติบโตอย่างยังยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทังดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชือถือ

ได้

ลูกค้า :    บริษัทมุ่งมันทีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า   โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน  และ

ระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดเพือให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  การนำเสนอ

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมลู  
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ลำดับที ร้อยละ

คู่ค้า :    บรษิัทจะไม่กระทำการใดๆให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกียวกับการซือขายด้วยการละเว้น  การเปิดเผยข้อมูล 

บิดเบือนข้อมลู หรือให้ข้อมูลทีไม่ถูกต้องกับคู่ค้า   รวมทังคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกทีเป็นธรรม และไมล่ะเมิดทรัพย์

สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิใดๆ 

เจ้าหน ี :    บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆทีมีต่อเจ้าหนอีย่างเคร่งครัด  ไม่ว่าจะเป็นเรืองวัตถุประสงค์การใช้

เงิน การชำระคืน และเรืองอนืๆ ทีได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนีของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัท

แก่เจ้าหนีอย่างสมาํเสมอ และในกรณีทีไมส่ามารถปฏบิัติตามเงอืนไขข้อใดข้อหนึงได้   บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหนีให้ทราบโดยเร็ว 

เพือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมันในการรักษาสัมพันธภาพทียังยืนกับเจ้าหนีและให้

มคีวามเชือถือซงึกันและกัน 

พนกังาน :   บรษิัทมีนโยบายสรรหา และว่าจ้างบุคลากรทีมีความรู้  ความสามารถ และ/หรือ ประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน

สนับสนุนให้มกีารทำงานเป็นทีมอีกทังพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนืองรวมทังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกียว

กับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานรวมถึงการดูแลเรืองความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการทบทวน

และปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสม  เพือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน  และสวัสดิการทียุติธรรม  และสามารถแข่งขันได้ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึงส่งผลให้พนักงานมคีวามเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนันบริษัท

ยังปฏิบัติต่อพนักงานซึงเปิดบัญชีซือขายหลักทรพัย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรง

งานอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนีในกิจกรรมต่างๆ ทีเกยีวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนวทาง

ทีต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ  อาทิเชน่ HR Partner  คณะกรรมการความปลอดภัยชวีอนามัยและสิงแวดล้อมใน

การทำงาน   คณะกรรมการสวัสดิการ   คณะกรรมการกองทุนสำรองเลียงชพี  (ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมี

นโยบายพฒันาบุคลากรตามข้อ .    โดยในปี  บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชัวโมงเฉลียต่อ

คนต่อปี เท่ากับ .  ชวัโมง ซึงมากกว่าปี  ร้อยละ .

คู่แข่ง :   บรษิัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดทีปฏิบัติ

ผิดกฎระเบียบทีทางการกำหนด

สังคมและสงิแวดล้อม   :  บริษัทสนับสนุนกจิกรรมต่างๆเพือช่วยเหลือ เกอืกูลสังคม  และใส่ใจในสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง  

เพือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม

นอกจากนี  บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงานซึงพนักงาน

สามารถใช้สิทธิ  และเสรีภาพของตนตราบเท่าทีไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืนไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอนัดี และ

จริยธรรมรวมทังบริษัทไมม่ีการจ้างแรงงานเด็กทีอายุน้อยกว่า  ปี และแรงงานต่างด้าวทีผิดกฎหมาย

ทังนี บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมในหัวข้อที  และในปี 

 เพอืความยังยืนในการดำเนินธุรกิจ   และในปี    บริษัทไมม่ีข้อพิพาทใดๆ ในเรืองเกียวกับผู้มีส่วนได้เสียหรือถูกลง

โทษโดยหน่วยงานทางการทีเกยีวข้องแต่อย่างใด

 . ) มาตรการชดเชยในกรณีทีผู้มีสว่นได้เสียได้รับความเสียหายจากการทีบริษัทละเมิด  และกลไกการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรืองร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขันตอนปฏิบัติทีชดัเจนเพอืให้แน่ใจว่าเรือง

ร้องเรียนทุกเรืองได้รับการพิจารณาอย่างเทียงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสมรวมทังได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธี

อนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทีจะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน  

และเป็นทางเลือกทีลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใชจ้่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทังสนับ

สนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึงรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสือสาร  หรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นทีเกยีวกับ



การทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ระบบการควบคุมภายในทีบกพร่อง การทุจริตหรอืการทำผิดจรรยา

บรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ

ทีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมาย  เพือให้มีการสังการให้มกีารตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท   โดยไม่มกีารเปิดเผยชือผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารรับทราบ  โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้อง

เรียนและแจ้งเบาะแสไว้ใน website: www.trinitythai.com/contact 

 ทงันีในปี  ไม่ปรากฎว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ

บรษิัทจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

 . ) การต่อต้านการทุจริตและหา้มจ่ายสินบนเพือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

 บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑพ์ืนฐานของบริษัท ในคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเรืองการรับผลตอบแทน

จากการปฏิบัติหน้าทีและผลตอบแทนอืน ซึงกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้หรือให้หรือ

เรียกร้องหรือรับซึงผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง)ใดๆ ซึงจะทำให้ขัดกันกับหน้าทีของบริษัท หรือพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท

ทีพึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ”  บริษัทจงึได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจรติในภาคเอกชนไทย  ซึงจดั

ขนึด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   หอการค้าไทย   หอการค้าต่างชาติ     สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทยตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที /    เมอืวันที  มกราคม   และ

เห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ  (Collective  Action  Coalition)  ซึงมจีุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ 

 นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ  และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด 

รวมทังมบีทลงโทษทีรนุแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตังแต่เดือนมกราคม  และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน   เมอืเดือนเมษายน   และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมือเดือนพฤศจิกายน 

 รวมทงัได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพือความยังยืนเรือง  Anti-Corruption  

Progress  Indicators  ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี  ซงึได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption)    แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียง

พอของกระบวนการทังหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติทีกำหนด ดังนี  

 ) โดยได้มีการสือสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครังพร้อมกับการอบรมพนัก

งานประจำปี รวมทังมีการประเมนิระบบการควบคุมภายในเพือป้องกันความเสียงการทุจริตทุกครังทีฝ่ายตรวจสอบฯเข้าตรวจ

ปสอบระบบงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภาย

ในทีบรษิัทกำหนดจากผลการประเมินระบบงาน   นโยบาย  และแนวปฏิบัติในการป้องกัน  และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที

กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสม   และเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน

 บริษัทมีการจดัอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด  พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึง

เป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครัง ให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการทีกำกับดูแลและ

กฎหมายอนืทีเกียวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการ

เงินแก่การก่อการร้าย   รวมถึงการเน้นยําแนวทางปฏิบัติเพือป้องกัน  และต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน นอกเหนือจากการแจ้ง

ผ่าน   Email  ถึงพนักงานทีเกยีวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ  ทีมีการเปลียนแปลงระหว่างปี  ในปี   บริษัทจัดอบรม

ประจำปีระหว่าง -  ตุลาคม และ ,  พฤศจิกายน  โดยมผีู้เข้ารบัการอบรมดังนี 
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ลำดับที ร้อยละ

 ) บริษัทจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รปัชัน 

และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน 

 ทงันี  บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการเพือป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์

รัปชนัไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.trinitythai.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

 . ) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสทิธ ิ

 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำเนินการทีมีลักษณะเป็น

การละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา  ได้แก่  กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมันคงปลอดภัย   โดยให้

ซอฟต์แวร์ใดๆ ทีนำมาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัท ต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน และห้าม

มใิห้พนักงานติดตังซอฟต์แวร์ทีละเมดิลิขสิทธิบนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท   รวมถึงได้มีการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ใน

การทำงานของพนักงานด้วย

หมวดที  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส

 . ) การเปิดเผยขอ้มูล

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมลูทีมีความถูกต้อง โปร่งใสและทันเวลาทังข้อมลูทางการเงิน 

และข้อมูลทีมใิช่ข้อมลูทางการเงินทีพิจารณาว่ามีความสำคัญ  โดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ - ) และรายงาน

ประจำปีทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเปิดเผยผ่านชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)และนำส่งถึงผู้ถือหุ้นและผู้ทีเกยีว

ข้อง  ได้แก่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ  ส่วนแบ่งการตลาด  รายชือคณะ

กรรมการและผู้บริหาร หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท   การ

ทำหน้าทีของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการชุดย่อย  จำนวนครังทีเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย   จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายเกียวกับสิงแวดล้อม และสังคม นโยบายการจ่ายค่า

ตอบแทนแก่กรรมการ  และผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนทีกรรมการได้รบั  เป็นต้น  

 สำหรบัการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท   บริษัทมีการดูแลให้มกีารเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

โดยมุ่งเน้นให้มขี้อมูลสำคัญของบริษัทเพือสือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมลูได้แก่ วิสัยทัศน์

และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ  รายชือคณะกรรมการ และผู้บริหาร หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรม

การ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสรา้งการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชมุ และ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ  รายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม  หลักเกณฑก์าร

ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชือกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   จรรยา

บรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

ฝ่ายงาน ประเภทหลักทรัพย์
สัดส่วนต่อพนักงาน
ทังหมดในฝ่าย (%)

ฝ่ายทีปรึกษาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์

ฝ่ายธนบดีธนกิจ 

ฝ่ายตราสารหนี 

ฝ่ายวาณิชธนกิจ

สายงานสนับสนุน



 ตังแต่ปี  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา   และอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน

การสือสาร และเปิดเผยข้อมลูได้แก่ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการสือสาร/เปิดเผยข้อมูล การสือสารกับนักวิเคราะห์  กำหนด

ช่วงเวลาการไมใ่ห้ข่าว  ข้อกำหนดการใช้กระดานข่าว  การชีแจงข่าวลือ  การทบทวนนโยบาย  ข้อกำหนดกรณีฝ่าฝืนนโยบาย 

เป็นต้น

. ) การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ  และผู้บรหิารของบริษัท    มีหน้าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตาม

มาตรา  เพอืให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.) เรือง

การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

(แบบ - )กับเลขานุการบริษัททุกครังทีมีการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(สำนักงาน ก.ล.ต.) เพือรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครังหากมีการเปลียนแปลง

 ตังแต่ปี   คณะกรรมการและผู้บรหิารได้เปิดเผยเพิมเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัท โดยคู่สมรสและ

บุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะซึงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทังทางตรงและทางออ้ม ณ วันที  ธันวาคม

พ.ศ.  เป็นดังนี 
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ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

นายไพโรจน์ วโรภาษ

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

นายอภิชาติ อาภาภิรม

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

นายนิติพล ชัยสกุลชัย

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

ลำดับ ชอื – นามสกุล
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
 ธ.ค.  ธ.ค. เพิม(ลด)

สัดส่วน
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ลำดับที ร้อยละ

 . ) รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลงบการเงินรวมของบริษัท  และ

บรษิัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรอง

รับทัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบัติสมําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทัง

มกีารเปิดเผยข้อมลูสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ      ตามทีได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานประจำปี

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วย  กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ในการสอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้มรีะบบควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทังให้มกีารเปิดเผยรายการทีเกยีวโยงกัน หรือทีมคีวามขัดแย้งทางผล

ประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับเรืองนีได้นำเสนอเพือขอความเห็นชอบจาก

ดร.วรฑา คงแสนอิสระ

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

นายสรยุตม์ พรหมพจน์

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

ลำดับ ชอื – นามสกุล
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

 ธ.ค.  ธ.ค. เพิม(ลด)
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คณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้วและคณะกรรม

การบริษัทมีความเห็นว่างบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที  ธันวาคม พ.ศ.  เป็นรายงานทีถูกต้อง ครบถ้วน   

เพียงพอและเชอืถือได้ 

 . )  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทนุ

 บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ  เกียวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ในการ

ดำเนินธุรกิจ  ผ่านทางสือมวลชน 

 ในปี  บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมลูของบริษัท โดยผ่านกิจกรรม  Opportunity day ซึงเป็นกิจกรรมทีบริษัทจด

ทะเบียนพบผู้ลงทุน ผ่านระบบ VDO Conference  เมือวันที  ธันวาคม  ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 นอกจากนี   บริษัทได้นำเสนอข้อมลูของบริษัทผ่านทาง  Website  ของบริษัท  www.trinitythai.com ซึงนักลงทุนจะ

สามารถเข้ามาดูมาติดตามได้ โดยข้อมลูทีแสดงในเว็บไซต์นี  จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส   รวมทังมีการ

ปรบัปรุงข้อมูลอนืให้เป็นปัจจบุัน เช่นโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน    ซึงเว็บไซต์ของบริษัทจะเชือมต่อกับหน่วย

งานทางการ  ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมลูบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม  นักลง

ทุนก็ยังสามารถดููข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ  ทังนี  บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสือสารกับนักลงทุน   โดยนักลงทุน

สามารถสอบถาม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เชน่กัน  รวมทังนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิด

เห็นได้ท ีe-mail address : ir@trinitythai.com  ซึงบริษัทได้จัดเจ้าหน้าทีดูแลให้คำตอบ โดยเฉพาะปัจจบุันงานติดต่อสัมพนัธ์

กับนักลงทุนอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสือสารองค์กร

หมวดที  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 . ) โครงสรา้งคณะกรรมการ

 ( ) การถ่วงดุลของกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

  ณ  วันที  ธันวาคม   คณะกรรมการของบริษัทมีทังสิน  ท่าน  ปฏิบัติหน้าทีในฐานะตัวแทนของ

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

  - กรรมการทีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ท่าน ประกอบด้วยนายนิติพล ชัยสกุลชัย และนางขนิษฐา 

    สรรพอาษา

  - กรรมการอิสระ  ท่านประกอบด้วยดร.ปัญจะ เสนาดิสัย  นายไพโรจน์ วโรภาษ  นายอภิชาติ อาภาภิรม 

                               นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช และนายสรยุตม์ พรหมพจน์

  - กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บรหิาร  ท่านคือ ดร.วรฑา คงแสนอิสระ 

  - กรรมการทีเป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท    ท่านประกอบด้วย  นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  นายชาญชัย 

                 กงทองลักษณ์  และดร.วิศิษฐ์ องค์พพิฒันกุล

 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึงเป็นกรรมการอิสระจำนวน  ท่าน   ดังนันบริษัทจึงมกีรรมการอสิระจำนวน  ใน  

ของจำนวนกรรมการทังคณะ   นอกจากนัน  เมอืพิจารณาจากจำนวนกรรมการอสิระ และกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารซึงรวม

กรรมการทีมีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีจำนวน    ท่านคิดเป็นร้อยละ  ของกรรมการทังคณะซงึถือว่าเป็นสัดส่วน

ทีสูงมาก สำหรับประธานกรรมการบริษัทแม้จะมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารทีชัดเจน 

ระหว่าง ประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร ทีเป็นฝ่ายจัดการ    โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการ 

จะมหีน้าทีในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจา้หน้าทีบริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานทีได้รับการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี บทบาทหน้าทีสำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึงเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท   

คือการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทีมปีระสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเพือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
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ลำดับที ร้อยละ

ฝ่ายทีเกยีวข้อง (รายละเอยีดบทบาทหน้าทีประธานกรรมการตามข้อ  ในส่วนของการจัดการ) ดังนัน จึงมันใจได้ว่ากรรมการ

ได้มีการปฏิบัติหน้าทีในฐานะทีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

 ( ) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และการสรรหา

 คณะกรรมการสรรหา  และกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ  และกรรมการอิสระ  โดย

กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ (รายละเอยีดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดง

ในข้อ   การสรรหาและแต่งตังกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง) ทังนี  บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรง

ตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน  ปี เนอืงจากคณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า  ปี ทำให้กรรมการอิสระ

มคีวามเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี  และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระ  อย่างไรก็ตาม ใน

การเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตังกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แสดงข้อมลูจำนวนปีทีกรรมการดำรง

ตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามาโดยตลอด

 สำหรบัคุณสมบัติกรรมการได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานกำกับกลักทรัพย์และตลาด  

หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มคีุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและมีความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์

ในธุรกิจทีสามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้

 ในการสรรหากรรมการเพือเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี  ตามขันตอนทีกำหนดในข้อ  การสรรหา

และแต่งตังกรรมการ   และผู้บริหารระดับสูง)  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชือบุคคลเ  พือเข้ารับการ

พิจารณาสรรหาได้ตามทีได้กล่าวไว้ในหมวดที   โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที  กุมภาพันธ์    ซงึไม่ปรากฎว่ามีการ

เสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าทีสำหรับปี      ตามราย

ละเอียดในส่วนของรายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 ( ) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบียนของกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร

 เพอืให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีในฐานะกรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัท     บริษัทจึงกำหนดนโยบาย

จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน  แห่ง  

 ( ) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

 เพอืเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าทีในฐานะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการได้

พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ   ในบริษัทอืนของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไมส่่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที

กรรมการของบริษัท  และเปิดเผยในเอกสารแนบ  และในรายงานประจำปี เพือให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการทีครบวาระ 

คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกียวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมลูประกอบการพิจารณาแต่งตังกรรมการ

 ( ) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการทีบริษัทอืนของผู้บริหาร

เพือให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีในฐานะผู้บริหารของบริษัท    บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรง

ตำแหน่งกรรมการทีบริษัทอนื (ไม่รวมบริษัทย่อยของบริษัท) ของผู้บริหาร ดังนี 

 นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการทีบริษัทอืน

 -  ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอืนไม่เกิน  บริษัท

 -  ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มอีำนาจของบริษัทอืน  เว้นแต่ได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  ซึงการดำรง

    ตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอืนดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้กับบริษัท

 -  กรณีได้ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ให้ถือเป็นเงินได้ของผู้บริหาร 

 -  ให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการทีบรษิัทอนืให้ครบถ้วน



วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการทีบริษัทอืน

 - แจ้งรายละเอยีดการดำรงตำแหน่งกรรมการทีบริษัทอืนต่อเลขานุการบริษัทรวมถึงกรณีทีมกีารเปลียนแปลงตำแหน่ง

 - กรณีทต้ีองการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอืนให้ระบุเหตุจำเป็น    ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขอ

   อนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมือต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า  บริษัท หรือเมือต้องการดำรง

   ตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอืน 

 ( ) เลขานุการบริษทั

 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าทีของเลขานุการบริษัท    และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ) พ.ศ.  มาตรา /    คณะกรรมการบรษิัทกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการ

บรษิัทไว้ดังนี

 - จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี

 - มปีระสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท  หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร  ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีของ

                เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตังนางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน  รองกรรมการผู้จัดการ  ซึงดูแลรับผิดชอบสายงาน

สนับสนุน ปฏิบัติหน้าทีเลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าทีบริหาร โดยมหีน้าทีและความรับผิดชอบในส่วนของ

การจัดการ

. ) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน เพือช่วยพิจารณาและกลันกรองงานเฉพาะด้านทีสำคัญ ซงึสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

กรรมการอิสระทังคณะ  แต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหารแต่เป็นตัว

แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่  รายและมกีรรมการอิสระ  รายโดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพือให้มคีวาม

สมดุลและเหมาะสมในการพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  ทังนี ประธานกรรมการไมไ่ด้เป็นสมาชิกหรือประธานใน

คณะกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดรายชือกรรมการและบทบาทหน้าทีในข้อ  ส่วนการกำกบัดูแลกิจการ)

 นอกจากนัน  คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตังคณะกรรมการปฏบิัติการ    เพือควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัททีสำคัญ  ได้แก่  คณะกรรมการจัดการ  คณะกรรมการสินเชือ  คณะกรรมการจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล     คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  คณะกรรมการบริหาร

ความต่อเนืองทางธุรกิจ       คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว   (ดูรายละเอียดรายชือกรรมการและบทบาทหน้าทีในข้อ  

ส่วนการกำกับดูแลกิจการ)

. ) บทบาทหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

 ( ) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศนใ์นการกำกับและดูแลกิจการ 

 ด้วยบทบาท  หน้าที   และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และฝ่ายบริหาร

ตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ   และคณะกรรมการชุดย่อยนันได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าทีใน

การเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขันและความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยรวม  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์  เป้าหมาย  แผนงาน  และงบประมาณ

ของบริษัททีนำเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปีในปี  คณะกรรมการได้พจิารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 

เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที /  รวมทังได้จดัให้มีการรายงาน 

การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และประเมนิผลการปฏิบัติงาน ซึงวิสัยทัศน์และพันธกิจและเป้าหมาย

การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอในส่วนที  ของแบบ -  รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท
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ลำดับที ร้อยละ

 ( ) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

 คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ

แนวทางการดำเนินการในเรืองต่างๆ   เป็นประจำทุกปี  และสือสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทรวมทังประเมินผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครัง เพอืรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานทีเกียวข้อง 

 ( ) จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทจัดให้มจีรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ   ผู้บริหาร  และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการ

ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบและประกาศในสือข้อมลูภาย

ในของบริษัทเพือให้ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน  รวมทังจดัอบรมให้พนักงานของบริษัทรับ

ทราบโดยสมาํเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบทีกำหนด โดยฝ่ายตรวจสอบ  และดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้

ตรวจสอบและติดตามหากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทีกำหนดจะนำเสนอฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบ

เพือพิจารณาลงโทษเมือปี  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ขนึเว็บไซต์ของบริษัทเพือเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบเช่นกัน ซึงยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

 ( ) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

 คณะกรรมการบริษัท  ได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการทีกรรมการ  ฝ่ายจัดการ หรอืบุคคลใดทีมคีวามขัด

แย้งมสี่วนได้เสียหรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัทโดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมลูเกียวกับส่วน

ได้เสียของตนและผู้เกียวข้อง กรณีทีมธีุรกรรมทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ   หรือผู้บริหารทีมสี่วนได้เสียจะ

ต้องไมมี่ส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทังกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามราย

ละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน

 ในระหว่างปี    รายการระหว่างกันทีเกิดขึนระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มกีารรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพือ

พิจารณาความเหมาะสม  ทังนี  หากรายการใดสามารถเปรยีบเทียบกับรายการทีทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการ

กำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก  (แบบ  Arm’s  Length  Basis)    โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการมูลค่า  

และคู่สัญญาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท  รายงานประจำปี และข้อ  ของแบบ -  แล้ว

 ( ) ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกด้าน ซึงรวมถึงโครงสร้างการจัดการทีมีการถ่วง

ดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมตัิเรืองต่างๆ ของผู้บริหาร การบริหารความเสียง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที

เกียวข้อง  นอกจากนัน  ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน    ทำหน้าทีกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎ

ระเบียบ (Compliance)  และตรวจสอบ (Internal Audit)  ทังบรษิัทและบริษัทย่อยเพือให้มนัใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ระเบียบและวิธีปฏิบัติทีกำหนดรวมทังเสนอแนะขันตอนปฏิบัติเพือให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกด้าน   ทังนี 

ฝ่ายตรวจสอบ  และดูแลการปฏิบัติงานภายใน  รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานคู่

ขนานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และกรรมการอำนวยการ

 ปี    คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)  และบรษิัทหลักทรพัย์ ทรีนีตี จำกัด มีการ

จัดประชุมอย่างสมําเสมอซึงนับรวมการประชุมจนถึงวันที  ธันวาคม  ได้ทงัสิน  ครัง ในการประชุมจะมีการสอบทาน

นโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบทีเกยีวข้อง ผลการตรวจสอบ

ภายใน การประเมนิระบบการบริหารความเสียง รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามปีระสิทธิภาพเพียงพอ 

 ทงันี คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสม และเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี  (รายละ

เอยีดตามหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง) และ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอ

และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นตามเอกสารแนบ  ของแบบ -  และรายงาน

ประจำปีแล้ว



( ) การบริหารความเสียง

 บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสียงองค์กร  โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการ

ทำหน้าทีกำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสียงรวมของบริษัท คณะกรรมการจัดการ ซึงคณะกรรมการจัดการ

มปีระธานกรรมการและกรรมการรวม  ท่านร่วมเป็นสมาชิกและมคีณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทังผู้บริหารฝ่ายงาน 

ทำหน้าทีบรหิาร   และติดตามประเมินความเสียงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบทีกำหนด    โดยครอบคลุมความเสียง

ทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการและการจัดการซึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน

ทางการ นอกจากนัน บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบรหิารความเสียง   และข้อมลูการจัดการติดตามผลการดูแล  และรายงานให้คณะ

กรรมการจัดการ  และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมนิ  และทบทวนความเพยีงพอของระบบการบริหารความเสียง  และประสิทธิภาพของ

การจัดการความเสียงอย่างน้อยปีละครังและมีความเห็นว่าการบริหารความเสียงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการ

ดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดในส่วนของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง) รายละเอียดการบริหารความเสียง

แต่ละด้านมีดังนี

ความเสียงด้านการให้สนิเชือ 

 บริษัทมีความเสียงด้านการให้สินเชือทเีกยีวเนอืงกับเงินลงทุนในตราสารหนี ลูกหนีสำนักหักบัญชี และ ลูกหนธีุรกิจ

หลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า ฝ่ายบรหิารควบคุมความเสียงนโีดยกำหนดให้มีนโยบาย และวิธีการในการควบคุมสิน

เชือทเีหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตังแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการสินเชือ และคณะกรรมการบริษัท   ตามราย

ละเอียดในหัวข้อ  ในส่วนของการจัดการ การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชือ  การกำหนดหลักทรพัย์ทีสามารถ

ให้สินเชือได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนีทังของลูกค้าและคู่ค้า รวมถงึการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปีดังนัน

บรษิัทจึงไมค่าดว่าจะได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชือ  นอกจากนีการให้สินเชอืของบริษัทไม่มกีารกระ

จุกตัว เนืองจากบริษัทมฐีานของลูกค้าทีหลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย 

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

 บริษัทมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสำคัญอันเกียวเนอืงกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี และ

เงินกู้ยืมทีมดีอกเบีย อย่างไรก็ตาม  เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัรา

ตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสียงจากอตัราดอกเบียของบริษัทจึงอยู่ในระดับตํา 

ความเสียงจากความผันผวนของราคา

 บริษัทมีความเสียงจากความผันผวนของราคาอันเกียวเนืองกับเงนิลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนี   โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดในการลง

ทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชีโดยให้ฝ่ายบริหารความเสียงและข้อมูลการจัดการติดตาม  และ

รายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทังรายวัน และรายเดือน   เพือให้แน่ใจว่าความเสียงจากการลงทุน

อยู่ในระดับทีบริษัทยอมรับได้

ความเสียงด้านสภาพคล่อง

 บริษัทมีความเสียงด้านสภาพคล่องทีเกียวเนอืงกับสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินของบริษัท   แต่โดยทีสินทรัพย์ 

และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสัน    ความเสียงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับตํา  โดยทฝ่ีาย

บรหิารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง  (Net  Capital  Ratio - NCR)  เป็นประจำทุกวัน และ

กำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ทีอาจมีธุรกรรมใหมท่ีอาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและ

การเงินเพือทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนันไม่ทำให้ NCR ของบริษัทตํากว่าเกณฑท์ีบริษัทกำหนด  ซงึสูงกว่าเกณฑท์ี

ทางการกำหนด หากเกิดวิกฤติทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชดิ

113รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี



114 รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

ลำดับที ร้อยละ

ความเสียงด้านการปฏิบัติงาน

 โดยทีความเสียงด้านการปฏิบัติงาน  เป็นความเสียงทีแฝงอยู่ในการดำเนินงาน    และขันตอนปฏิบัติงานของบริษัท

ในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายใน  เพือให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการ

ถูกต้อง และเป็นไปตามขันตอนปฏิบัติทีกำหนด   เช่น  การจัดโครงสร้างองค์กรทีแยกหน่วยงาน  Front   และ  Back เพือให้มี

การตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขันตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติ

งานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในทีเหมาะสมเพียงพอ   การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  เพือใช้อ้างอิงในการ

ปฏิบัติงานในเรืองต่างๆ   ตลอดจนการจัดทำแผนรองรบัการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง  (Business   Continuity  Plan)  และ

การทดสอบระบบต่างๆ  ว่าเป็นไปตามทีกำหนด  นอกจากนันได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้า

ทีตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขันตอนทีกำหนด  และเป็นไปตามกฎระเบียบทีเกยีวข้องซึงฝ่ายตรวจสอบ และดูแล

การปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเสียงด้านการชำระหนีตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

 ความเสียงด้านการชำระหนีตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสียงทผีู้ออกตัวแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่อง

ไมเ่พียงพอทีจะนำเงินมาชำระหนีทีครบกำหนดตามตัวแลกเงิน และหุ้นกู้ได้ซึงกรณีนีจะเกิดขึนเมอืผู้ออกตัวแลกเงิน และหุ้นกู้

ไมส่ามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินและหุ้นกู้ครังใหมเ่พือนำเงินมาชำระหนีตัวแลกเงินและหุ้นกู้ทีออกเมือครงัก่อนได้

 อย่างไรก็ตาม  บริษัทในฐานะผู้ออกตัวแลกเงินและหุ้นกู้  มีสภาพคล่องเพยีงพอในการชำระหนีทีจะครบกำหนดโดย

บรษิัทมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอืนอีกได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทียังไม่ได้เบิกถอน   การขายเงินลงทุนในหลัก

ทรัพย์จดทะเบียนหรอืตราสารหนีทีมีสภาพคล่อง เป็นต้น

ความเสียงจากการเปลียนแปลงเทคโนโลยี (Digital Transformation)

 เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจ ซึงในระยะยาว การเปลียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

ความเสียงทีอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทังอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ   ทีสร้างมลูค่าเพิมให้กับ

องค์กร ดังนัน  บรษิัทได้กำหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพือนำมาพัฒนา

การทำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ   เพือเพมิความสามารถในการแข่งขันอาทิ  เชน่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data Analytic) มาใช้วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมลูการซือขาย และข้อมลูหลักทรัพย์ต่างๆ เพือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึน

ความเสียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทีมากขึนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต     ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความเสียงจากภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์มากขึน อาทิ การโจรกรรมข้อมูล (Hacking) และการเรียกค่าไถ่ (Ransom)  บริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความ

ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) ได้แก่ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจำแนกชันความลับ และ

การจัดการข้อมูล แนวทางการใช้สือสังคมออนไลน์   และการติดต่อสือสารทาง email ตลอดจนการปรบัปรุงเครืองมอืเพือป้อง

กันการโจมตีช่องโหว่ต่างๆ และการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงาน

 . ) การประชุมของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพือกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ พจิารณา

อนุมตัิกลยุทธ์   แผนงานและงบประมาณตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนือง   สำหรับคณะกรรมการสรรหา และ

กำหนดค่าตอบแทนจะมกีารจัดประชุมต่อเมือมีวาระทีต้องพจิารณาเกียวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรม

การ  ผู้บรหิารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีทีบรษิัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนิน

งานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมือมกีารประชุมถัดจากเดือนทีไมม่ีการประชุมเพือให้มีความต่อเนือง



 ก่อนการประชุม  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประ

ชุมล่วงหน้าและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย  วันเพอืพิจารณาว่าเรืองทีสำคัญได้นำเข้ารวมไว้ซึงกรรมการ

แต่ละท่านสามารถเสนอเรืองเข้าสู่วาระการประชุมได้    โดยแจ้งต่อเลขานุการเพือเสนอต่อประธานกรรมการและประธานเจ้า

หน้าทีบริหาร   คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาส   ทีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจำ

เป็นเพอือภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย  และให้แจง้ผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารทราบถึงผล

การประชุม  คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายทีจะประชุมกับผู้สอบบัญชี  และผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ   และดูแลการปฏิบัติ

งานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอืนเข้าร่วมประชมุ เพอืความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

 บริษัทกำหนดองค์ประชุมขันตําไม่น้อยกว่า  ใน  ของจำนวนกรรมการทังหมดตามมติทีประชมุคณะกรรมการครัง

ที  /   ซงึในทางปฏิบัติ ด้วยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทราบตังแต่ต้นปี     ทำให้องค์ประชุมของ

บรษิัททีผ่านมามีจำนวนไม่ตํากว่า  ใน  ของจำนวนกรรมการทังหมด 

 หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม  เพือบันทึกสาระสำคัญในการประชุม   และจัดเก็บทังในรูป

เอกสาร และในระบบคอมพวิเตอร์เพือป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านทีประชมุคณะกรรมการ ข้อมลูในรายงานการประชุม ได้แก่

 -  วันเวลาเริมและเลิกประชุม

 -  ชอืกรรมการทีเข้าประชุมและทีติดภารกิจ

 -  สรุปสาระสำคัญของเรืองทีเสนอ ประเด็นทีมกีารอภิปรายข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติคณะกรรมการ 

                 และความเห็นกรรมการทีไมเ่ห็นด้วย (ถ้ามี)

 -  ชอืผู้จดรายงานและผู้รับรองรายงาน

 ในปี    บริษัทมีการจัดประชุม   และจำนวนครังทีกรรมการ    แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ ตามราย

ละเอียดในส่วนของการจัดการ ซึงกรรมการทุกท่านมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของ

การประชุมทังปี 

 . ) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง การประเมินแบ่งออกเป็น 

 ส่วน ได้แก่ ) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททังคณะ ) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรม

การชุดย่อย  และ   ) การประเมนิผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล   โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานนันพัฒนาจาก

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทีเผยแพรโ่ดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบทีจัด

ทำโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (สำนักงาน ก.ล.ต.)   โดยเลขานุการบรษิัทจะจัดส่งแบบประเมนิให้

กรรมการทุกคนทำการประเมนิทุกสินปี และรวบรวมสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ทีได้รับจากการประเมนิผลให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบและหารือเพือปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการบริษัทซึงมีหัวข้อประเมินใน

เรืองต่างๆ ได้แก่

 -  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 -  บทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 -  การประชมุคณะกรรมการ

 -  การทำหน้าทีของกรรมการ

 -  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

 -  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
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ลำดับที ร้อยละ

จากการประเมนิเมอืวันที  กุมภาพนัธ์  คณะกรรมการชุดต่างๆได้มกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 

 สรุปได้ดังนี 

โครงสร้างกรรมการและ
คุณสมบัติกรรมการ

บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ

การประชุมของกรรมการ

การทำหน้าทขีองกรรมการ

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการ 
และการพัฒนาผู้บริหาร

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม

หัวข้อประเมิน คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 . ) คา่ตอบแทนกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัท  ได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้

กับกรรมการทีสะท้อนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททังในระยะสันและระยะยาวโดยใชเ้กณฑใ์นการพจิารณา

ดังนี

 - สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท

 - เหมาะสมกับภาระหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

 - สามารถสร้างแรงจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และคงรกัษามาตรฐานทีดีต่อไป

 - สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ความสามารถในการทำรายได้ใกล้เคียงกัน (คณะกรรมการสรรหาฯได้

   พจิารณาข้อมลูค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ    ของสถาบันกรรมการบริษัท

   ไทย (IOD) เป็นประจำทุกปี)

 - ถือหลักความยุติธรรมทังต่อบริษัทและต่อบุคคล

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการทีได้รับ ได้แก่

 - เบียประชุม 

 - บำเหน็จ

 - ใบสำคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ(Warrant)

 - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

 - ประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยใน (In patient)

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  มหีน้าทีในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนทีเหมาะสม  ตามแนวนโย

บาย และหลักเกณฑข์้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท เมือได้รับความเห็นชอบ จึงนำเสนอขออนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป  ตังแต่ปี  เป็นต้นมา (ดูจำนวนค่าตอบแทนในข้อ  ในส่วนของการจัดการ)

กรรมการ
รายบุคคล

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

-

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

-

-

-

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม

ดีถึงดีเยียม



 . ) คา่ตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการบริษัท   ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา    และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพจิารณาอนุมตัิ   โดยมีนโยบายทีจัดสรรค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับผลการดำ

เนินงานของบริษัททังในระยะสัน และระยะยาว สามารถดึงดูด และจูงใจ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทีปฏิบัติงานมผีลงาน

ทีดี สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ได้ทำงานอย่างทุ่มเท และเต็มกำลังความ

สามารถ

 เกณฑ์ทีใช้ในการประเมนิค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  ได้แก่

  - ผลการดำเนินงานของบริษัท

  - ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี

  - ผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกัน

  - ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนทีผ่านมา

 คณะกรรมการสรรหาฯได้ร่วมกันประเมนิผลการประเมนิการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร ในปี  อยู่

ในระดับดี  เป็นทีน่าพอใจ สามารถบริหารงาน ให้บริษัทมผีลประกอบการทีมีกำไร  แม้จะเป็นชว่งทีเศรษฐกิจถูกผลกระทบต่อ

การระบาดของเชือโควิด-   สำหรับปี  และ   บริษัทได้จัดให้มกีารเปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวน

ค่าตอบแทนในข้อ  ในส่วนของการจัดการ)

 . ) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แกก่รรมการ ผู้บริหาร  และเลขานุการ

บรษิัทรวมถึงฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยเฉพาะการอบรมตามโครงการ DAP (Director Accreditation 

Program) หรือ DCP (Director Certification Program) ซึงกรรมการของบริษัทส่วนใหญ่จะเข้ารับการอบรมแล้ว นอกจากนัน 

ผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน ซึงเป็นโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากหลาก

หลายธุรกิจ และจากภาครัฐ กรณีทีมกีารเปลียนแปลงกรรมการใหมเ่ลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมลูทีเป็นประ

โยชน์รวมถึงนโยบายทีเกยีวข้อง  โดยรวบรวมเป็นคู่มือสำหรบักรรมการให้กรรมการใหม ่  รวมทังประธานเจ้าหน้าทีบริหารจะ

เป็นผู้แนะนำลักษณะธุรกิจเพือให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 คู่มอืสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

  - บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ

  - จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

  - จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร

  - การกำกับดูแลกิจการของบริษัท

  - หลักเกณฑก์ารรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร

  - ข้อกำหนดในการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

  - นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

  - นโยบายการเปิดเผยข้อมลู

  - การรายงานของผู้บริหาร 
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ร้อยละ

ในปี  กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี

ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล  -   หลักสูตร TEPCOT รุ่น  จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวสุธางค์ คนศิลป  -   หลักสูตรผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาทีมผีลต่องบการเงนิ 

        จดัโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

    -   หลักสูตรพ.ร.บ.คุ่มครองข้อมลูส่วนบุคคลกับบทบาทหน้าทีของกิจการ 

        จดัโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

    -   หลักสูตรระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัท IPO 

        จดัโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

    -   หลักสูตรกฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าทีรายงาน  จัดโดย บริษัท ฟินลิค จำกัด

    -   หลักสูตร Mergers and Acquisitions : ประเด็นด้านบัญชี กฎหมายและภาษี 

        จดัโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน -   TLCA CFO Professional Development Program ครังที /  

                     “Update on IFRS  and other new standards” 

        จดัโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

    -   สัมมนา “การเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บรหิารระดับสูง

        ในเรอืง Personal Data Protection” จัด โดย สำนักงาน ก.ล.ต.

    -   Financial Management for Listed Companies  

        หลักสูตร “กลยุทธ์บริหารการเงิน เพือพลิกฟนืองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค 

                                                            New Normal” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    -   Account Management for Listed Companies 

        หลักสูตร “แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัททีได้รับผลกระทบจาก

                                                            เหตุการณ์ COVID- ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    -   โครงการ “Strengthening Financial Professionals @ Intermediaries ” 

        ภายใต้หลักสูตร “สรา้งโอกาสจากวิกฤต พิชิตกำไรใน TFEX”  

        จดัโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    -   TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 

        ครงัที /  ในหัวข้อ “Transfer pricing” จดัโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

    -   TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 

                                                            ครังที /  จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

    -  การเปิดเผยข้อมูลเพือวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A) 

        จดัโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

    -   TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 

        ครงัที /   ในหัวข้อ “Capital structure and funding strategy”  

        จดัโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

    -   TFRS  การตงัสำรองการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงิน 

                                                            จัดโดย บรษิัท แอคชัวเรียล บิสซเินส โซลูชัน จำกัด (ABS)

    -   หลักสูตร TLCA CFO CPD ครังที /  หัวข้อ “Data privacy law and cyber 

                                                            security” (English Session) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

    -  หลักสูตรความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษี และกฎหมาย

                                                            ใหม่ทีเกียวข้อง ปี  จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์  -  หลักสูตรผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาทีมีผลต่องบการเงิน 

       จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

    -  หลักสูตรพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบทบาทหน้าทีของกิจการ 

       จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

    -  หลักสูตรUpdate กฏเกณฑ์ด้านตราสารหนี 

       จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

    -  หลักสูตร Mergers and Acquisition : ประเด็นด้านบัญชี กฎหมายและภาษี 

       จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

 ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆ    ทีมกีารเปลียนแปลงที

สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรพัย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครังทีมกีารประชุม 

 . )  การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

 เพอืให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ ตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนือง ไม่หยุดชะงัก เพราะขาดบุคลากร หรือขาดการ

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในขันตอนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นทีจะต้องมีแผนงานในเรือง

ของการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงทีเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำลัง

หลักในการขับเคลือนองค์กรให้เดินไปตามเป้าหมาย  โดยกำหนดบุคลากรทีจะมาสืบทอดตำแหน่งระดับสูงไว้ล่วงหน้า มแีผน

งานในการพัฒนา  ทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และค่านิยมขององค์กรเพือทจีะสามารถสานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนือง 

เป็นไปตามเป้าหมายทีตังไว้ ทงันีคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรืองการสืบทอดตำแหน่ง    สำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง* เกียวกับขันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ดังต่อไปนี

 . ศึกษาและกำหนดกลุ่มตำแหน่งเป้าหมายทีองค์กรให้ความสำคัญในการขับเคลือนธุรกิจ

 . ระบุทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ทีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่งทีสำคัญ

 . จดัทำระบบการประเมินสมรรถนะ เพือสามารถทราบถึงชอ่งว่างของสมรรถนะของตำแหน่งดังกล่าวในปัจจุบัน

                  และในอนาคต

 . พฒันาและรวบรวมรายชือบุคลากรทีมีคุณสมบัติและความสามารถทีจะมารับการสืบทอดตำแหน่ง (successor)

 . ประเมินสมรรถนะของ successor ในปัจจุบัน เพือหา gap เปรียบเทียบกับสมรรถนะในตำแหน่งทีสูงขึน

 . จดัทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน

 . ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา successor เป็นระยะ ๆ

 . ปรับปรุงระบบการสืบทอดตำแหน่งตามผลการประเมนิเพือแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาให้ดีขึน

หมายเหตุ  * ผู้บริหารระดับสูงในชันนี ทจีะดำเนินการเกียวกับการสืบทอดตำแหน่งคือ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร 

กรรมการอำนวยการ  และกรรมการผู้จัดการ   ซึงหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้  บริษัทจะมีการมอบ

หมายให้ผู้ทีมตีำแหน่งใกล้เคียง หรือ ผู้ทีมตีำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ทีมี

คุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมัติต่อไป
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