
 

 

���ก�����ก���	
���
�����ก������
���ก������� (Investment Government Code: ICode) 
 

  ��
%����ก���&'( ��)�)�)* +,�ก�- .��
%��/ 0�1���234��
��+�-ก������� �����ก56��4��)7�)7�48���
��+�-ก��

ก8����9:;���<<� =&>78���?'@�(�)7-)�)79�-A8��3ก<4� B��-4;'�4��)7-��ก�:�; ��
%��=@>78;:�ก���)7ก
+ก���)7��
%��=A4�C������

�)ก�'���( ก��ก,�ก��-3B�ก
+ก���)7-) �)<;�����2
-@8��:89��<�B��9
7�B;-�48� +��,���D67�2��8�B���)7-)B��'�7�'>�A8�

�3ก<4� 
 

 -4;'ก��������4�'���9>8�)* ��
%��A8���ก��<;����:���7��)7 +��	
���
�����ก������
���ก��������)788ก

?-' <E�ก���ก��ก,�ก����ก���&'(B�����-��ก���&'( ����)798-<�48�B��=���9�ก�� <;�����2
-@8� (fiduciary 

duty) B��������4��)7A8���
%�� -���:8C��)* 
 

1.  +�-04�)�?'��'������
���ก��������)7@�-=+�=�N���'��ก%E(8�ก%�  

2.  �)ก���P8�ก��B��+�-ก��<;��A�-B'4����2����?'@�(8':��=&)'�&8=&>78���?'@�(�)7-)�)79�-A8��3ก<4�  

3.  �)ก���;�ก���>8-3B���
%��+�-ก��0�ก����-9
�0+B���
-�����
%���)7�����8':��0ก�4@
-B�����=��ก��E( 

(Actively) ?-'�)���=-T�=�>78�ก�'���( ก��ก,�ก��-3B�ก
+ก���)7-) <;�����2
-@8��:89��<�B��9
7�B;-�48�  

 A8���
%���)7C������ =�N�9:;��67�A8�ก����-9
�0+B���
-���-4;'  

4.  �)ก��=&
7���-��ก���
-�����
%���)7����� ก�E)=T�;:�ก���
-���0���ก�	
���
A48 3 C�:=&)'�&8  

5.  +�-04�)ก��=�W-=2'�?'��'ก��0@49
��
88ก=9)'�B��2�ก��0@49
��
88ก=9)'��:8�3ก<4�  

6.  �:;��>8ก��234�����8>7����<;��=���9� =&>7804ก���	
���
��� I Code =�N�C�8':���)���9
��
��&  

7.  =�W-=2'�?'��'������
���ก������� B��ก���	
���
�����ก������
���ก�������0�=;T�CD�(  

 B��0���'������+,��Z (54��)) ���B�;�	
���
�)7=ก)7';A48��:8C�  
 

 

 

 ��@>78.................................................................  

                   (��'�<;�� ?ก;
�;�[�&��()  

                    �,�B�:� ������ก���ก��  

                    ;���)7 25 �ก��<� 2562 



 

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 
(Investment Governance Code Policy: I Code Policy) 

1 | P a g e  

 

 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment 

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

ความสําคัญในการสร?างและถDายทอดวัฒนธรรมการลงทุนท่ีมีหลักธรรมาธิบาลท่ีเก่ียวข?องกับการลงทุน เพ่ือเป@นกรอบให?

พนักงานใช?ปฏิบัติให?เป@นไปตามนโยบาย  

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Policy) ครอบคลุมหลักปฏิบัติดังต.อไปนี้ 

หลักปฏิบัติท่ี 1 โครงสร5างธรรมาภิบาลการลงทุน 
 

1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมอบหมายให?คณะกรรมการจัดการ

กองทุนสDวนบุคคลเป@นผู?ปฏิบัติตามนโยบาย และมีหน?าท่ีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให?

คณะกรรมการบริษัททราบ 

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายปKละหน่ึงครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยDางมี

นัยสําคัญ หรือเมื่อมีเหตุการณสําคัญ (Material Event) 

3. บริษัทกําหนดให?คณะกรรมการจัดการกองทุนสDวนบุคคลมีกระบวนการในการปฏิบัติหน?าท่ีอยDางมี

ความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข?าไปมีสDวนรDวม

ดูแลบริษัทท่ีลงทุนให?ประกอบธุรกิจโดยมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบตDอสังคมและ

สิ่งแวดล?อม (ESG) 

4. เพ่ือให?การบริหารจัดการการลงทุนเป@นไปเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของลูกค?า คณะกรรมการจัดการ

กองทุนสDวนบุคคลมีการกําหนดมาตรการ ดังตDอไปน้ี 

4.1 นําเอาปSจจัยความรับผิดชอบท้ังในด?านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล?อม และการกํากับดูแลท่ีดีของ

บริษัทท่ีลงทุนมาประกอบการพิจารณาลงทุน 

4.2 การปVองกันการทุจริตคอรรัปชันท้ังของบริษัทท่ีลงทุนโดยอ?างอิงตามข?อกําหนดของกฎหมาย

และของภาคอุตสาหกรรม 

4.3 การจัดการกับการใช?ข?อมูลท่ีมีนัยสําคัญตDอการเปลี่ยนแปลงของราคาของบริษัทท่ีลงทุนท่ียังไมD

เปXดเผยตDอสาธารณะ และปVองกันพฤติกรรมการลงทุนท่ีสร?างให?เกิดการกระทําอันไมDเป@นธรรม

ในการซ้ือขายหลักทรัพยและการฟอกเงิน 

5. บริษัทกําหนดให?มีการสื่อสารและถDายทอดวัฒนธรรมการลงทุนท่ีมีธรรมาภิบาล รวมท้ัง เผยแพรD

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให?ผู?ท่ีเก่ียวข?องกับกระบวนการลงทุนท้ังภายในและภายนอกบริษัทได?

รับทราบ 

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

ปฏิบัติหน?าท่ีท่ีได?รับมอบหมายให?เป@นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 
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หลักปฏิบัติท่ี 2 มีการป7องกันและจัดการความขัดแย5งทางผลประโยชน?อย.างเพียงพอ เพ่ือประโยชน?ท่ีดีท่ีสุดของลูกค5า 

 

1. บริษัทกําหนดให?มีแนวปฏิบัติในการจัดการความขัดแย?งทางผลประโยชนเป@นลายลักษณอักษรซ่ึงอยูD

ใน Compliance Manual ในสDวนของแนวทางการปฏิบัติงานฝbายธนบดีธนกิจ 

2. บริษัทกําหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพ่ือปVองกันและจัดการความขัดแย?งทาง

ผลประโยชนและมีมาตรการรองรับการช้ีเบาะแสและตรวจสอบลงโทษ 

3. บริษัทมีการสื่อสารให?พนักงานท่ีปฏิบัติงานทราบและกําหนดให?มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม 

และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ 

4. บริษัทจัดให?มีการสื่อสารกับผู?ให?บริการท่ีเก่ียวข?องเปXดเผยความขัดแย?งทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการให?บริการน้ัน และมีมาตรการจัดการความขัดแย?งทางผลประโยชนท่ีเพียงพอ 

 

หลักปฏิบัติท่ี 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทท่ีลงทุนอย.างใกล5ชิดและทันเหตุการณ? (Actively) 

 

1. บริษัทจัดให?มีกระบวนการติดตามการดําเนินงานของบริษัทท่ีลงทุนอยDางสม่ําเสมอเพ่ือทราบการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีลงทุนและรู?ปSญหาตั้งแตDเริ่มต?นและทันเหตุการณ 

2. บริษัทกําหนดปSจจัยในการพิจารณาบริษัทท่ีลงทุน โดยพิจารณาความยั่นยืนของบริษัทท่ีลงทุนด?วย 

เชDน ด?านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบตDอสังคม ด?านสิ่งแวดล?อม 

3. บริษัทจัดให?มีการติดตามบริษัทท่ีลงทุนเพ่ือให?สามารถติดตามการลงทุนได?อยDางตDอเน่ือง 

4. กรณีท่ีพบวDา บริษัทท่ีลงทุนไมDปฏิบัติตามหลักกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือมีประเด็นเก่ียวกับความ

รับผิดชอบตDอสังคม สิ่งแวดล?อม หรือมีสัญญาณของปSญหาท่ีอาจสDงผลตDอมูลคDาการลงทุน บริษัทจะ

พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมของแตDละเรื่อง 

 

หลักปฏิบัติท่ี 4 เพ่ิมระดับในการติดตามบริษัทท่ีลงทุนเมื่อเห็นว.าการติดตามในหลักปฏิบัติท่ี 3 ไม.เพียงพอ 

 

1. บริษัทจัดให?มีแนวปฏิบัติท่ีระบุถึงเหตุการณและแนวทางท่ีจําเป@นในการเข?าไปดําเนินการกับบริษัทท่ี

ลงทุนเพ่ิมเติม หากติดตามแล?วยังเห็นวDาไมDเพียงพอ เพ่ือให?สามารถมีสDวนรDวมแก?ไขปSญหา และฟdeนฟู

มูลคDาการลงทุนในบริษัทท่ีลงทุนตั้งแตDระยะเริ่มต?น 

2. บริษัทกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวข?องกับเหตุการณท่ีควรเข?าไปดําเนินการกับบริษัทท่ีลงทุนเพ่ิมเติม ดังน้ี 

2.1 กลยุทธ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ยง 

2.2 ความเช่ือมั่นในการบริหารกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2.3 ความรับผิดชอบตDอสังคมและสิ่งแวดล?อม 



 

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 
(Investment Governance Code Policy: I Code Policy) 

3 | P a g e  

 

3. บริษัทกําหนดให?มีการเจรจากับบรษัิทท่ีลงทุนโดยไมDต?องเปXดเผยตDอสาธารณะ (Confidential basis) 

และเตรียมแผนการดําเนินการท่ีชัดเจนไว?ลDวงหน?า เพ่ือรองรับกรณีเหตุของความจําเป@นท่ีต?อง

ดําเนินการแก?ไขยังคงอยูD แตDการเจรจายังไมDประสบความสําเร็จ 

4. บริษัทดําเนินการเพ่ิมเติมโดยเพ่ิมความเข?มข?นของมาตรการท่ีใช?ตามความจําเป@นและเหมาะสม 

5. กรณีท่ีรับทราบข?อมูลท่ีอาจมีผลกระทบตDอราคาและไมDเปXดเผยตDอสาธาราณะ บริษัทได?ดําเนินการให?

เป@นไปตามนโยบายและแนวทางการจัดการกับการลDวงรู?ข?อมูลภายในตามท่ีกําหนดไว?ในนโนบาย 

และตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หลักปฏิบัติท่ี 5 เปLดเผยนโยบายการใช5สิทธออกเสียงและผลการใช5สิทธิออกเสียง 

 

1. บริษัทกําหนดให?มีนโยบายการใช?สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู?ถือหลักทรัพย ซ่ึงกําหนดเรื่องสําคัญท่ีใช?

สิทธิออกเสียง เรื่องท่ีงดออกเสียง กระบวนการตัดสินใจเพ่ือสนับสนุน จํานวนหุ?นหรือสัดสDวนการถือ

ครองหุ?นท่ีจะไมDใช?สิทธิออกเสียง การคัดค?านหรืองดออกเสียง 

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

การใช?สิทธิออกเสียง 

3. บริษัทกําหนดให?มีการเปXดเผยกรณีมีการมอบหมายให?บุคคลอ่ืนดําเนินการใช?สิทธิออกเสียง (Proxy 

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

ออกเสียงตามคําแนะนํา (ถ?ามี) 

 

หลักปฏิบัติท่ี 6 ร.วมมือกับผู5ลงทุนอ่ืนและผู5มีส.วนได5เสียตามความเหมาะสม 

 

1. บริษัทจัดให?มีและเปXดเผยนโยบายการรDวมมือกับผู?ลงทุนอ่ืนและผู?มีสDวนได?เสีย เพ่ือทําให?บริษัทท่ี

ลงทุนเห็นความสําคัญของประเด็นข?อกังวลของบริษัท โดยระบุถึงประเภทของสถานการณท่ีจะ

รDวมมือกับผู?ลงทุนอ่ืนและความพร?อมท่ีจะทํางานรDวมกับผู?ลงทุนอ่ืนท้ังกลุDมทางการ และไมDเป@น

ทางการ 

2. บริษัทใช?ความระมัดระวังและปฏิบัติให?เป@นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข?องในกรณีท่ีการรDวมมือกับบริษัท

ท่ีมีปSญหาถึงข้ันตกลงรDวมมือกันบริหารกิจการ 
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หลักปฏิบัติท่ี 7 เปLดเผยธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต.อลูกค5าอย.างสม่ําเสมอ 

 

1. บริษัทกําหนดให?มีระบบในการจัดเก็บข?อมูลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนท่ี

เหมาะสม และมีกลไกท่ีดูแลให?มั่นใจวDาข?อมูลท่ีเปXดเผยตDอลูกค?าถูกต?อง ไมDทําให?สําคัญผิด และสร?าง

ความนDาเช่ือถือวDาได?ปฏิบัติหน?าท่ีด?วยความรับผิดชอบเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของลูกค?า 

2. บริษัทจัดให?มีการเปXดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให?ลูกค?า

ทราบโดยผDานชDองทางเว็บไซตของบริษัท  
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