
 
 

 

 

รายงานผลการติดตามดแูลการจดัการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE Report)  ประจ าปี 2564 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวกบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมฯ ที่ ทธ. 49/2562 โดย
ประกาศนี้เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม มหีน้าที่ตดิตามดูแลการจดัการกองทุนรวมใน
เรื่อง (1) การกระท าที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (2) การกระท าที่อาจมลีกัษณะไม่เป็นธรรม (3) การกระท าที่อาจท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนเสยีประโยชน์อนัพงึไดร้บั 

รายงานสรปุผลการติดตามดแูลการจดัการกองทุนรวม  ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

ขอบเขตการติดตามดแูลจดัการกองทุนรวม ผลการสอบทาน 
1. การซื้อขายหลกัทรพัย์ของกองทุนรวมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และการซื้อขายผลติภณัฑ์ในตลาด
ทุนและตราสารทางการเงนิทีไ่ม่มรีาคาตลาดหรอืทีไ่ม่มสีภาพคล่อง 

 
 
 

ไม่พบประเดน็ 
2. การบรหิารจดัการกองทุนรวม 
3. การคดัเลอืกและตดิตามการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร 
4. การส่งค าสัง่ซื้อขายผลติภณัฑใ์นตลาดทุนและตราสารทางการเงนิ 
5. การเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายจากกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 
6. การใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ 
7. การใหห้รอืรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ท่ี เร่ืองท่ีติดตามดแูล ขอบเขตการติดตาม ระยะเวลา 
ติดตาม 

ผลการติดตามดแูล แนวทาง 
การแก้ไข 

หมายเหตุ 

Investment Management 
1 การวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจ

เลือกหลักทรัพย์  และการ
อนุมตั ิstock universe 

สอบทานกระบวนการขออ นุมัติ  stock 
universe ต้องผ่านมติที่ประชุม Investment 
Committee 

ปีละครัง้ สายงานการลงทุน ท าหน้าที่ในการวเิคราะห์และคดัเลือกหลกัทรพัย์ 
โดยหลกัทรพัยท์ีล่งทุนไดร้บัอนุมตัจิาก Investment Committee ใหอ้ยู่
ใน stock universe ก่อนการลงทุน 

- IOE(2) 

2 การคดัเลือกนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ , คู่ค้าในการท า
ธุรกรรมกองทุน และกระจาย
ก า ร ส่ ง ค า สั ่ ง ซื้ อ ข า ย
หลกัทรพัยใ์หคู้่คา้ 
 

1) สอบทานวิธีการคัดเลือก โดยพิจารณา
ปัจจัยการ ให้คะแนนบริษัทหลักทรัพย์  
(Broker/Dealer) คุณภาพการใหบ้รกิารที่ผ่าน
มาและคุณภาพการให้บริการ ongoing (เช่น 
best dealing/execution, market information, 
research) ค่าธรรมเนียมเหมาะสมกบัคุณภาพ
การ ให้บริก าร  วิธีก า รส่ งค าสั ง่ ซื้ อ ข าย
หลกัทรพัยล์่วงหน้าในแต่ละไตรมาส          
2) สอบทานการกระจายการส่งค าสัง่ซื้อขาย
หลักทรพัย์ให้กับบรษิัทหลักทรพัย์ต่างๆ ใน
แต่ละไตรมาส  

ปีละครัง้ บรษิทัจดัการมรีะบบการจดัการลงทุน ผ่านกระบวนการคดัเลอืกและ
ใหค้ะแนนบรษิทัหลกัทรพัย์ (Broker/Dealer) โดยพจิารณาจากปัจจยั
ที่ก าหนดในคู่มอืนโยบายและการปฎิบตังิานของสายงานลงทุน  โดย
บรษิทัจดัการด าเนินการจดัการลงทุนโดยใช้หลกั fiduciary duty และ 
Best Execution  เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า มีการก าหนด
ขัน้ตอนในการคัดเลือกที่ได้ร ับอนุมัติ มีการประเมินและติดตาม
คุณภาพการใหบ้รกิารทีผ่่านมา 

- IOE(3)+(4) 

3 การจองซื้อหลกัทรพัยท์ี่เสนอ
ขายครัง้แรกและการจัดสรร
หลกัทรพัย ์
 
 

1) สอบทานว่ามกีารเกบ็บนัทกึการจดัสรรการ
ลงทุนก่อนท าการซื้อขายหลกัทรพัย ์ภายหลงั
การซื้อขายเป็นไปตามบนัทกึการจดัสรรก่อน
หน้า รวมทัง้การจัดเก็บบันทึกเหตุผลการ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุนใหม่หรือ
กรณีไม่เป็นไปตามบนัทกึการจดัสรรก่อนการ
ลงทุน (ถา้ม)ี 
2) สอบทานการจัดสรรหลักทรัพย์ IPO ว่า
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน(ตราสารทุน/
ตราสารหนี้) ของกองทุนนัน้ๆในหนังสอืชีช้วน
หรอืสญัญาจา้งบรหิารกองทุน 

ปีละครัง้ สายงานการลงทุนจองซื้อหลักทรพัย์เสนอขายครัง้แรกและจัดสรร
หลกัทรพัย์ให้กบัทุกกองทุนที่มนีโยบายสามารถลงทุนได้ อย่างเท่า
เทยีม 
ในกรณีที่ไม่จดัสรรใหก้องทุนใดนัน้มสีาเหตุมาจากกองทุนดงักล่าวมี
นโยบายไม่เหมาะสมกบัการลงทุนในตราสารนัน้ หรอืไม่เหมาะสมกบั
สดัส่วนการลงทุน  
และมกีารบนัทกึเหตุผลและผลการจดัสรรทัง้ก่อนและหลงัท ารายการ
ไวค้รบถว้น 

- IOE(2) 



 
 

 

 

ท่ี เร่ืองท่ีติดตามดแูล ขอบเขตการติดตาม ระยะเวลา 
ติดตาม 

ผลการติดตามดแูล แนวทาง 
การแก้ไข 

หมายเหตุ 

3) สอบทานว่ากองทุนในกลุ่มประเภทเดยีวกนั 
(Fund Type) และสาเหตุที่  Fund Manager 
ไม่เลอืกกองนัน้มาจดัสรรว่ามเีหตุผลประกอบ
ที่แสดงว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับ
นโยบายการลงทุนของกองนัน้ๆ 
4) สอบทานการจดัสรร (allocate) ว่ามคีวาม
เท่ า เทียมกันหรือไม่แตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคญั 
5) สุ่มสอบทาน Port การลงทุน ว่าหลกัทรพัย ์
IPO ได้รบัการจัดสรรเข้า Port กองทุนนัน้ๆ 
อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

4 ภาพ ร ว มก า ร ล งทุ น ข อ ง
ก อ ง ทุ น ต า ม น โ ย บ า ย 
วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ตามที่
เปิดเผยกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1) สอบทานการบรหิารจดัการลงทุนของฝ่าย
การลงทุนจาก Portfolio Valuation Report 
และกรณีเป็นหลกัทรพัย์ประเภทตราสารให้ดู 
Rating ใน Report ว่าเป็นไปตามที่เปิดเผย
หรอืตกลงต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ก าหนด
ในวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การ
ลงทุนของกองทุนรวมใน Factsheet และ
หนังสอืชีช้วนโครงการ  
2) สอบทานกลยุทธ์การบริหารกองทุ น 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่เรียกเก็บ 
เปรยีบเทียบกบัแนวทางภายในเกี่ยวกบัการ
คดิค่าธรรมเนียม 

ปีละ 2 ครัง้ บรษิทัจดัการมกีารบรหิารจดัการลงทุนเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
นโยบายการลงทุน  กลยุทธก์ารลงทุน (Management Style) ตามทีไ่ด้
เปิดเผยหรอืตกลงไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการลงทุนทุกกองทุน สอดคลอ้ง
แนวทางภายในทีฝ่่ายพฒันาธุรกจิรายย่อยก าหนด และสอดคลอ้งกบั
ประเภทกองทุนและกลยุทธก์ารบรหิารกองทุน 

- IOE(2) 

5 การคดัเลือกและติดตามการ
ใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร 

1) ขัน้ตอนการคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิาร ว่ามคีวาม
พรอ้มดา้นระบบงานและบุคลากรเช่นเดยีวกบั
บรษิทัจดัการ 
2) การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รบั
มอบหมาย  

ปีละครัง้ บรษิัทจดัการมกีระบวนการคดัเลือกการท า Due Diligence เพื่อเป็น
การประเมินความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร ก่อนตกลงท า
สัญญา และคิดค่ า  Management Fee ในอัตราที่ ต ่ ากว่ าอัต ร า 
Management fee ส าหรบัการบรหิารจดัการกองทุนรวมทัว่ไป (ไม่มี
การเปลีย่นแปลงจากปีทีแ่ลว้) 

- IOE(3) 



 
 

 

 

ท่ี เร่ืองท่ีติดตามดแูล ขอบเขตการติดตาม ระยะเวลา 
ติดตาม 

ผลการติดตามดแูล แนวทาง 
การแก้ไข 

หมายเหตุ 

3)  สญัญาจ้างโดยมีรายละเอียดครอบคลุม
ตามเกณฑส์ านักงานก าหนด 
4) มีการเปิดเผยข้อมูลการมอบหมายงานที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนใน
รายละเอียดโครงการหรือสญัญาการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการได้มกีารแก้ไขโครงการและเปิดเผย ส าหรบัผู้รบั
มอบหมายด้านการจดัการลงทุน โดยได้รบัการอนุมตัิจากส านักงาน 
ก.ล.ต.  

6 การใช้สิทธิออกเสียงในที่
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ใ น น า ม
กองทุน (Proxy Voting) 
 

1)  สอบทานนโยบาย Proxy Voting ของ
บริษัทจัดการ เป็นไปตามที่ประกาศ ก.ล.ต. 
ก าหนด 
2) สอบทานรายงานการไปใชส้ทิธแิละรายงาน
การเปิดเผยขอ้มลูใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  
3) สอบทานเอกสารการลงมติว่าเรื่องที่ใหล้ง
มติเป็นไปตามแนวทางการใช้สทิธิออกเสียง
และแนวทางการพจิารณา 
อนุมัติการใช้สิทธิออกเสียงในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการลงทุน (IC)และแนวทาง
การใชส้ทิธอิอกเสยีง Proxy Voting  
5) สอบทานการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานแสดง
การใชส้ทิธแิละเอกสารประกอบการตดัสนิใจ 

ปีละครัง้ มีการใช้สิทธิออกเสียงครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทจัดการ
ก าหนดและมกีารเปิดเผยรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีงครบถว้น 

- IOE(6) 

Conflict of Interest 
7 การป้องปรามการใช้ข้อมูล

ภายในของกองทุน 
 

1) สอบทานการก าหนดนโยบายป้องกนัการ
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ค าสัง่ระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องการป้องปรามการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลภายใน รวมทัง้มีการ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครดัตัง้แต่วนัแรกทีเ่ริม่ปฏบิตังิาน  

ปีละ 2 ครัง้ บรษิทัจดัการจดัใหม้นีโยบาย conflict of interest และ insider trading 
โดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท และได้สื่อสารให้
พนักงานทราบ 
บรษิทัจดัการจดัใหม้รีะบบการควบคุมและจ ากดัสทิธกิารเขา้ถงึการใช้
ข้อมูลภายใน การจ ากดัสทิธิการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบตัิงานของสายงาน
การลงทุน และมีการควบคุมและจ ากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลระบบ
คอมพวิเตอร ์

- IOE(1) 
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2) สอบทานการจดัใหม้รีะบบการควบคุมการ
จ ากัดการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผล 
( Information barrier) ใ ห้ มี ก า ร แ บ่ ง แ ย ก
หน่วยงานที่มีหน้าที่รบัผิดชอบหรือลักษณะ
การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์แยกออกจากกนั 
3) สุ่มสอบทานระบบบันทึกข้อมูลการติดต่อ
สนทนาทางโทรศัพท์  ของกลุ่ ม  access 
person ประเภท ผู้จดัการกองทุน ผู้ส่งค าสัง่
ซื้อขายหลกัทรพัย์ (dealer) ว่ามกีารน าขอ้มลู
ภายในที่ ได้ล่ วงรู้  มากระท าการซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีม่ลีกัษณะขดัแยง้กบัผลประโยชน์
ของลูกคา้หรอืไม่   
4)  สุ่มสอบทานรายการวนัท าค าสัง่ซื้อขาย 
( Trade Date) ก ลุ่ ม  access person ว่ า มี
พฤติกรรมกระท าการซื้อขายหลักทรพัย์ที่มี
ลกัษณะขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของลูกคา้  
5)  สอบทานช่องทางที่พนักงานสามารถแจ้ง
พฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
กฎหมายหรอืนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกั
ปฏิบตัิของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่อง
การป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน  
6) สุ่มสอบทานระบบการบันทึกและการ
จัดเก็บการเข้าใช้งาน ( “ logs”) ของกลุ่ ม 
access person ผูจ้ดัการกองทุน ผูส้่งค าสัง่ซื้อ
ขายหลกัทรพัย ์(dealer)  

 
บริษัทจัดการจัดให้มีระบบการบันทึกข้อมูลการติดต่อสนทนา โดย
ในช่วงขอ้มูลที่สอบทานขอ้มูลการติดต่อผ่านทางโทรศพัท์ ไม่พบว่ามี
การสนทนาที่เป็นการน าข้อมูลภายในที่ล่วงรู้มากระท าการซื้อขาย
หลักทรพัย์ที่มีลกัษณะขดัแย้งกับผลประโยชน์กับลูกค้า โดยในช่วง
เวลาดงักล่าว ไม่มพีนักงานสายงานการลงทุนซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อ
เป็นทรพัยส์นิของตนเอง 



 
 

 

 

ท่ี เร่ืองท่ีติดตามดแูล ขอบเขตการติดตาม ระยะเวลา 
ติดตาม 

ผลการติดตามดแูล แนวทาง 
การแก้ไข 

หมายเหตุ 

8 ก า ร ท า ธุ ร ก ร รม ร ะหว่ า ง
กองทุน Cross Trade 
 

สอบทานการท า ธุ ร ก ร รม  Cross Trade 
ระหว่างกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บรษิทัจดัการ 
 

ปีละ 2 ครัง้ บรษิทัจดัการมกีารท าธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุนที่มกีารใช้
ราคาที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศก าหนดและได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุนทุกครัง้โดยมกีารบนัทึกข้อมูล
รายการพรอ้มทัง้เหตุผลไวค้รบถว้น และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการท า
ธุรกรรม cross trade ไว้บนเวปไซต์ของบริษัทเป็นประจ าทุกเดือน 
เป็นไปตามนโยบายของบรษิทั  

                 
- 

IOE(1) 

9 ก า ร ซื้ อ ข า ย กั บ บุ ค ค ล ที่
เกีย่วขอ้ง 

1) สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรม
เพื่อกองทุนรวมกบับรษิทัจดัการหรอืบุคคลที่
เกี่ยวข้องกระท าที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้บนเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมเป็นรายเดอืน  
 
2) สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรม
เพื่อกองทุนรวมกบับรษิทัจดัการหรอืบุคคลที่
เกี่ยวข้องไว้ในรายงานรอบระยะเวลาบัญชี
ส าหรบักองทุนรวมและรายงานระยะเวลาหก
เดอืน 

ปีละ 2 ครัง้ บริษัทจัดการมีธุรกรรมที่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ/กองทุนส่วนบุคคล 
ลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งเป็นการท าธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง โดยได้รบัความเหน็ชอบจากลูกคา้ และเป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเลีย้งชพี/กองทุนส่วนบุคคล  

- IOE(1) 

10 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน
จากนายหน้า 
 
 

1) สอบทานแนวปฏบิตัขิองบรษิทัจดัการว่ามี
การระบุเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการ
รบัผลประโยชน์ตอบแทน  
2) สอบทานหนังสอืชี้ชวนโครงการของบรษิทั
จดัการที่แสดงการระบุเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์
การรบัผลประโยชน์ตอบแทนไวอ้ย่างชดัเจน 
เพื่อใหลู้กคา้รบัทราบและพจิารณาได้ว่า การ
รับผลประโยชน์ตอบแทนนั ้นเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของลูกค้าหรือไม่ และมากน้อย
เพยีงใด ซึ่งลูกคา้สามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่
ช่องทางใด  

ปีละครัง้ บรษิทัจดัการไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินเรื่องที่เกีย่วกบั soft 
commission ที่กองทุนพงึรบัได้ คอื เอกสารการวจิยั (Research) การ
จดัเตรยีมการเยีย่มชมบรษิัท โดยได้เปิดเผยขอ้มูล soft commission 
ไวใ้นหนังสอืชีช้วนกองทุนครบถว้น 

- IOE(3)+(4) 
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หมายเหตุ 

3) สอบทานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัเทศกาล
ประเพณีนิยม โดยระบุสิ่งของหรือมูลค่าที่
สามารถรบัไวไ้ดอ้ย่างชดัเจน   
4) สอบทานการเปิดเผยการรบัผลประโยชน์
ตอบแทนจากการประกอบธุรกิจหรือของ
กองทุนไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาบัญชแีละ
รายงานหกเดอืน  

Fund Operations 
11 การเก็บค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายจากกองทุนรวมหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1) สอบทานค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจริงจาก
กองทุนรวม ต้องไม่เกินกว่า หนังสือชี้ชวน
ส่วนขอ้มลูโครงการทีเ่ปิดเผยต่อผูล้งทุน  
2) สอบทานความถูกต้องของการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในรายงานสถานะการลงทุนรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล าบัญชี  12 เ ดื อ น  โ ด ย ต ร ว จ
เปรียบเทียบกับงบก าไรขาดทุนส าหรับ
กองทุนรวมและตารางค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม  
3) สอบทานกลยุทธ์การบริหารกองทุ น 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่เรียกเก็บ 
เปรยีบเทียบกบัแนวทางภายในเกี่ยวกบัการ
คดิค่าธรรมเนียม  
4) สอบทานกรณีเลิกกองทุนและบลจ. เป็นผู้
ช าระบญัชีเอง ว่าอยู่ในอตัราที่เหมาะสมและ
เป็นไปตามธรรมเนียมการคา้ปกต ิ 
5) สอบทานกรณีบลจ. มกีารจดัตัง้กองทุนรวม
ใหม่ ที่มีนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ที่

ปีละ 2 ครัง้ บรษิทัจดัการมกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายจากกองทุนรวมและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามที่หนังสอืชี้ชวนก าหนด มกีารเปิดเผย
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ง่ายต่อการ
เปรยีบเทยีบโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนทุกกองทุน สอดคล้อง
แนวทางภายในที่ก าหนด และสอดคล้องกบัประเภทกองทุนและกล
ยุทธ์การบรหิารกองทุน  โดยบลจ. มแีนวทางภายในเกี่ยวกบัการคดิ
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) และค่าธรรมเนียมขาย 
(front-end fee) ของกองทุนรวม 
กรณีที่เลิกกอง บลจ. เป็นผู้ช าระรบับญัชีเอง ซึ่งไม่ได้เรยีกเก็บค่าผู้
ช าระบญัชจีากกองทุน   
มกีารจดัตัง้กองทุนใหม่ ซึง่ไม่มกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม set-up fee 
ทีก่องทุนจ่ายใหก้บับลจ.  

- IOE(3)+(4)+(5) 
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เหมือนกองทุนที่มีอยู่ก่อนหน้า ว่ามีการคิด
ค่าธรรมเนียมอย่างไร   

12 ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล จ า ก
กองทุน 
 

1) สอบทานการค านวณการจ่ายปันผลและ
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุน  
2)  สอบทานว่ามีการก าหนดวัน ปิดสมุด
ทะเบียนและวนัจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่
หนังสอืชีช้วนก าหนด  

เมื่อมเีหตุการณ์
จ่ายปันผล 

บรษิทัจดัการจ่ายเงนิปันผลหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นไป
ตามที่หนังสอืชี้ชวนก าหนด การก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนและการ
ค านวณการจ่ายเงนิปันผลถูกตอ้ง ครบถว้น 

- IOE(2) 

13 การค านวณมูลค่ายุติธรรม
ของตราสาร (รวมถึงการซื้อ
ขายตราสารที่ ไม่มีสภาพ
คล่องหรอืไม่มรีาคาตลาด) 

1) สอบทาน ร าค า  Mark to Market ขอ ง
หลกัทรพัย์ตราสารทุนและตราสารหนี้ ว่าเป็น
การ Mark ราคาที่ก าหนดโดยใช้หลักเกณฑ์
การก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารเพื่อใช้
ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม โดยเปรยีบเทียบกบัราคา Market Price 
ในตลาด เพื่อหาราคามูลค่ายุติธรรมของตรา
สารนัน้ 

ปีละครัง้ บริษัทจัดการค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารโดยมีราคาตลาด
อา้งองิ (Close Price)  
ทัง้นี้ กองทุนไม่ได้ลงทุนในตราสารที่ไม่มสีภาพคล่องหรอืไม่มรีาคา
ตลาดรองรบั 
 

- IOE(1) 

Mutual Fund Marketing 
14 การนับมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน - เมื่อมเีหตุการณ์ บรษิัทจดัการไม่มเีหตุการณ์ที่จะต้องขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ในช่วง

เวลาทีส่อบทาน 
 

- IOE(2) 

Others 
15 การให้หรือรับของขวญัหรือ

ประโยชน์อื่นใด 
1) สุ่มสอบทานความครบถ้วนและความ
ถูกตอ้งของขอ้มลู เอกสารประกอบการใหห้รอื
รบัของขวญั รวมถึงอ านาจการอนุมตัิในทุก
ฝ่ายงานระหว่างเดือน มกราคม 2564 - 
ธนัวาคม 2564   

ปีละครัง้ บรษิทัจดัการมกีารใหห้รอืรบัของขวญั เป็นไปตามนโยบายการให้หรอื
รบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใด (Gift and Entertainment Policy) ที่
ก าหนด 
รายการใชจ้่ายของบรษิทัไดร้บัการอนุมตัเิป็นไปตามอ านาจการอนุมตัิ
ทีบ่รษิทัก าหนด และมกีารจดัเกบ็บนัทกึเพื่อการตรวจสอบครบถว้น 
ไม่พบขอ้สงัเกตหรอื red flag ใด 

- IOE(3)+(4) 
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2) สุ่มสอบทานรายการใชจ้่ายตาม Redflaq ที่
ร ะ บุ ไ ว้ ใ น น โ ย บ า ย  Anti-Bribery and 
Corruption Policy  

 

 

 

ค าอธิบายหมายเหตุ 
IOE(1) Related Parties Transactions and investment in illiquid securities 

การซื้อขายผลติภณัฑใ์นตลาดทุนและตราสารทางการเงนิกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง การซื้อขายผลติภณัฑใ์นตลาดทุนและตรา
สารทางการเงนิทีไ่ม่มรีาคาตลาดหรอืไม่มสีภาพคล่อง 

IOE(2) Investment Managements 
วธิกีารบรหิารจดัการกองทุนรวม 

IOE(3) Service Provider Selection and Service Review 
การคดัเลอืกและตดิตามการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร 

IOE(4) Broker/Dealer Allocation 
การส่งค าสัง่ซื้อขายผลติภณัฑใ์นตลาดทุนและตราสารทางการเงนิ 

IOE(5) Fee and Expense 
การเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน 

IOE(6) Proxy Voting 
การใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหลกัทรพัย ์

 

 


