
รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจ าปี 2564

ตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest transaction and Cross trade 
transactions) เช่น การท าธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพย์
ระหว่างกองทุน การซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ผา่นผูจ้ดั
จ  าหน่ายท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้

รายปี การตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
1. การท าธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหว่างกองทุน : 
Compliance มีการตรวจสอบการท ารายการดงักล่าวตาม
ขั้นตอน "Procedure for Cross-Trades of Securities" 
2. การซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ผา่นผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง : Compliance ไดมี้การตรวจสอบการซ้ือหลกัทรัพย์
ท่ีออกใหม่ (IPO) ผา่นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. การเปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรมของกองทุนกบับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง : Compliance ไดมี้การตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูล 

- จากการตรวจสอบกองทุนมีการท าธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพย์
ระหว่างกองทุนรวม ซ่ึงด าเนินการเป็นไปตามเกณฑท่ี์ประกาศ
ส านกังาน กลต. ก าหนด ภายใตข้ ั้นตอนการปฏิบติัตาม 
"Procedure for Cross-Trades of Securities" ซ่ึงเกณฑภ์ายในของ
บริษทั
- กองทุนรวมมีการซ้ือขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ (IPO) ในรอบปี 
2563 ผา่นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียมการคา้ปกติ 
- มีการเปิดเผยการท าธุรกรรมของกองทุนรวมกบับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งไปเป็นตามเกณฑท่ี์ประกาศก าหนด

-

ตรวจสอบการวิเคราะห์คดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหนงัสือช้ี
ชวน

รายปี 1. มีการน าเสนอหลกัทรัพยท่ี์คดัเลือกเขา้มาอยูใ่น Universe 
เพ่ือการลงทุน ต่อคณะกรรมการลงทุน  
   โดยตรวจสอบจากเอกสารหลกัฐานของฝ่ายการลงทุน และ 
รายช่ือหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นระบบการลงทุน
2. มีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ
    ตรวจสอบจากขอ้มูลการลงทุน

การลงทุนเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ  โดย
ผูจ้ดัการกองทุนมีการวิเคราะห์ คดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน
และน าเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนการ
ลงทุน

-

ติดตามวิธีการบริหารกองทุนสอดคลอ้งกบัคา่ธรรมเนียมท่ี
เรียกเกบ็ ตามท่ีเปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบ

รายปี ตรวจสอบการบริหารกองทุนกบัคา่ธรรมเนียมการจดัการท่ี
เรียกเกบ็จากกองทุน
โดยตรวจสอบจากขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) และคา่ธรรมเนียมการ
จดัการท่ีเรียกเกบ็จริง

จากการตรวจสอบและสอบถามจากผูจ้ดัการกองทุนเพ่ิมเติม การ
บริหารจดัการและการเกบ็คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามท่ีเปิดเผยไว้
ในโครงการจดัการ   โดยในส่วนของขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียน
การลงทุนนั้น ผูจ้ดัการกองทุนให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่าข้ึนอยูก่บั
จ  านวนเงินทุนท่ีเขา้ออกของกองทุนดว้ย

-

ติดตามการคดัเลือก/การจา้งผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบริษทัใน
เครือ คา่ธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่าย คุณภาพการให้บริการท่ีไดรั้บ

เม่ือมี / รายปี ตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุน มีการ
เรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมท่ีสมเหตุสมผล และเป็นอตัรา
คา่ธรรมเนียมปกติท่ีท ากบับุคคลทัว่ไป

กองทุนรวมมีการมอบหมายให้ UOB Asset Management 
(Singapore) Limited ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูรั้บด าเนินการ
ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้น
โครงการจดัการแลว้ 
ในส่วนคา่ธรรมเนียมท่ีกองทุนจ่ายให้กบั UOB Asset 
Management (Singapore) Limited เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา
ท่ีไดท้  าไวร้ะหว่าง UOBAM ประเทศไทย และ UOBAM 
Singapore

-

ตามท่ีมาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนดให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ จดัการกองทุนรวมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยใชค้วามรู้ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมทั้งติดตามดูแลการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิด ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และการกระท าท่ีอาจมีลกัษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อนัพึงไดรั้บ
ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ . 49/2562 เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 11) มีผลใชบ้งัคบ้วนั
ท่ี 1 กรกฎาคม 2563
บริษทัจึงไดมี้การจดัท าแนวทางในการด าเนินการเพ่ือใชใ้นการติดตามดูแลในเร่ืองดงักล่าวในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี

เร่ือง ค าอธิบายเพ่ิมเติม
ระยะเวลา
การติดตาม

แนวทางการตรวจสอบ/ขั้นตอน การตรวจสอบ/ระบบการ
ตรวจ สอบอ่ืนท่ีทดแทนกนั

ผลการตรวจสอบ การติดตามการแกไ้ข (ถา้มี)

1. การซือ้ขายผลติภัณฑ์ในตลาดทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวข้อง

2. วธิิการบริหารจัดการกองทุนรวมตามทีเ่ปิดเผยแก่ผู้ลงทุน
2.1 การวิเคราะห์คดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน

2.2 การเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมกองทุนและวิธีการบริหาร
กองทุนเป็นไปตามท่ีเปิดเผยไวก้บัผูล้งทุน

3. ผู้ให้บริการ (Service providers)
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เร่ือง ค าอธิบายเพ่ิมเติม
ระยะเวลา
การติดตาม

แนวทางการตรวจสอบ/ขั้นตอน การตรวจสอบ/ระบบการ
ตรวจ สอบอ่ืนท่ีทดแทนกนั
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ติดตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก Broker / Dealers และการ
ด าเนินการตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ไม่มีการท าธุรกรรมเพ่ือลูกคา้เกินความจ าเป็น (churning)

รายไตรมาส ตรวจสอบการให้คดัเลือก Broker เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
นโยบาย / guideline ตลอดจนถึงการท ารายการกบั Broker แต่
ละรายเป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติั

มีการคดัเลือก broker เป็นไปตามเกณฑภ์ายในท่ีก าหนด และมี
การท าธุรกรรมกบั broker เป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการลงทุน

-

พิจารณาอตัราคา่ธรรมเนียม / คา่ใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
ติดตามให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและ
ชดัเจน

รายปี คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน / ผูถื้อหน่วย 
เป็นไปตามท่ีมีการเปิดเผยไวใ้นโครงการจดัการ

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน และ/หรือผูถื้อ
หน่วยลงทุนมีการเปิดเผยไวใ้นโครงการและหนงัสือช้ีชวน 
ครบถว้น
มีการบนัทึกคา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนไม่เกินกว่าอตัรา
ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ (เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ)

-

พิจารณาแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนกองทุน รายปี มีการใชสิ้ทธิออกเสียงในนามกองทุนครบถว้น เป็นประโยชน์
กบักองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน และมีการเปิดเผยขอ้มูล
ครบถว้น

บริษทัจดัการมีการใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ใน
นามกองทุนอยา่งครบถว้น ตามวาระการประชุม ภายใตน้โยบาย
การใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษทั และไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลการ
ใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าวบนเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการตามท่ี
ประกาศส านกังาน กลต. ก าหนด

-

จัดท าโดย
น าเสนอ
วนัที่

ฝ่ายกฎหมายและตรวจการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565
 25 กมุภาพนัธ์ 2565

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน/ผู้ถอืหน่วย

6. การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถอืหลกัทรัพย์

4. การส่งค าส่ังซือ้ขายผ่านตัวกลาง (Brokers / Dealers)


