รายงาน
คณะกรรมการการติดตามดูแล
การกระทาที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
และการกระทาที่อาจมีลกั ษณะไม่เป็ นธรรม
หรื ออาจทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เสี ยผลประโยชน์อนั พึงได้รับ
ประจาปี 2563
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ที่มา
สำนักงำนก.ล.ต. กำหนดให้ บริษทั จัดทำแนวทำงกำรติดตำมดูแลกำรกระทำที่อำจก่อให้ เกิดกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนและกำรกระทำที่อำจมีลกั ษณะไม่เป็ นธรรมหรื ออำจทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์อนั พึง ซึง่ มีเนื ้อหำ
ประกอบด้ วย
•
•
•
•

ขอบเขตกำรติดตำมดูแล
วิธีกำร
ระยะเวลำ
ผู้ดำเนินกำร

นอกจำกนี ้สำนักงำนก.ล.ต. กำหนดให้ จดั ทำรำยงำนกำรทำงกำรติดตำมดูแลฯประจำปี เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ
สำนักงำนก.ล.ต.

การดาเนินงานของคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ในปี 2563
คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯ ได้ ดำเนินกำรปรับปรุงนโยบำยและมำตรกำรป้อกันและจัดกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
โดยแยกกลุ่มมำตรกำรออกจำกนโยบำยและเพิ่มแนวทำงกำรติดตำมดูแลกำรกระทำที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ฯ
เพื่อให้ เป็ นไปตำมพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ มำตรำ 124/1 และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 35/2556
หมวด 4 และ ที่ ทธ. 49/2562 หมวด 4/1 ข้ อ 25/2 (1)
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผู้ติดตำมดูแล และให้ ส่วนงำนบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ น
ผู้ปฏิบตั ิงำนตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯ เป็ นประจำทุกเดือนและรำยงำน
ทันทีเมื่อตรวจพบกำรกระทำตำมลักษณะที่กำหนดไว้
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ผลการติดตามดูแล
1.

หัวข้ อที่ตดิ ตามดูแล
กำรซื ้อขำยผลิตภัณฑ์
ในตลำดทุนและตรำ
สำรทำงกำรเงินกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

2. กำรซื ้อขำยผลิตภัณฑ์
ในตลำดทุนและตรำ
สำรทำงกำรเงินที่ไม่มี
รำคำตลำด และ/
หรื อไม่มีสภำพคล่อง

3. วิธีกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนรวม

ผลการติดตามดูแล
ในปี 2563 ไม่มีรำยกำรซื ้อขำยระหว่ำงกองทุนภำยใต้ กำรบริหำร และไม่มีรำยกำรซื ้อ
ขำยกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯพบว่ำมีกำรซื ้อและขำยหลักทรัพย์ตรำสำรหนี ้ตัวเดียวกัน
ในวันเดียวกัน ซึง่ กองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรหนึง่ เป็ นผู้ขำย และมีอีกกองทุนหนึง่ ภำยใต้
กำรจัดกำรเป็ นผู้ซื ้อ โดยกระทำผ่ำนตัวกลำง (Counter Party) เดียวกัน ซึง่ ผู้จดั กำรกองทุน
ไม่ได้ พิจำรณำว่ำเป็ นกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ระหว่ำงกองทุน (Cross Trading) ตำม
หลักเกณฑ์ที่บลจ.ทำลิสกำหนดไว้
ในปี 2563 ไม่มีรำยกำรซื ้อชำยขำยผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนและตรำสำรทำงกำรเงินที่ไม่
มีรำคำตลำด และ/หรื อไม่มีสภำพคล่อง
บลจ.ทำลิส มีนโยบำยและหลักปฏิบตั ิในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนซึง่ ได้ กล่ำวถึงแนว
ทำงกำรซื ้อขำยผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนและตรำสำรทำงกำรเงินที่ไม่มีรำคำตลำด และ/
หรื อไม่มีสภำพคล่องเอำไว้ แล้ ว อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯพบว่ำเนื ้อหำ
ในนโยบำยกล่ำวถึงเพียงหลักกำร โดยมิได้ ระบุวิธีกำรคำนวณประเมินมูลค่ำยุตธิ รรม
อย่ำงเป็ นรูปธรรมชัดเจน
เมื่อพิจำรณำถึงกำรบริหำรว่ำเป็ นไปตำมกลยุทธกำรลงทุนซึง่ ระบุว่ำ “มุง่ หวังให้ ผล
ประกอบกำรสูงกว่ำดัชนี (Active Management)” หรื อไม่นนั ้ คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯ
พบว่ำกำรกำหนดดัชนีชี ้วัด (Benchmark) และเป้ำหมำยของส่วนเบีย่ งเบน (Deviation) ของ
ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับดัชนีชี ้วัด ซึง่ ผู้จดั กำรกองทุนควรกำหนดไว้ เพื่อเป็ นเป้ำหมำย
ของควำมมุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีนนยั
ั ้ งไม่ชดั เจน
กำรลงทุนของกองทุนภำยใต้ กำรบริหำรของบลจ.ทำลิส เป็ นไปตำมที่ได้ ระบุไว้ ใน
เอกสำรเผยแพร่ โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่ระบุให้ ลงทุนได้ มีกำรดำรงสัดส่วนกำรลงทุน
และข้ อจำกัดกำรลงทุนตำมเอกสำรเผยแพร่

แนวทางแก้ ไข

คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯกำหนดให้ กำรซื ้อและขำยหลักทรัพย์
ตรำสำรหนี ้ตัวเดียวกัน ในวันเดียวกัน ผ่ำนตัวกลำงเดียวกัน ให้ ถือ
ว่ำเป็ นกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ระหว่ำงกองทุน (Cross Trading) และต้ อง
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯ

คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯมอบหมำยให้ บลจ.ทำลิสไปกำหนด
วิธีกำรให้ ชดั เจน ซึง่ บลจ.ทำลิสก็ได้ ดำเนินกำรและเสนอผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั เรี ยบร้ อยแล้ ว

คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯมอบหมำยให้ บลจ.ทำลิสทบทวน
กำหนดดัชนีชี ้วัด (Benchmark) และ deviation และเป้ำหมำยของส่วน
เบี่ยงเบน (Deviation) ของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับดัชนีชี ้วัด ให้
เหมำะสมกับควำมมุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนี
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หัวข้ อที่ตดิ ตามดูแล
4. กำรคัดเลือกและ
ติดตำมกำรบริกำร
ของผู้ให้ บริกำร

ผลการติดตามดูแล
คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯพบว่ำแต่เดิมกำรคัดเลือกและประเมินผลผู้ให้ บริ กำรต้ อง
ได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท

แนวทางแก้ ไข
คณะกรรมกำรติดตำมดูแลกำหนดให้ กำรคัดเลือกและประเมินผล
กำรบริกำรของผู้ให้ บริกำรต้ องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิ
5. กำรส่งคำสัง่ ซื ้อขำย
คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯพบว่ำบลจ.ทำลิสมีจดุ ประสงค์ในกำรใช้ บริกำร
คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯให้ แนวทำงกำรคัดเลือกและประเมิน
ผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน Broker/Dealer ใน 2 ลักษณะ คือ (1)ต้ องกำรคุณภำพกำรวิเครำะห์ และ(2)ต้ องกำรต้ นทุน แบบใหม่ โดยให้ แบ่งผู้ให้ บริกำร Broker/ Dealer ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
และตรำสำรทำง
กำรซื ้อขำยที่ตำ่ อย่ำงไรก็ตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกและประเมินผลกลับมีเพียงเกณฑ์
กลุ่มที่เน้ นคุณภำพกำรวิเครำะห์ และกลุ่มที่เน้ นต้ นทุนกำรซื ้อขำย
กำรเงิน
เดียว มิได้ แบ่งกลุ่มผู้ให้ บริกำรตำมวัตถุประสงค์ดงั กล่ำว
ต่ำ โดยจะมีกำรให้ น ้ำหนักกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกที่
แตกต่ำงกันเพื่อให้ เหมำะสมกับประเภทของผู้ให้ บริกำร
6. อัตรำค่ำธรรมเนียม
พบว่ำอัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมเนื่องจำกกำร
ให้ บลจ.ทำลิสทบทวนเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำอัตรำผลตอบแทนที่ได้ รับสูงว่ำ
และค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆที่ บริหำรเป็ นแบบ active management
ดัชนีอ้ำงอิง (Benchmark) มิได้ เกิดจำกกำรลงทุนที่มคี วำมเสี่ยงสูงกว่ำ
เรี ยกเก็บจำกผู้ถือ
สำหรับกำรเปิ ดเผยวิธีกำรคิดค่ำธรรมเนียมของกองทุน บลจ.ทำลิสเปิ ดเผยวิธีกำรคิด
หน่วย
ค่ำธรรมเนียมมีรำยละเอียดเพียงพอให้ เข้ ำใจได้
7. ใช้ สิทธิออกเสียงใน
กำรประชุมผู้ถือ
หลักทรัพย์

สำหรับกำรเปิ ดเผยกำรใช้ สิทธิออกเสียง จำกกำรสุ่มตรวจสอบพบว่ำกำรเปิ ดเผย
ครบถ้ วน
คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯพบว่ำบลจ.ทำลิสมีแนวทำงในกำรออกเสียงของกองทุน
รวมที่จะลงมติทชี่ ดั เจนว่ำจะไม่เห็นชอบในกรณีใดบ้ ำง ซึง่ คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯ
พบว่ำในหลำยๆมติอำจต้ องใช้ ดลุ พินิจในกำรตัดสินใจ

คณะกรรมกำรติดตำมดูแลฯกำหนดให้ ในมติใดที่จะใช้ สิทธิ
เห็นชอบ (Vote Yes) หำกต้ องมีกำรใช้ ดลุ พินิจเกิดขึ ้น ต้ องผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรติดตำมดูแลเสียก่อน
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