
ล ำดบั หวัข้อกำรก ำกับดแูล เร่ืองทีต่รวจสอบ สรุปผลกำรตรวจสอบ แนวทำงกำรแก้ไข

1 กำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ (ระหวำ่งบริษัทจัดกำรกับกองทนุ, 

บคุคลทีเ่กี่ยวข้อง และไม่มีสภำพคลอ่ง)

1.1   สอบทำนกำรลงทนุเพ่ือบริษัทจัดกำร

1.2   สอบทำนกำรท ำธุรกรรมกับบคุคลทีเ่กี่ยวข้องกับบริษัทจัดกำร

1.3  สอบทำนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ทีไ่ม่มีสภำพคลอ่ง

-  บริษัทจัดกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทนุเพ่ือบริษัทจัดกำรเปน็ลำย

ลกัษณ์อักษร โดยผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงกำรลงทนุ

ของบริษัทจัดกำรมีกำรมอบหมำยใหห้นว่ยงำนภำยนอก (LHFG) เปน็

ผูด้ ำเนนิกำร และจำกกำรสอบทำนไม่พบกำรลงทนุในกองทนุภำยใตก้ำร

บริหำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร

- บริษัทจัดกำรมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรท ำธุรกรรมกับบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง 

และหลกัเกณฑ์กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกองทนุ เปน็ลำยลกัษณ์อักษร โดย

ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรจัดกำร ซ่ึงกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ของ

กองทนุกับบคุคลทีเ่กี่ยวข้องเปน็ไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด และมีกำร

เปดิเผยตอ่ผูล้งทนุบนเวบ็ไซตบ์ริษัทจัดกำรเปน็รำยเดอืน

- ไม่พบกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ทีไ่ม่มีสภำพคลอ่ง

ไม่มี

รายงานผลการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) ประจ าปี 2563

          

          ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที ่ทธ. 49/2562 เร่ือง มำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ระบบงำน และกำรใหบ้ริกำรของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์และผูป้ระกอบธุรกิจสญัญำซ้ือขำย

ลว่งหนำ้ (ฉบบัที ่11)  ก ำหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจตอ้งจัดใหมี้กำรตดิตำมดแูลกำรกระท ำทีอ่ำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนแ์ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ และทีอ่ำจมีลกัษณะไม่เปน็ธรรมหรืออำจท ำใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทนุเสยี

ประโยชนอั์นพึงไดรั้บ พร้อมทัง้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรดงักลำ่วเปดิเผยใหผู้ถ้ือหนว่ยทรำบภำยในไตรมำสที ่1 ของทกุปนีัน้

          บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกัด ไดจั้ดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมแนวปฏบิตักิำรตดิตำมดแูลกำรจัดกำรกองทนุรวม ประจ ำป ี 2563 และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเรียบร้อยแลว้ ดงัมี

รำยละเอียดตำมตำรำงดำ้นลำ่งนี้
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ล ำดบั หวัข้อกำรก ำกับดแูล เร่ืองทีต่รวจสอบ สรุปผลกำรตรวจสอบ แนวทำงกำรแก้ไข

2 วธิีกำรบริหำรจัดกำรกองทนุเปน็ไปตำมทีเ่ปดิเผยแก่ผูล้งทนุ 2.1 สอบทำนกลยุทธ์ นโยบำยกำรลงทนุของกองทนุตำมทีร่ะบใุน

โครงกำรจัดกำรกองทนุ

2.2 สอบทำนกำรท ำธุรกรรมกำรปอ้งกันควำมเสีย่งจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโครงกำรจัดกำรกองทนุ

- ผูจั้ดกำรกองทนุมีกำรลงทนุเปน็ไปตำมกลยุทธ์ และนโยบำยกำรลงทนุที่

ระบไุวใ้นโครงกำรจัดกำรกองทนุแตล่ะประเภท และมีกำรพิจำรณำทบทวน

ตดิตำมกลยุทธ์กำรลงทนุอย่ำงตอ่เนือ่งโดยมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร

ลงทนุอย่ำงนอ้ยเดอืนละ 2 คร้ัง

- ผูจั้ดกำรกองทนุมีกำรปอ้งกันควำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่นเปน็ไปตำมที่

ระบใุนโครงกำรจัดกำรกองทนุ โดยค ำนงึถึงประโยชนข์องผูถ้ือหนว่ยลงทนุ

เปน็ส ำคญั ทัง้นี ้ณ  วนัที ่5 พฤศจิกำยน 2563 พบกองทนุเปดิ แอล เอช โกลด์

เฮดจ์ มีกำรปอ้งกันควำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่นไม่เปน็ไปตำมทีร่ะบใุน

โครงกำรจัดกำร โดยมีสำเหตมุำจำกผูล้งทนุมีกำรขำยคนืหนว่ยลงทนุ

ประกอบกับสิน้วนัรำคำหลกัทรัพย์ทีก่องทนุลงทนุอยู่ปรับตวัสงูขึ้น ท ำให้

สดัสว่นกำรปอ้งกันควำมเสีย่งต่ ำกวำ่ร้อยละ 90 ของมูลคำ่ทรัพย์สนิทีล่งทนุ

ในตำ่งประเทศ อย่ำงไรก็ด ีณ วนัที ่6 พฤศจิกำยน 2563  ผูจั้ดกำรกองทนุได้

ด ำเนนิกำรแก้ไขทนัที

ไม่มี

3 ผูใ้หบ้ริกำร (Service Provider) (เฉพำะคำ่ใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บ

จำกกองทนุ)

3.1 สอบทำนขั้นตอนกำรคดัเลอืกผูใ้หบ้ริกำร

3.2 สอบทำนคำ่ธรรมเนยีม / คำ่ตอบแทน ทีจ่่ำยใหผู้ใ้หบ้ริกำร

- บริษัทจัดกำรมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกผูใ้หบ้ริกำรเปน็ลำย

ลกัษณ์อักษร โดยผำ่นกำรพิจำรณำอนมัุตจิำกคณะกรรมกำรจัดกำร

- กำรคดัเลอืกผูใ้หบ้ริกำรเปน็ไปตำมขั้นตอนทีก่ ำหนด โดยมีกำรเปรียบเทยีบ

รำคำ และคณุภำพของผูใ้หบ้ริกำร ทัง้นี ้กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนยีมเปน็ไป

ตำมทีร่ะบใุนสญัญำ

ไม่มี
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4 กำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยผำ่นตวักลำง (Broker / Dealer) 4.1  สอบทำนหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในกำรคดัเลอืกตวักลำง และกำร

ก ำหนดสดัสว่นในกำรสง่ค ำสัง่

4.2 สอบทำนกำรคดัเลอืกนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย์

4.3 สอบทำนกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยหลกัทรัพย์ตำมอัตรำสว่นทีไ่ดรั้บ

อนมัุตจิำกคณะกรรมกำรลงทนุ

- บริษัทจัดกำรมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกตวักลำง และกำร

จัดสรรสดัสว่นปริมำณกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์แก่นำยหนำ้แตล่ะระดบัช้ันและ

แตล่ะรำย เปน็ลำยลกัษณ์อักษร โดยผำ่นกำรพิจำรณำอนมัุตจิำก

คณะกรรมกำรจัดกำร 

- กำรคดัเลอืกนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย์และกำรก ำหนดจัดสรรปริมำณกำร

ซ้ือขำยตรำสำรทนุแตล่ะระดบัช้ันเปน็ไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด โดยมีกำร

ทบทวนรำยช่ือนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย์เปน็รำยไตรมำส และน ำเสนอตอ่ที่

ประชุมคณะกรรมกำรลงทนุเพ่ือพิจำรณำอนมัุติ

- กำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยตรำสำรทนุ เปน็ไปตำมสดัสว่นทีไ่ดรั้บอนมัุตจิำก

คณะกรรมกำรลงทนุ

ไม่มี

5 คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทนุ/ผูถ้ือหนว่ย 5.1 สอบทำนคำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใช้จ่ำยจำกกองทนุรวมหรือผู้

ถือหนว่ยลงทนุสอดคลอ้งและเปน็ไปตำมวธิีปฎบิตัทิีก่.ล.ต. ก ำหนด

5.2 สอบทำนคำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใช้จ่ำยเปน็ธรรมตอ่ผูถ้ือหนว่ย 

และค ำนงึถึงผลประโยชนผ์ูถ้ือหนว่ยเปน็ส ำคญั

5.3 สอบทำนคำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใช้จ่ำยเปดิเผยถูกตอ้ง ครบถ้วน

- กำรคดิคำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใช้จ่ำยไม่เกินอัตรำสงูสดุทีก่ ำหนดในโครงกำร

และหนงัสอืช้ีชวน

- คำ่ธรรมเนยีนและคำ่ใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทนุรวม และผูถ้ือหนว่ยลงทนุ

 กรณีทีมี่กำรจัดตัง้กองทนุใหม่ ไม่เกินกวำ่อัตรำกองทนุเดมิ และมีกำร

น ำเสนอตอ่ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจเพ่ือพิจำรณำอนมัุตทิกุคร้ัง

- มีกำรเปดิเผยคำ่ธรรมเนยีมตอ่ผูล้งทนุทรำบอย่ำงชัดเจน ถูกตอ้ง

ไม่มี
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6 กำรใช้สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้ือหลกัทรัพย์ 6.1 สอบทำนกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์แนวทำงในกำรไปใช้สทิธิออก

เสยีงแทนกองทนุและกำรเปดิเผยแนวทำงกำรใช้สทิธิออกเสยีง

6.2 สอบทำนกำรใช้สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้ือหลกัทรัพย์

6.3 สอบทำนกำรเปดิเผยกำรไปใช้สทิธิออกเสยีง

- บริษัทจัดกำรมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรใช้สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้ือ

หลกัทรัพย์เปน็ลำยลกัษณ์อักษร โดยผำ่นกำรพิจำรณำอนมัุตจิำก

คณะกรรมกำรจัดกำร และมีกำรเปดิเผยแนวทำงกำรใช้สทิธิออกเสยีงบน

เวบ็ไซตบ์ริษัทจัดกำร

- กำรใช้สทิธิออกเสยีงเปน็ไปตำมแนวทำงทีก่ ำหนด โดยมีกำรจัดท ำเอกสำรที่

แสดงกำรตดัสนิใจในวำระตำ่ง ๆ เปน็ลำยลกัษณ์อักษร และน ำเสนอตอ่

คณะกรรมกำรลงทนุเพ่ือพิจำรณำอนมัุตกิ่อนไปใช้สทิธิออกเสยีง 

- มีกำรเปดิเผยข้อมูลกำรไปใช้สทิธิออกเสยีงบนเวบ็ไซตบ์ริษัทจัดกำรครบถ้วน

 ภำยในวนัที ่31 มกรำคม 2564

ไม่มี
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