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I. Fiduciary Duties & Fund Governance 
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โครงสรา้งขาด Independent Oversight Entity (IOE)  ทีท่ าหนา้ทีต่รวจสอบ
การจัดการของ บลจ. เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยฯ

ก.ม.เนน้หนา้ที ่custodianship +
ผูด้แูลฯ ไมพ่รอ้มท าหนา้ที่ IOE

บลจ.
(asset manager)

ผูด้แูลฯ

กองทนุรวม

oversight

บรหิารจัดการ

ผูถ้อืหนว่ยฯ
(asset owner)

ลงทนุ

1. โครงสรา้ง governance ของกองทนุรวมไทย
I. Fiduciary Duties & COI

IOSCO principle :ม ีIOE ทีเ่ป็นอสิระ ไมถ่กูแทรกแซงจาก บลจ. ท าหนา้ทีด่แูลการบรหิารจัดการของ บลจ. และรายงานตอ่ 
regulator + ผูถ้อืหน่วยฯ
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2. ตวัอยา่งปญัหาของไทย

case

บลจ. ซือ้ขายหลกัทรัพยผ์า่น broker ในเครอืซึง่พาผูบ้รหิารและพนักงานของ บลจ. 
ไปเทีย่วตา่งประเทศ

Cross trade potential default B/E ระหวา่ง PF และ MF ภายใต ้บลจ.

บลจ. เรยีกเก็บคา่ช าระบญัชจีากกองทนุแพงกวา่ market rate

ธ.แมย่นืยนั บลจ.ลกู ไมห่ยดุลงทนุ/ทยอยขายตราสารของลกูคา้สนิเชือ่ทีผู่บ้รหิารม ี
insider trading

ผูจั้ดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยเ์ปลีย่นแปลงเงือ่นไขการลงทนุทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ โดยไมว่เิคราะหผ์ลกระทบตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ รวมทัง้ไมเ่ปิดเผย
และขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยฯ 

บลจ. ใช ้price index เป็น benchmark ในการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุ

I. Fiduciary Duties & COI



1. จัดใหม้นีโยบาย COI

มปีระกาศแลว้        + เพิม่บทอาศยัอ านาจ

2. ตดิตามดแูล COI + unfair + ผูถ้อืหน่วยฯ เสยีประโยชน์

(2.1) จัดใหม้ผีูท้ าหนา้ที่

3. แนวทางการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
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I. Fiduciary Duties & COI

3.1 Fiduciary duties : มปีระกาศแลว้

3.2 Fund governance :

คณุสมบตั:ิ อสิระจาก บลจ.1 + ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยฯ +    
มคีวามรู ้ความสามารถ ความพรอ้มในการปฏบิตัหินา้ที่

รปูแบบ: ไมจ่ ากดั เชน่ board, หน่วยงานใน บลจ. 

หมายเหต:ุ 1. เชน่ โครงสรา้งหรอืลกัษณะทีท่ าใหส้ามารถท าหนา้ที/่แสดงความเห็นไดอ้ยา่งอสิระ + รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการที่
ไดร้ับมอบหมาย/ส านักงาน + เปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยฯ



2. ตดิตามดแูล COI + unfair + ผูถ้อืหน่วยฯ เสยีประโยชน ์(ตอ่)

(2.2) จัดท าแผนการตดิตามดแูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร
(2.3) ตดิตามดแูล COI ซึง่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ*์/การกระท าทีไ่มเ่ป็นธรรม/

ผูถ้อืหน่วยฯ เสยีประโยชนอ์นัพงึไดรั้บ

(2.4) ใหค้วามเห็นตอ่การขอมตแิกไ้ขโครงการ เพือ่ประกอบการพจิารณาลงมติ

(2.5) รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ส านักงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเมือ่พบ
การกระท าผดิโดยไมช่กัชา้

ทัง้นี ้จะมกีารจัดท าแนวปฎบิตัใินการตดิตามดแูลรว่มกบัสมาคม บลจ.

3. แนวทางการปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์(ตอ่)
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I. Fiduciary Duties & COI

หมายเหต:ุ * ค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยฯ/เป็นไปตามธรรมเนยีมทางการคา้ปกต/ิมเีหตผุลอนัสมควร/โปรง่ใสและเป็นธรรม



4. แผนพฒันา ideal IOE

มิ.ย.-ก.ค. 62
เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ 

(focus group)

ส.ค. 62
เข้าบอร์ด กตท

ม.ค. 63
ทุก บลจ. มี IOE

ม.ค. 65
ทุก บลจ. ปรับเป็น ideal IOE

พัฒนาหลักสูตรอบรม
ideal IOEก.ย. 62

ประกาศมีผลใช้บังคับ
ม.ค. 64
เริ่มอบรม

แก้ประกาศรองรับ ideal IOE

I. Fiduciary Duties & COI
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II. Fund Voting



II. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ  
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ขอมต ิผถน. 

- ซือ้ขายหนว่ย
- เพิม่ class 
- แกไ้ขตาม
กม.

- อืน่ ๆ ตาม 
สนง. ก าหนด

แจง้แกไ้ขโครงการ

1 2

(F2F/E-meeting/E-voting/Electronics)

II. Fund Voting

ขอ สนง.

เง ือ่นไของคป์ระชุม/ตอบกลบั

1 ใน 3 # หนว่ยท ัง้หมด และ

25 คน หรอื ≥ 50% จ านวน ผถน.

ครบ

ไมค่รบ

เผยแพร ่website
แจง้ ผถน. 
ทกุราย

- มตเิรือ่งท ัว่ไป : > 50% ของ # Voting
- มตเิรือ่งทีม่นียั (≥ 75%) : เปลีย่นประเภท/

นโยบายลงทนุ (ความเสีย่ง    นยัส าคญั ฯลฯ

จดัประชุม
สง่หนงัสอื
ขอมติ

ขอมตใิหม่
w/o เง ือ่นไข

สทิธ ิผถน. 

การเพกิถอนมต:ิ ผถน. 5 ราย และ
20% # หนว่ยท ัง้หมด

* ประกาศแลว้เสร็จมผีลบงัคบัใช ้23 เม.ย.62


