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บทน า 
 

ตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวม ตอ้งจดัใหม้ี
กำรติดตำมดูแล กำรปฏิบัติงำนของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม เพื่อให้มีกำรปฏิบัติสอดคลอ้งและเป็นไปตำมควำม
คำดหวงัของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด ในอนัเก่ียวกบักำรกระท ำที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และที่อำจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรืออำจท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงไดร้ับ โดย
กระบวนกำรติดตำมดงักล่ำวตอ้งมีควำมอิสระจำกฝ่ำยจดักำรของบรษิัท หรือตอ้งมีกำรถ่วงดลุกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดนัน้ ทั้งนี ้กำรด ำเนินกำรตำมหลกักำรที่กล่ำวถือเป็นเครื่องมือส ำคญัอย่ำง
หนึ่งในกำรบริหำรจดักำรองคก์รโดยรวมใหเ้กิดประสิทธิภำพ และน ำมำซึ่งกำรปฏิบัติไดอ้ย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
ประกำศ ขอ้บงัคบัของหน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดแูล ตลอดจนก่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใส และเป็นธรรม ภำยใตห้ลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ( Good Governance )  และด้วยหลักกำร  / เหตุผลดังกล่ำว กำรด ำเนินงำนของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ อินโนเทค จ ำกดั “ บรษิัท” ใหค้วำมส ำคญัและตระหนกัถึงกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของ
บริษัท ในกำรยกระดบักำรก ำกับดแูลใหม้ีควำมโปรง่ใส สอดคลอ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนด ที่เก่ียวขอ้งกับกำรติดตำม
ดแูลกำรจดักำรกองทุนของกองทนุรวม ในกำรรองรบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย มำตรำ 124/1 พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ และ
ประกำศ ขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง  

บริษัท จึงได้ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรก ำกับดูแล (Supervision Committee) ซึ่งมีควำมอิสระจำกฝ่ำย
จดักำร ท ำหนำ้ที่ติดตำมดแูลกำรจดักำรกองทนุรวม (Mutual Fund Independent Oversight Entity) เพื่อใหบ้ริษัทมี
กำรด ำเนินกำรและปฏิบตัิเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และในกำรนี ้ในกำรติดตำมและตรวจสอบ คณะกรรมกำร
ก ำกับดูแล ไดม้อบหมำยให ้ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบภำยใน ของบริษัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ำกัด(มหำชน)  มีหนำ้ที่
รบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบในเรื่องดังกล่ำว และใหม้ีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำร
ติดตำมดูแล เสนอต่อคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล  และคณะกรรมกำรบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกัด 
รบัทรำบตำมหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงำนทำงกำรก ำหนด   
 

ฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบภำยใน จึงไดจ้ดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรตดิตำมดแูลกำรจดักำรกองทนุ  
ประจ ำปี 2563 เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ อินโนเทค จ ำกดั   ผ่ำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูล เพื่อรบัทรำบ และน ำส่งใหห้น่วยงำนของทำงกำรที่ก ำหนดต่อไป  

 
 

อนึ่ง เนื ้อหำรำยงำนฉบับนี ้ มีควำมมุ่งหมำยเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/ หรือ คณะกรรมกำรที่
เก่ียวขอ้ง ทรำบถึงผลกำรติดตำมตรวจสอบ กำรด ำเนินกำรของบริษัท และกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
ประกำศ และขอ้บังคับ ของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแล ก ำหนดใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจจดักำรกองทุน ถือปฏิบัติ 
เป็นตน้           
           

               ฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบภำยใน 
                                      บรษิัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ำกดั ( มหำชน )  
                    วนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์ 2564 
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บทสรุปเพ่ือผู้บริหาร 
 

ตำมที่บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ อินโนเทค จ ำกดั ไดด้  ำเนินกำรมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรก ำกบัดแูล 
(Supervision Committee) ท ำหน้ำที่ติดตำมดูแลกำรจัดกำรกองทุนรวม (Mutual Fund Independent Oversight 
Entity) ซึ่งคณะกรรมกำรดงักล่ำว ไดม้อบหมำยใหฝ่้ำยก ำกับและตรวจสอบภำยใน บริษัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ำกัด 
(มหำชน) มีหนำ้ที่ในกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกัด ใหม้ี
กำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำย  ประกำศ  ขอ้บังคับของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแล  ตลอดจนนโยบำย แนว
ทำงกำรด ำเนินกำรของบรษิัทตำมก ำหนด ซึ่งจำกกำรปฏิบตัิงำนในรอบปี 2563 ที่ผ่ำนมำ  นอกเหนือจำกกำรติดตำม
ตรวจสอบและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบประจ ำปี 2563 ที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบ  และอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล และคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้นัน้ ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบภำยใน 
ไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บักำรมอบหมำยเพิ่มเติม เก่ียวกับกำรตรวจสอบ กำรติดตำมดูแลกำรจดักำรกองทุนรวม ที่
อำจเป็นกระท ำที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และที่อำจมีลักษณะไม่เป็นธรรม 
หรืออำจท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชนอ์นัพึงไดร้บั ตำมหลักเกณฑข์องหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำหนด ให้บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุรวมถือปฏิบตัินัน้ ไม่พบประเด็นข้อสังเกตทีส่ าคัญจากการตรวจสอบ  
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รายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัติงานและด าเนินการของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
 

ส่วนที ่1 : ประกาศ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

1. พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 124/1  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
หลกัทรพัยฯ์ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562 
 

2. ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ท่ี ทธ. 49/2562 เรื่อง มำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ   โครงสรำ้ง
กำรบรหิำรงำน ระบบงำนและกำรใหบ้รกิำรของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกจิสญัญำ
ซือ้ขำยล่วงหน้ำ (ฉบับที่  11) ลงวันที่  25 กันยำยน 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่         1 
กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป  

 
3. หนังสือเวียน ที่  กลต.นจ.(ว) 24/2562 เรื่อง น ำส่งส ำเนำประกำศและซักซ้อมควำมเข้ำใจ เรื่อง 

หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรติดตำมดูแลกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อรองรบั ม.124/1 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรพัยฯ์ ลงวนัท่ี 9 ตลุำคม 2562 
  

ส่วนที ่2 : เร่ืองทีต่รวจสอบ ผลการการด าเนินการ และแนวทางการแก้ไข 
 

ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบภำยใน ไดด้  ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน อินโนเทค จ ำกัด ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นแผนงำนกำรตรวจสอบในเรื่องเก่ียวกับกำรถือปฏิบัติตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทธ. 49/2562 และ หนงัสือเวียนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด พบว่ำ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ อินโนเทค จ ำกดั ไดด้  ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด แลว้ดงันี ้

 
1. ก ำหนดให้มี  คณะกรรมกำรติดตำมดูแลกำรจัดกำรกองทุนรวม ( Independent Oversight Entity 

Committee) โดยมอบหมำยแต่งตัง้ให ้คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรหิำรควำมเส่ียง ของบริษัท ซีมิโก ้
แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทแม่) ในฐำนะคณะกรรมกำรก ำกับดูแล (Supervision Committee) 
ท ำหนำ้ที่ติดตำมดแูลกำรจดักำรกองทนุ ซึ่งมีควำมอิสระ สอดคลอ้งตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 
 

2. ก ำหนดใหม้ี แนวทำงกำรติดตำมดูแลกำรกระท ำที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนแ์ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ และกำรกระท ำที่อำจมีลกัษณะไม่เป็นธรรม หรืออำจท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชนอ์นั
พึงไดร้บั ซึ่งไดน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัท อนมุตัิใหค้วำมเห็นชอบแนวทำงดงักล่ำวแลว้ 
 
จำกกำรตรวจสอบ กำรติดตำมและกำรด ำเนินกำรของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน  อินโนเทค จ ำกัด 
มีกำรปฏิบตัิเป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลที่หน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดแูลก ำหนด โดยสรุป ดงันี ้
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เร่ืองทีต่รวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ และ

ติดตามดูแลการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานทีอ่าจเข้า
ข่ายฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนด 
และแนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะ หรือ
ขอ้สังเกตอืน่ ๆ 

1.  กำรซือ้ขำยผลิตภณัฑ์
ในตลำดทนุและตรำ
สำรทำงกำรเงินกบั
บคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

ไม่พบขอ้สงัเกตที่ส  ำคญั 
หรือที่อำจเขำ้ขำ่ยเป็นกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีฝ่ำฝืนกฎ 
เกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

- - 

2.  กำรซือ้ขำยผลิตภณัฑ ์    
ในตลำดทนุและตรำ
สำรทำงกำรเงินท่ีไม่มี
รำคำตลำดหรือที่ไม่มี
สภำพคล่อง 

ไม่พบขอ้สงัเกตที่ส  ำคญั 
หรือที่อำจเขำ้ขำ่ยเป็นกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีฝ่ำฝืนกฎ 
เกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

- - 

3.   วิธีกำรบรหิำรจดักำร   
กองทนุรวม 

ไม่พบขอ้สงัเกตที่ส  ำคญั 
หรือที่อำจเขำ้ขำ่ยเป็นกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีฝ่ำฝืนกฎ 
เกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

- - 

4.  กำรคดัเลือกและติดตำม 
  กำรใหบ้รกิำรของผูใ้ห ้  
  บรกิำร 

ไม่พบขอ้สงัเกตที่ส  ำคญั 
หรือที่อำจเขำ้ขำ่ยเป็นกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีฝ่ำฝืนกฎ 
เกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

- - 

5.  กำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยผลิต  
     ภณัฑใ์นตลำดทนุและ 
     ตรำสำรทำงกำรเงิน 

ไม่พบขอ้สงัเกตที่ส  ำคญั 
หรือที่อำจเขำ้ขำ่ยเป็นกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีฝ่ำฝืนกฎ 
เกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

- - 

6. กำรเก็บค่ำธรรมเนียม 
    และค่ำใชจ้ำ่ยจำกกอง  
    ทนุรวมหรือผูถื้อหน่วย 
    ลงทนุ 

ไม่พบขอ้สงัเกตที่ส  ำคญั 
หรือที่อำจเขำ้ขำ่ยเป็นกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีฝ่ำฝืน 
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

- - 

7. กำรใชสิ้ทธิออกเสียงใน 
 ที่ประชมุผูถื้อหลกัทรพัย ์

ไม่พบขอ้สงัเกตที่ส  ำคญั 
หรือที่อำจเขำ้ขำ่ยเป็นกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีฝ่ำฝืนกฎ 
เกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

- - 

 


