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1.   บทนํา 
  นโ ยบายและขั�นตอนปฏิบติังานนี� ถูกจดัทาํขึ�นเพื�อกาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าในการออกและเสนอขาย
ผลิตภณัฑก์องทุนรวม ตลอดจนการติดต่อและใหบ้ริการแก่ผูล้งทุนและลูกคา้ของบริษทัจดัการ โ ดยมุ่งหวงัที� 
จะเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร และแนวทางการดาํเนินงานที�ดีของพนกังานและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งคาํนึงถึง
ประโ ยชน์ของผูล้งทุนและลูกคา้เป็นสาํคญัตามหลกัธรรมาภิบาลเกี�ยวกบัผลิตภณัฑก์องทุน (Product Governance)  
และการใหบ้ริการอย่างเป็นธรรม (Fair Dealing) 
 

1.1  วตัถุประสงค์  
เพื�อใหบ้ริษทัจดัการสามารถบรรลุเป้าหมายสาํหรับการออกและเสนอขายผลิตภณัฑก์องทุนรวม 

ตลอดจนการติดต่อและใหบ้ริการแก่ผูล้งทุนและลูกคา้ ตามหลกัเกณฑที์�หน่วยงานกาํกบัดูแลที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
โ ดยคาํนึงถึงประโ ยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั ซึ� งสามารถช่วยใหธุ้รกิจของบริษทัจดัการเติบโ ตไดอ้ย่างยั�งยืน 
 
 1.2  ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโ ยบายและขั�นตอนปฏิบติังานนี� ใชบ้งัคบักบัการออกและเสนอขายผลิตภณัฑ ์ รวมทั�ง การติดต่อและ
การใหบ้ริการผลิตภณัฑก์องทุนรวมทุกประเภทภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ โ ดยความเขม้ขน้ใน
การดาํเนินการอาจถูกผ่อนคลายลงตามลกัษณะของกลุ่มผูล้งทุนหรือลูกคา้เป้าหมาย เช่น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุน 
รายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรืออาจเพิ�มขึ�นหากเป็นผูล้งทุนเปราะบาง (vulnerable investors) ดงัรายละเอียด
ที�จะกล่าวต่อไป 
 

1.3  การอนุมัติและรอบการทบทวน 
นโ ยบายและขั�นตอนปฏิบติังานนี�จดัทาํขึ�นโ ดยฝ่ายกฎหมายและตรวจการ โ ดยตอ้งไดรั้บการพิจารณา

และอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั และตอ้งมีการทบทวนความเหมาะสมในดา้นนโ ยบาย ระบบงาน และ
ขั�นตอนปฏิบติัอย่างนอ้งปีละ P ครั� ง หรือเมื�อมีเหตุการณ์สาํคญัที�สมควรมีการพิจารณาปรับปรุงแก่ให้เหมาะสม 
 
2.   หน้าที�และความรับผดิชอบ   

2.1 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�ความรับผิดชอบในการกาํหนดนโ ยบายและแนวปฏิบติัเพื�อใหพ้นกังาน

และผูที้�เกี�ยวขอ้งใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจตามหลกั product governance และ fair dealing 
ตามเป้าหมายที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด รวมทั�งติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัจดัการเพื�อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าว 



 
 

2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
คณะกรรมการบริหารมีหนา้ที�ความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและควบคุมการดาํเนินงานและการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัจดัการใหเ้ป็นไปตามหลกั product governance และ fair dealing เพื�อบรรลุเป้าหมาย 
ที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ซึ�งรวมถึงการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และ/หรือ กาํหนดนโ ยบาย เครื�องมือ วธีิการ
และแนวทางในการดาํเนินงานของบริษทัจดัการและพนกังานเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

 
2.3 คณะกรรมการพจิารณาผลติภัณฑ์(Local Product Committee(“LPC”))   
คณะกรรมการพิจารณาผลิตภณัฑ(์Local Product Committee(“LPC”)) มีหนา้ที�ความรับผิดชอบในการ

กาํหนดกลยุทธ์และรายละเอียดเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายผลิตภณัฑใ์หมี้ความเหมาะสมและเป็นไปตาม
หลกั product governance และ fair dealing ที�บริษทัจดัการกาํหนด รวมทั�งทาํการติดตามทบทวนผลและพิจารณา
หาแนวทางแกไ้ข หรือดาํเนินการอื�นใด เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของกองทุนเหมาะสมกบักบักลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ภาวะการแข่งขนัและสภาพของตลาดใ นขณะนั�น  นอกจากนี�  มีหนา้ที�พิจารณาและกาํหนด
มาตรการใ นการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโ ยชน์เกี�ยวกบัผลิตภณัฑที์�เหมาะสม 

 
2.4 Regional Product Committee (“RPC”) 
Regional Product Committee (“RPC”) หนา้ที�ความรับผิดชอบในการพิจารณาและเสนอแนะการ

ออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทัและความตอ้งการของตลาด  รวมทั�งติดตามความ
เหมาะสมของผลิตภณัฑแ์ละการทาํหนา้ที�ของตวักลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 
2.5 สายงานพฒันาธุรกจิ 
สายงานพฒันธุรกิจมีหนา้ที�รับผิดชอบหลกัในการกาํหนดแผนงาน กลยุทธ์การตลาด และการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑ ์ รวมตลอดจนการใหบ้ริการและการติดต่อสื�อสารกบัผูล้งทุน ลูกคา้ ผูส้นบัสนุนการขาย ตวัแทนขาย
และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ  ใหเ้ป็นไปตามนโ ยบายนี�  โ ดยประธานเจา้หนา้ที�การตลาดจะเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัใน
การควบคุมดูแลเพื�อใหก้ารทาํงานของหน่วยงานภายใตส้ายงานพฒันาธุรกิจ และการประสานงานกบัหน่วยงาน
อื�นๆ  และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโ ยบายนี�  

 
 2.5.1  ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลติภัณฑ์การลงทุน 
 ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนมีหนา้ที�รับผิดชอบงานดา้นการจดัหาและพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ละกลยุทธ์ดา้นการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมทั�งติดตามผลการดาํเนินงานของ
กองทุนใหมี้ความเหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายและนาํเสนอขอ้มูลและ 



 
 

แนวทางแกไ้ขเพื�อให ้ คณะกรรมการพิจารณาผลิตภณัฑ(์Local Product Committee(“LPC”) และคณะกรรมการ 
Regional Product Committee (“RPC”) ใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัแนวทางแกไ้ขหรือกลยุทธ์ในการบริหาร
จดัการกองทุน  นอกจากนี�  มีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารทางการตลาดต่าง ๆ  เพื�อเผยแพร่ โ ฆษณา 
และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผลิตภณัฑก์องทุนของบริษทัจดัการ รวมทั�งการอบรมคนขายร่วมกบัฝ่ายธุรกิจตวัแทน
ขาย 

 
 2.5.2   ฝ่ายธุรกจิตัวแทนขาย 
              ฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายมีหนา้ที�รับผิดชอบงานดา้นการจดัหาและประเมินคุณสมบติัและความ

เหมาะสมของผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายทั�งรายใหม่และรายปัจจุบนั รวมถึงการสื�อสารและการอบรม
แก่ผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขาย รวมตลอดจนพนกังานขายของบริษทัจดัการเพื�อใหม้ั�นใจวา่บุคคล
ดงักล่าวสามารถนาํไปอธิบายเพื�อเสนอขายผลิตภณัฑก์องทุนใหก้ลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายทราบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอเพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน 

 
 2.5.3 ฝ่ายบริการนักลงทุน 

 ฝ่ายบริการนกัลงทุนมีหนา้ที�รับผิดชอบงานดา้นการใหบ้ริการเกี�ยวกบัการขายและ
หลงัการขายแก่ลูกคา้ของบริษทัจดัการและผูล้งทุนทั�วไป รวมทั�ง เป็นหน่วยงานที�รับผิดชอบดา้นการบริหาร
จดัการขอ้ร้องเรียน และ/หรือ ขอ้เสนอแนะ ในการบริหารจดัการกองทุนและการใหบ้ริการของบริษทัจดัการ 
รวมทั�งทาํหนา้ที�ใ นการติดต่อกลบัไปยงัลูกคา้ (call back) เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่พนกังานขายของบริษทัจดัการได้
ดาํเนินการเป็นไปตามขั�นตอนปฏิบติังานที�กาํหนด โ ดยเฉพาะในกรณีของลูกคา้รายย่อยที�มีความเปราะบาง 
(vunerable invetors) พนกังานขายไดใ้หค้วามสนใจและใชค้วามระมดัระวงัในการติดต่อและเสนอขายผลิตภณัฑ์
เป็นพิเศษ 
 

 2.5.4 ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ 
ฝ่ายสนบัสนุนธุรกิจหนา้ที�รับผิดชอบงานดา้นจดัเตรียมเอกสารประกอบการขาย การประสานงาน และการ

สื�อสารขอ้มูลระหวา่งบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขาย  รวมถึงการอาํนวยความสะดวกดา้น

งานเอกสารต่างๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการลูกคา้ที�ครบวงจร เช่น  การรับและตรวจสอบแอกสารการเปิด

บญัชี ,การรับและตรวจสอบแอกสารการทาํรายการคาํสั�งต่างๆ  ,ทาํ KYC รวมถึงการทาํ name screening  เป็นตน้ 

 
 



 
 

2.6 สายงานปฏิบัติงาน 
 2.6.1 ฝ่ายสนับสนุนผลติภัณฑ์ 
 ฝ่ายสนบัสนุนผลิตภณัฑมี์หนา้ที�รับผิดชอบงานดา้นจดัเตรียมเอกสารในการจดัตั�งกองทุนรวม

เพื�อเสนอใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. พิจารณาอนุมติั รวมตลอดจนทาํการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลในเอกสารต่างๆ  ดงักล่าว
ใหมี้ความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบและลกัษณะของกองทุนดงักล่าว 

 
2.7 ฝ่ายบริหารความเสี�ยง 
ฝ่ายบริหารความเสี�ยงมีหนา้ที�รับผิดชอบงานดา้นการวิเคราะห์และบริหารการควบคุมความเสี�ยงของ

บริษทัจดัการและผลการดาํเนินงานของกองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการ และร่วมทดสอบผลิตภณัฑก์องทุนรวม
ใหม่ที�ออกเสอขาย รวมทั�งรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินผล และบริหารจดัการแผนป้องกนัและรองรับ
กรณีที�เกิดเหตุฉุกเฉิน (Business Contingency Plan) อย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอเพื�อความมั�นใจวา่บริษทัจดัการ
สามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื�อง1  

 
2.8 ฝ่ายกฎหมายและตรวจการ 

ฝ่ายกฎหมายและตรวจการมีหนา้ที�รับผิดชอบงานดา้นกาํกบัดูแลการปฏิบติังานโ ดยรวมของ
บริษทัจดัการใ หเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑที์�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ซึ�งรวมถึงการกาํกบัดูแลการ
ปฏิบติังานในการออกและเสนอขายกองทุนรวม ใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบักฏระเบียบและประสานงานกบัทางการ  
นอกจากนี�จะจดัทาํแผนการตรวจสอบในกระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ  ของบริษทัจดัการเพื�อประเมินและ
นาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงรับทราบถึงผลการตรวจสอบดงักล่าว รวมทั�ง รับผิดชอบ
หลกัในการประเมินและบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนต่างๆ  เพื�อใหแ้น่ใจวา่บริษทัจดัการไดจ้ดัการและดาํเนินการ
ตามแนวทาง เงื�อนไข และกาํหนดระยะเวลาที�กาํหนดซึ�งเป็นธรรมและเทา่เทียมแก่ลูกคา้ของบริษทัจดัการ และ/
หรือ ผูล้งทุนทั�วไป  

   
 
 
 
 

                                                                    

1
 โ ปรดอา้งอิงรายละเอียดของนโ ยบาย  Business Continuity Management Policy and Guideline ใน icenter/Risk 

Management and Performance Department/Policy  



 
 

3.   นโยบายในการออกและเสนอขายผลติภัณฑ์กองทุนรวม (Product Governance)   
3.1  เป้าหมาย 

บริษทัจดัการไดก้าํหนดเป้าหมายในการออกและเสนอผลิตภณัฑก์องทุนรวม จาํนวน h ขอ้ 
ไดแ้ก่ 
เป้าหมายที� 1:  กองทุนรวมถูกออกแบบโ ดยคาํนึงถึงความตอ้งการและประโ ยชน์สูงสุดของกลุ่ม 

ผูล้งทุนเป้าหมาย 

เป้าหมายที� 2:  บริษทัจดัการเขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมอย่างแทจ้ริง 

เป้าหมายที� U:  กองทุนรวมถูกเสนอขายใหเ้ฉพาะกบักลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย ผ่านช่องทางที�เหมาะสม 

เป้าหมายที� V:  บริษทัจดัการเขา้ใจลกัษณะสาํคญัและความเสี�ยงของกองทุนรวมและกลุ่มผูล้งทุน

เป้าหมายของกองทุนรวม 

เป้าหมายที� W:  ผูล้งทุนเขา้ใจในลกัษณะสาํคญัและความเสี�ยงของกองทุนรวมอย่างแทจ้ริงก่อนการ

ตดัสินใจลงทุน 

เป้าหมายที� 6:  บริษทัจดัการติดตามดูแลกองทุนรวมและการทาํหนา้ที�ของผูส้นบัสนุนการขายและ

ตวัแทนขายในการเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื�อง โ ดยหากมีปัญหาเกิดขึ�นจะมีการ

ดาํเนินการอย่างเหมาะสม 

3.2  กระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์กองทุนรวม (Product Development) 
บริษทัจดัการไดก้าํหนดกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑก์องทุนรวมเพื�อใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มผู้

ลงทุนเป้าหมายของกองทุนรวมที�จะออกและเสนอขาย โ ดยคาํนึงถึงความตอ้งการและประโ ยชน์ของผูล้งทุนเป็น
สาํคญั ดงัต่อไปนี�  

  3.2.1 การกาํหนดกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย (identification of target market) 

คณะกรรมการพิจารณาผลิตภณัฑ(์Local Product Committee(“LPC”) และ Regional Product 

Committee (“RPC”)  มีหนา้ที�พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสาํหรับการกาํหนดกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย

โ ดยพิจารณาถึงลกัษณะของผูล้งทุน ความตอ้งการ และวตัถุประสงค์ของการลงทุนผูล้งทุน รวมถึงปัจจยัและ

เงื�อนไขอื�นๆ  เช่น ประเภทผูล้งทุน ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได ้สถานภาพทางการเงิน ขอ้จาํกดัหรือเงื�อนไข

ทางการเงินของผูล้งทุน เป็นตน้ ทั�งนี�  ตามที�เห็นสมควรและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจใ นขณะนั�น  

 



 
 

3.2.2 การออกแบบผลติภัณฑ์กองทุนรวม (product design) 

คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลิตภณัฑ(์Local Product Committee(“LPC”) และ 

Regional Product Committee (“RPC”)  มีหนา้ที�พิจารณาและเสนอแนะการออกแบบผลิตภณัฑก์องทุนรวม

เพื�อใหม้ั�นใจวา่กองทุนรวมดงักล่าวถูกออกแบบโ ดยคาํนึงถึงประโ ยชน์และความตอ้งการของกลุ่มผูล้งทุน

เป้าหมายเป็นสาํคญั  รวมทั�งมีมาตรการที�เหมาะสมในการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโ ยชน์  โ ดย

มีการเกบ็เอกสารหลกัฐานในการพิจารณาออกกองทุนรวมใหส้ามารถตรวจสอบได ้

ปัจจยัในการพิจารณาถึงความสอดคลอ้งและเหมาะสมของกองทุนรวมกบักลุ่มผูล้งทุน

เป้าหมายในการออกแบบผลิตภณัฑ ์รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

 นโ ยบาย ลกัษณะ และผลตอบแทนของกองทุนรวม 

 ความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง 

 ความซับซ้อนของการลงทุนเพื�อกองทุนรวม 

 เงื�อนไขในการจ่ายผลตอบแทน 

 อตัราและโ ครงสร้างค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�เรียกเกบ็ 

 เงื�อนไขอื�นๆ  เช่น ขอ้เสนอแนะของผูส้นบัสนุนการขายและผูล้งทุน หรือขอ้ร้องเรียน

ในอดีต เป็นตน้ 

ทั�งนี�  คณะกรรมการพิจารณาผลิตภณัฑ ์(Local Product Committee(“LPC”) และ คณะกรรมการ 

Regional Product Committee (“RPC”) มีหนา้ที�รับผิดชอบในการพิจารณาจดัประเภทของผลิตภณัฑก์องทุนรวม

ตามลกัษณะของกองทุนซึ�งอาจมีการแกไ้ขเป็นครั� งคราวตามที�เห็นสมควร โ ดยในกรณีที�ไดก้าํหนดลกัษณะ

กองทุนรวมวา่มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ตอ้งมีการพิจารณาอย่างละเอียดเพื�อใหม้ั�นใจวา่แนวทางใน

การเสนอขายมีความเหมาะสมกบัลกัษณะกองทุนดงักล่าว 

นอกจากนี�   คณะกรรมการพิจารณาผลิตภณัฑ ์(Local Product Committee(“LPC”) ตอ้งกาํหนด

หลกัเกณฑส์าํหรับการทดสอบผลิตภณัฑก์องทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ� งรวมถึง รูปแบบและ

วธีิการประเมินความเสี�ยงที�เหมาะสมและเป็นธรรมกบัผูล้งทุนกลุ่มเป้าหมาย โ ดยใชส้มมติฐานที�เหมาะสม  

 



 
 

 3.3  การคัดเลือกผู้สนับสนุนการขายและตัวแทนขาย และการสื�อสารข้อมูลเกี�ยวกบัผลติภัณฑ์
กองทุนรวม (Distributor Selection and Communication) 

บริษทัจดัการไดก้าํหนดกระบวนการคดัเลือกผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขาย รวมทั�งมีแนวทางการ
สื�อสารขอ้มูลเกี�ยวกบักองทุนรวมและกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายไปยงัผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายเพื�อทาํให้
มั�นใจไดว้า่ผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายเขา้ใจถึงลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมที�เสนอขาย และ
สามารถเสนอขายกองทุนรวมแก่กลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลเพียงพอที�จะ
สามารถทาํความเขา้ใจกองทุนรวมก่อนการตดัสินใจลงทุน ดงัต่อไปนี�  
 
 3.3.1 การคัดเลือกผู้สนับสนุนการขายและตัวแทนขายในการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายมีหนา้ที�ทาํการประเมินคุณสมบติัและความเหมาะสมของผูส้นบัสนุนการ

ขายและตวัแทนขายรายใหม่ก่อนที�บริษทัจดัการจะทาํการแต่งตั�งใหท้าํหนา้ที�ขาย ใหค้าํแนะนาํ และ 

ใหบ้ริการดา้นอิ�นๆ  เกี�ยวกบัผลิตภณัฑก์องทุนรวมของบริษทัจดัการ  โ ดยตอ้งจดัใ หมี้เอกสารหลกัฐานในการ

พิจารณาและคดัเลือกผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

นอกจากนี�   ฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายจะตอ้งทาํการทบทวนคุณสมบติัและความเหมาะสมของ

ผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายของบริษทัจดัการอย่างนอ้ยปีละ P ครั� ง และจดัทาํรายงานสรุปผลการ

ประเมินและนาํส่งใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที�การตลาดเพื�อพิจารณาอนุมติั พร้อมทาํสาํเนาเรียนประธานเจา้หนา้ที�

บริหารและหวัหนา้ฝ่ายกฏหมายและตรวจการเพื�อรับทราบ ทั�งนี�  โ ดยใชแ้บบประเมินที�ผ่านการตรวจสอบและ

เห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายและตรวจการ 

3.3.2 การสื�อสารข้อมูลกบัผู้สนับสนุนการขายและตัวแทนขาย 

ฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการสื�อสารขอ้มูลเกี�ยวกบักองทุนรวมที�จาํเป็น

เพื�อใหผู้ส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายมีขอ้มูลที�เพียงพอที�จะสามารถทาํความเขา้ใ จกองทุนรวมที�จะเสนอ

ขาย และนาํไปอธิบายใหก้ลุม่ผูล้งทุนเป้าหมายทราบไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอเพื�อประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน ทั�งนี�   บริษทัจดัการอาจจดัใหมี้เครื�องมือหรือเทคโ นโ ลยีที�ช่วยใหผู้ส้นบัสนุนการขายและตวัแทน

ขายสามารถอธิบายขอ้มูลกองทุนรวมใหผู้ล้งทุนเขา้ใจไดง่้าย และ  บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ช่องทางการติดต่อ

ประสานงาน (on-going) ระหวา่งบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายเพื�อใหก้ารสื�อสารขอ้มูล

เป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

เอกสารและขอ้มูลเกี�ยวขอ้งกบัการขายผลิตภณัฑก์องทุนรวมที�จดัทาํใหแ้ก่ผูส้นบัสนุนการขาย

และตวัแทนขายควรอยู่ในรูปแบบและภาษาที�เขา้ใจง่าย มีเนื�อหาที�ชดัเจน เพียงพอ เป็นปัจจุบนั และไม่ทาํใหเ้กิด

ความสาํคญัผิดในสาระสาํคญัของกองทุนรวมโ ดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายและ

ตรวจการก่อนนาํไปใช ้ ตามวธีิการและขั�นตอนที�กาํหนดไวใ้นแนวปฏิบติัใ นการจดัทาํเอกสารการขายและ

การตลาดที�จดัทาํขึ�นโ ดยฝ่ายกฎหมายและตรวจการ  

3.3.3  การสื�อสารข้อมูลกบัผู้ลงทุน 
บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้วธีิการสื�อสารขอ้มูลเพื�อมั�นใ จวา่ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลเกี�ยวกบักองทุน

รวมที�เพียงพอที�จะสามารถทาํความเขา้ใจกองทุนรวมดงักล่าวก่อนการตดัสินใจลงทุนได ้ 

เอกสารและขอ้มูลเกี�ยวขอ้งกบัการขายผลิตภณัฑก์องทุนรวมที�จดัทาํใหแ้ก่ผูล้งทุนควรอยู่ใน

รูปแบบและภาษาที�เขา้ใจง่าย มีเนื�อหาที�ชดัเจน เพียงพอ เป็นปัจจุบนั และไม่ทาํใหเ้กิดความสาํคญัผิด 

ในสาระสาํคญัของกองทุนรวมโ ดยตอ้งไดรั้บ การพิจารณาและตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายและตรวจการก่อน

นาํไปใชต้ามวธีิการและขั�นตอนที�กาํหนดไวใ้นแนวปฏิบติัในการจดัทาํเอกสารการขายและการตลาดที�จดัทาํ

ขึ�นโ ดยฝ่ายกฎหมายและตรวจการ  

 3.4  การติดตามความเหมาะสมของผลติภัณฑ์กองทุนรวมและการทาํหน้าที�ของผู้สนับสนุนการ

ขายและตัวแทนขาย ในการเสนอขายหน่วยลงทุน (product and distributor monitoring)  

บริษทัจดัการไดก้าํหนดกระบวนการในการติดตามผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพื�อใหม้ั�นใจวา่
กองทุนรวมยงัคงมีความเหมาะสมกบักลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย และผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายสามารถทาํ
หนา้ที�ในการเสนอขายหน่วยลงทุนแก่กลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายซึ�งมีความเขา้ใจในกองทุนรวมก่อนการตดัสินใจ
ลงทุน ดงัต่อไปนี�  

3.4.1 การติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 
ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการติดตามและตรวจสอบ

กองทุนรวมที�ออกและเสนอขายเพื�อมั�นใจวา่ กองทุนรวมดงักล่าวยงัเหมาะสมกบักลุม่ผูล้งทุนเป้าหมาย ทั�งนี�  

ตามความถี�ในการทบทวนที�สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกองทุนรวมดงักล่าว 

นอกจากนี�  ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนมีหนา้ที�ติดตามสถานะการณ์และ

วเิคราะห์ในกรณีที�พบวา่ ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่เหมาะสมหรือไม่ตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย หรือมีเหตุการณ์ที�มีนยัสาํคญั (material event) ที�อาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน



 
 

ของผูล้งทุน หรือกระทบกบัผลตอบแทนและความเสี�ยงของกองทุนรวมอย่างมีนยัสาํคญั เพื�อนาํเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณาผลิตภณัฑ ์ (Local Product Committee(“LPC”) ทาํการพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขหรือ

ดาํเนินการใดๆ  ที�เหมาะสม เช่น การเปิดเผยขอ้มูลผลกระทบ หรือการสื�อสารใหผู้ส้นบัสนุนการขายและตวัแทน

ขายทราบเพื�ออธิบายต่อผูล้งทุน เป็นตน้ 

3.4.2   การติดตามการทาํหน้าที�ของผู้สนับสนุนการขายและตัวแทนขายในการเสนอขายหน่วยลงทุน 
(distributor monitoring) 

               ฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการกาํหนดวธีิการติดตามและทาํตรวจสอบการทาํหนา้ที�
ของผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื�อมั�นใจวา่ ผูส้นบัสนุนการขายและ
ตวัแทนขายไดข้ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายที�กาํหนด และผูล้งทุนมีความเขา้ใจอย่างเพียงพอใน
กองทุนรวมดงักล่าว   
 ในกรณีที�ฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายเกิดขอ้สงสัยและมีหลกัฐานอนัสมควรและเพียงพอที�เชื�อไดว้า่
ผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายมีวธีิการเสนอขายหรือช่องทางการขายที�ไม่เหมาะสมกบักลุ่มผูล้งทุน
เป้าหมาย ฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายตอ้งทาํการแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที�การตลาดเพื�อพิจารณาตรวจสอบสาเหตุ และ
กาํหนดแนวทางแกไ้ขหรือดาํเนินการใ ด ๆ  ตามความเหมาะสม พร้อมทั�งทาํสาํเนาเรียนประธานเจา้หนา้ที�บริหาร
และฝ่ายกฎหมายและตรวจการเพื�อรับทราบ 
 
4.   นโยบายในการขายและให้บริการด้านผลติภัณฑ์กองทุน (Fair Dealing)   

4.1  เป้าหมาย 
บริษทัจดัการไดก้าํหนดเป้าหมายในการขายและใหบ้ริการดา้นผลิตภณัฑก์องทุนรวม เพื�อใหลู้กคา้และ

ผูล้งทุนซึ�งเป็นผูใ้ชบ้ริการไดรั้บขอ้มูล การปฏิบติั คาํแนะนาํ และการจดัการขอ้ร้องเรียนเกี�ยวกบัการลงทุนใน
ผลิตภณัฑก์องทุนรวมอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โ ดยคาํนึงถึงประโ ยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั ซึ� งสามารถช่วย
ใหธุ้รกิจของบริษทัจดัการเติบโ ตไดอ้ย่างยั�งยืน และลดความเสี�ยงในการเกิด mis-selling และการทุจริตต่อ
ทรัพยสิ์นลูกคา้ หรือที�เรียกวา่ fair dealing จาํนวน h ขอ้ ไดแ้ก่ 
 

เป้าหมายที� `:   ลูกคา้มั�นใจวา่ไดติ้ดต่อกบัผูป้ระกอบธุรกิจที�ใหค้วามสาํคญัโ ดยยึดหลกั fair dealing 

เป็นหวัใจของวฒันธรรมองคก์ร 

 เป้าหมายที� b:   ผลิตภณัฑแ์ละการบริการถูกคดัเลือกและออกแบบใหต้อบสนองกบัความเหมาะสม

และความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 



 
 

เป้าหมายที� U:  ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลและการบอกกล่าวที�ชดัเจนและเหมาะสมจากคนขาย2 

เป้าหมายที� V:   ลูกคา้ไดรั้บคาํแนะนาํที�มีคุณภาพและการเสนอขายผลิตภณัฑที์�เหมาะสม โ ดยคาํนึงถึง

สถานการณ์ของลูกคา้ 

เป้าหมายที� W:   ลูกคา้ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการที�ตรงกบัความคาดหวงั 

เป้าหมายที� c:   ลูกคา้ไม่ประสบกบัอุปสรรคหรือความไม่สะดวกอย่างไม่สมเหตุสมผลภายหลงัการซื�อ

หรือขายผลิตภณัฑ ์ รวมถึงการยื�นเรื�องร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหายจากการ

ใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ 

4.2 การคัดเลือกผลติภัณฑ์และการจัดกลุ่มลกูค้า (Product Selection and Client Segmentation)  

ความมุ่งหวงั 
 บริษทัจดัการไดก้าํหนดกระบวนการประเมินความเหมาะสมของผลิตภณัฑก์่อนที�จะนาํมาเสนอขาย
ใหแ้ก่ลูกคา้ ดงัต่อไปนี�  

4.2.1 การคัดเลือกผลติภัณฑ์ 
คณะกรรมการพิจารณาผลิตภณัฑ(์Local Product Committee(“LPC”) และ คณะกรรมการ 

Regional Product Committee (“RPC”) มีหนา้ที�ในการพิจารณาคดัเลือกผลิตภณัฑก์องทุนรวมใหเ้หมาะสมกบั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โ ดยฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนและฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายมีหนา้ที�หลกัใน

การเตรียมความพร้อมของพนกังานขายและกระบวนการขายของบริษทัจดัการก่อนที�จะนาํผลิตภณัฑก์องทุน

รวมออกขายใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทัจดัการและผูล้งทุนทั�วไป  

4.2.2 การจัดกลุ่มลกูค้า 
คณะกรรมการพิจารณาผลิตภณัฑ(์Local Product Committee(“LPC”)) มีหนา้ที�รับผิดชอบใน

การพิจารณาจดัประเภทของลูกคา้ใหเ้หมาะสมซึ�งอาจมีการแกไ้ขเป็นครั� งคราวตามที�เห็นสมควร 

 
 

                                                                    

2 คนขาย หมายรวมถึง ผูส้นบัสนุนการขาย  ตวัแทนขาย และพนกังานของบริษทัจดัการที�ได้รับมอบหมาย 
ใ ห้ทาํหน้าที�ขายและใ ห้คาํแนะนาํการลงทุนดา้นผลิตภณัฑ์กองทุนรวมแก่นกัลงทุน/ลูกคา้ของบริษทัจดัการ  
ซึ� งเป็นผูไ้ด้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. ใ ห้เป็นผูว้างแผนการลงทุน (IP) และ/หรือผูแ้นะนาํการ
ลงทุน (IC) แลว้แต่กรณี 

 



 
 

4.3 การจัดให้มีคนขายที�มีคุณสมบัติและความสามารถ (Compentency of Sales Representatives) 
เนื�องจากประเภท ลกัษณะ และความซับซ้อนของผลิตภณัฑที์�เพิ�มขึ�น บริษทัจดัการเห็น

ความสาํคญัในคุณสมบติัและความสามารถในการขายและการใหค้าํแนะนาํของคนขาย จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี�  

 
4.3.1 พนักงานขายของบริษัทจัดการ 
บริษทัจดัการมีหนา้ที�ทาํใหม้ั�นใจวา่ พนกังานของบริษทัจดัการที�รับผิดชอบในการขายและให้

คาํแนะนาํผลิตภณัฑก์องทุนรวม (“พนกังานขาย”) อย่างนอ้ยมีลกัษณะดงัต่อไปนี�  

 มีคุณสมบติัตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด   

 มีประสบการณ์ หรือความรู้ความสามารถ หรือทกัษะในการอธิบายผลิตภณัฑที์�เสนอ
ขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

 มีความซื�อสัตยสุ์จริตยึดมั�นใ นจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 ไม่มีปัญหาดา้นการเงินอนัอาจส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ที� 
 
ทั�งนี�    ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมีหนา้ที�ทาํการตรวจสอบคุณสมบติัของพนกังานขายก่อน

เริ�มปฏิบติังานและทบทวนคุณสมบติัของพนกังานขายดงักล่าวอย่างสมํ�าเสมออย่างนอ้ยปีละ P ครั� ง 
บริษทัจดัการหา้มมิใหพ้นกังานที�ไม่มีหนา้ที�โ ดยตรงหรือไดรั้บมอบหมายในการทาํหนา้ที�ขาย

หรือให้คาํแนะนาํการลงทุนทาํการขายหรือแนะนาํการลงทุนใหลู้กคา้แมว้า่พนกังานดงักล่าวจะไดรั้บอนุญาตใ น
การติดต่อผูล้งทุนหรือผูแ้นะนาํการลงทุนจากสาํนกังาน ก.ล.ต. กต็าม 

 
 
 
4.3.2 ผู้สนับสนุนการขายและตัวแทนขายของบริษัทจัดการ 
บริษทัจดัการมีหนา้ที�ทาํใหม้ั�นใจวา่ ผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายที�ไดรั้บการแต่งตั�ง

ของบริษทัจดัการ รวมทั�งบุคคลากรผูรั้บผิดชอบในการขายและใหค้าํแนะนาํผลิตภณัฑข์องบุคคลดงักล่าว (รวม
เรียกวา่ “ตวัแทนขาย”) มีคุณสมบติัและไดรั้บความเห็นชอบตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  และทาํ
หนา้ที�เป็นไปตามที�กาํหนดใ นสัญญาแต่งตั�งผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายหน่วยลงทุน รวมตลอดถึงคู่มือ
การขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

 



 
 

ทั�งนี�    ฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายจะตอ้งทาํการทบทวนคุณสมบติัและความเหมาะสมของ

ผูส้นบัสนุนการขายและตวัแทนขายของบริษทัจดัการอย่างนอ้ยปีละ P ครั� ง และจดัทาํรายงานสรุปผลการ

ประเมินและนาํส่งใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที�การตลาดเพื�อพิจารณาอนุมติั พร้อมทาํสาํเนาเรียนประธานเจา้หนา้ที�

บริหารและหวัหนา้ฝ่ายกฏหมายและตรวจการเพื�อรับทราบ ทั�งนี�  โ ดยใชแ้บบประเมินที�ผ่านการตรวจสอบและ

เห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายและตรวจการ 

4.4 การสื�อสารและการให้ความรู้แก่คนขาย (Communication and Training Program) 
บริษทัจดัการไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการสื�อสาร การฝึกอบรม และการฝึกปฏิบติัที�เพื�อทาํใหค้นขาย

ไดรั้บรู้การเปลี�ยนแปลงและการป้องกนัความเสี�ยง และขอ้มูลความรู้เกี�ยวกบัการปฏิบติังานที�เหมาะสมและ
เพียงพอ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง  

 
4.4.1 การสื�อสารกบัคนขาย 
ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนและฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัใน

ดา้นการสื�อสารและการใหค้วามรู้แก่พนกังานขายและคนขาย ซึ� งรวมถึงการกาํหนดหวัขอ้เรื�อง เนื�อหา รูปแบบ 
วิธีการสื�อสาร และวิธีวดัผลสาํเร็จของการสื�อสาร รวมทั�งกาํหนดช่วงเวลาและความถี�ให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
และความเสี�ยงของผลิตภณัฑ ์

 
4.4.2 การฝึกอบรมแก่คนขาย   

ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑ์การลงทุนและฝ่ายธุรกิจตวัแทนขายเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัให้
การจดัอบรมให้ความรู้แก่คนขายเพื�อเติมเต็มจุดอ่อนดา้นความรู้หรือทกัษะที�จาํเป็นของคนขาย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งคนขายที�เสนอขายและให้คาํแนะนาํผลิตภณัฑ์ที�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซบัซ้อนเพื�อให้สามารถให้
คาํแนะนาํไดอ้ยา่งมีคุณภาพและนาํเสนอผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัลูกคา้ 

 
ในส่วนพนกังานขายของบริษทัจดัการ และ/หรือ ตวัแทนขายที�ไดม้อบหมายให้บริษทัจดัการ

ทาํหนา้ที�อบรมการขายผลิตภณัฑ์ บริษทัจดัการอาจมีการวดัผลสาํเร็จของการสื�อสารและการให้ความรู้โดยจดั
ให้มีการทดสอบหลงัการเขา้อบรมตามที�เห็นสมควร 

 
นอกจากนี�    ในส่วนพนกังานขายของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการไดก้าํหนดไม่ให้พนกังาน

ขายที�ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่ ๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ที�มีความเสี�ยงสูงหรือมี
ความซบัซ้อน ขายหรือแนะนาํผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจนกวา่จะไดรั้บการอบรมความรู้ที�เกี�ยวขอ้ง  



 
 

 
ในกรณีที�บริษทัจดัการไดจ้ดัใหบุ้คคลอื�นเป็นผูจ้ดัอบรมใ หแ้ก่คนขาย ฝ่ายธุรกิจตวัแทนขาย

ตอ้งควบคุมดูแลความถูกตอ้ง ความเพียงพอ และความเหมาะสมของเนื�อหาในการจดัอบรมนั�นดว้ย 
 

4.5 กระบวนการขาย (Sales Process) 
บริษทัจดัการไดก้าํหนดกระบวนการขายโ ดยมุ่งหวงัเพื�อใหก้ารใหบ้ริการและคาํแนะนาํแก่ลูกคา้ และ/

หรือ ผูล้งทุนทั�วไปมีความเป็นธรรมและเป็นไปเพื�อประโ ยชน์ของลูกคา้ ไม่เอาเปรียบ 
ในความไม่รู้ของลูกคา้ อนัทาํใหลู้กคา้ไดรั้บการเสนอขายผลิตภณัฑที์�เหมาะสม ไดรั้บขอ้มูลและบริการ
ครบถว้นตามควร และสามารถตดัสินใจลงทุนไดด้ว้ยความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

 
4.5.1 วธีิปฏิบัติในกระบวนการขาย 
บริษทัจดัการไดจ้ดัใหมี้คู่มือการขายเพื�อใหพ้นกังานขายของบริษทัจดัการสามารถเขา้ใ จ

บทบาทและหนา้ที�ที�ตนควรปฏิบติัใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม รวมถึงมีวธีิการนาํเสนอที�เหมาะสมกบั
ลกัษณะของลูกคา้แต่ละประเภท และตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทุนและความเสี�ยงที�ลูกคา้ยอมรับได ้ 

 
4.5.2 การจัดให้มีเครื�องมือที�ช่วยอธิบายผลติภัณฑ์และความเสี�ยง 
ฝ่ายสนบัสนุนผลิตภณัฑแ์ละฝ่ายสนบัสนุนธุรกิจเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการจดัใหมี้เอกสาร

และขอ้มูลเกี�ยวกบัลกัษณะและความเสี�ยงของผลิตภณัฑ ์ ซึ� งอยู่ในรูปแบบที�เขา้ใ จง่าย มีความถูกตอ้ง และมีการ
เนน้ขอ้มูลสาํคญัของผลิตภณัฑอ์ย่างชดัเจนเพื�อใหพ้นกังานขายสามารถใชป้ระกอบการขายและใหค้าํแนะนาํ
ผลิตภณัฑอ์ย่างเหมาะสม โ ดยเอกสารและขอ้มูลดงักล่าวที�ไม่ไดผ่้านการอนุมติัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตอ้งไดรั้บ
การพิจารณาและตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายและตรวจการก่อนนาํไปใช ้ ตามวธีิการและขั�นตอนที�กาํหนดไวใ้น
แนวปฏิบติัในการจดัทาํเอกสารการขายและการตลาดที�จดัทาํขึ�นโ ดยฝ่ายกฎหมายและตรวจการ 

 

สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ� งยากที�จะรักษา
คุณภาพและมาตรฐานในการแนะนาํและใหข้อ้มูล (เช่น Basel III และ hedge fund)  บริษทัจดัการจะกาํหนดเครื�องมือ
ที�จะสามารถช่วยอธิบายใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจไดง่้ายขึ�น และมองเห็นภาพการลงทุนไดช้ดัเจนขึ�น เช่น การ
นาํเสนอภาพนิ�งหรือภาพเคลื�อนไหว ประกอบกบัขอ้ความและเสียงควบคูก่นั (video clip และ visualized 
presentation) เป็นตน้ 

 
 



 
 

4.5.3 การรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ลูกค้า 
พนกังานขายของบริษทัจดัการ ตอ้งทาํการสอบถามขอ้มูลเพื�อทาํความรู้จกัตวัตนของลูกคา้ 

(Know Your Customers) 3 และทาํการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability) อนัจะทาํใหส้ามารถให้
คาํแนะนาํและวางแผนการลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายไดอ้ย่างเหมาะสม โ ดยใชแ้บบฟอร์มตามที�บริษทัจดัการ
กาํหนด   

บริษทัจดัการอาจพิจารณายกเวน้การประเมินความเหมาะสมในการลงทุนกบัลูกคา้ (Suitability 
Test) ในกรณีที�เป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ เช่น กรณีลูกคา้
เป็นผูล้งทุนสถาบนั (institutional investor : II) หรือเป็น HNW ที�มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ�งแสดงเจตนาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรที�จะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทาํธุรกรรม (opt out) เป็นตน้ 

 
 4.5.4    การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (knowledge assessment) 

สาํหรับผลิตภณัฑที์�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซับซ้อน  พนกังานขายของบริษทัจดัการมีหนา้ที�
สอบถามเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มูลเกี�ยวกบัความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกคา้ เพื�อใหแ้น่ใจวา่ลูกคา้มีความ
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑป์ระเภทดงักล่าว ทั�งนี�  โ ดยใชแ้บบฟอร์ม (Knowledge Assessment) ตามที�บริษทัจดัการ
กาํหนด  โ ดยมีวธีิการประเมินเป็นไปตามที�ระบุไวใ้นคู่มือการขาย 

 
 4.5.5    ระบบตรวจสอบและเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า 

พนกังานขายของบริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการใหลู้กคา้เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ยตนเอง และให้ลูกคา้ลงนาม
ในเอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดดว้ยตนเองเท่านั�น  

 
นอกจากนี�   พนกังานขายตอ้งรวบรวมและนาํส่งเอกสารของลูกคา้ให้แก่หน่วยงานที�

รับผิดชอบเพื�อจดัเก็บตามขั�นตอนการจดัเก็บเอกสารลูกคา้ของบริษทัจดัการ และทาํการทบทวนและ
ปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนั เช่น กรณีลูกคา้แจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มูลส่วนตวั ตามหลกัเกณฑ์
ขา้งตน้ 

 
 

                                                                    

3
 โ ปรดอา้งอิงรายละเอียดในการทาํ KYC ที�ระบุในนโ ยบาย UOBAMTH AML/CFT Policy and Procedures ใน 

icenter/Legal and Compliance/Announcement 



 
 

 4.5.6    การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ลูกค้า 

พนกังานขายของบริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  เพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บ
คาํแนะนาํและขอ้มูลของผลิตภณัฑอ์ยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน 

 

 ลกัษณะสาํคญัและความเสี�ยงของผลิตภณัฑ ์

 ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งที�มีนยัสาํคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 

 อตัราค่าธรรมเนียมและวธีิการเรียกเกบ็ 

 ขอ้จาํกดัในการขายคืนหรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนและค่าปรับ (ถา้มี) 
 

พนกังานขายตอ้งใชเ้อกสารการขายและขอ้มูลผลิตภณัฑที์�ผ่านการอนุมติัจากสาํนกังาน ก.ล.ต.
หรือผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายและตรวจการแลว้เทา่นั�นเพื�อใชใ้นการอธิบายและแจกจ่ายใหแ้ก่ลูกคา้ใน
กรณีที�ลูกคา้ร้องขอ นอกจากนี�   พนกังานขายตอ้งชี� ใหลู้กคา้ใหค้วามสนใจในส่วนของคาํเตือน ขอ้สงวนสิทธิw  และ
ขอ้ยกเวน้ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ์นัอาจมีผลอย่างมีนยัสําคญัต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 

สาํหรับผลิตภัณฑ์ที�มคีวามเสี�ยงสูงหรือมคีวามซับซ้อน  พนกังานขายของบริษทัจดัการมีหนา้ที�
เพิ�มเติม ดงัต่อไปนี�  

 

 ทาํความเขา้ใจกบัลูกคา้วา่ ผลิตภณัฑเ์หล่านี�ไมส่ามารถขายใหแ้ก่ลูกคา้ไดห้ากลูกคา้
ไมไ่ดรั้บคาํแนะนาํและอาจตอ้งมีขั�นตอนพิเศษ โดยตอ้งอธิบาย เนน้ย ํ�า และเตือนให้
ลูกคา้ทราบถึงความเสี�ยงหรือความซบัซอ้นของผลิตภณัฑ์ที�มากกวา่ผลิตภณัฑ์ทั�วไป 
รวมถึงให้ขอ้มูลหรือรายละเอียดเกี�ยวกบัความเสียหายที�เกิดขึ�นจากการลงทุน
เนื�องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที�คาดหวงั 

 อธิบายลูกคา้ถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์เชิงลบอยา่งมากที�สุดที�อาจเกิดขึ�น (worst 
case scenario) เช่น ผลขาดทุนสูงสุดหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 
 

 4.5.7    การให้คําแนะนําเรืAองการจัดสรรและกําหนดสัดส่วนการลงทุน 

พนกังานขายของบริษทัจดัการตอ้งใหค้าํแนะนาํเรื�องจดัสรรการลงทุน (asset allocation) ที�
สอดคลอ้งกบัผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแก่ลูกคา้ โ ดยระดบัและขอบเขตของการใหค้าํแนะนาํขึ�นอยู่
กบัประเภทของใบอนุญาตของพนกังานขาย ดงันี�  

 



 
 

 ใบอนุญาต IC   สามารถใหค้าํแนะนาํผลิตภณัฑที์�สอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงที�
ยอมรับไดข้องลูกคา้ และให้คาํแนะนาํเบื�องตน้เรื�อง asset allocation ที�บริษทัจดัการ
จดัทาํเป็นคาํแนะนาํในรูปแบบมาตรฐาน (basic asset allocation) 

 ใบอนุญาต IP   นอกจากจะทาํหนา้ที�ใหค้าํแนะนาํเช่นเดียวกบั IC แลว้ สามารถวาง
แผนการลงทุนโดยการกาํหนดกลยทุธ์ และแผนการปฏิบติัการลงทุน ดว้ยการจดัพอร์ต
การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงได ้

 
ในกรณีที�ลูกคา้ตดัสินใจเลือกลงทุนในผลิตภณัฑ์ที�มีความเสี�ยงเกินกวา่ระดบัความเสี�ยง 

ที�ยอมรับได ้หรือไมเ่ป็นไปตาม asset allocation ที�แนะนาํ (Risk Mismatch) พนกังานขายตอ้งให้เวลาในการพูด
อธิบายมากกวา่ปกติ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ลูกคา้มีความเขา้ใจในความเสี�ยงของผลิตภณัฑน์ั�น ๆ อยา่งถ่องแท ้ และมีระบบ
การจดัเกบ็บนัทึกหลกัฐานประกอบการขายหรือการใหบ้ริการดว้ย 

 
นอกจากนี�  บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหลู้กคา้ทราบถึงเหตุการณ์สาํคญั (Material 

Event) ที�อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์ที�เสนอขายให้แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์  
 
สําหรับผลิตภัณฑ์ที�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซับซ้อน  พนกังานขายของบริษทัจดัการมีหนา้ที�

เพิ�มเติม โ ดยตอ้งดาํเนินการใหลู้กคา้รับทราบความเสี�ยงและขอ้มูลสาํคญัของผลิตภณัฑแ์ละลงนามในแบบ
รับทราบความเสี�ยงตามรูปแบบมาตรฐานที�สาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด หรือแบบรับทราบความเสี�ยงผ่านการ
พิจารณาอนุมติัจากสาํนกังานก.ล.ต. แลว้เทา่นั�น  (แลว้แต่กรณี)  

 
 4.5.7    การปรับลดขัBนตอนการขายและให้บริการแก่ลูกค้าทีAลงทุนหรือใช้บริการซํBา 

พนกังานขายสามารถลดขั�นตอนการขายและใหบ้ริการที�ไม่จาํเป็นไดใ้นกรณีที�ผูล้งทุนไดมี้การ
ซื�อซํ� าในผลิตภณัฑ์เดิมที�ไดล้งทุนไปแลว้ (repeated sell) หากขอ้มูลเดิมที�ไมมี่การเปลี�ยนแปลงไปจากครั� งแรกที�
ลูกคา้ทาํการซื�อผลิตภณัฑ ์ดงันี�  

 

 ไมต่อ้งอธิบายลกัษณะและความเสี�ยงที�สาํคญัของผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้โดยละเอียด
เนื�องจากลูกคา้อยูใ่นวิสัยที�จะเขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของผลิตภณัฑ์แลว้ 

 ไม่จาํเป็นตอ้งให้ลูกคา้ลงนามในแบบลงนามรับทราบความเสี�ยงอีก 
 



 
 

อยา่งไรก็ดี กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ เช่นขอ้มูลใน factsheet / peer fund 
performance และ material event พนกังานขายยงัคงมีหน้าที�ในการแจกจ่ายหรือจดัให้มีขอ้มูลดงักล่าวแก่
ลูกคา้  เพื�อให้รับทราบขอ้มูลหรือความเสี�ยงที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม (ถา้มี)   

 

 4.5.7    การขายและให้บริการผ่านช่องทาง online 

บริษทัจดัการอาจกาํหนดวธีิการหรือรูปแบบการขายและให้บริการให้เหมาะสมกบัช่องทาง 
online ได ้ โดยประธานเจา้หนา้ที�การตลาด มีหนา้ที�รับผิดชอบในการพิจารณาวา่ช่องทางขายดงักล่าวเหมาะสม
กบัผลิตภณัฑแ์ละกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย รวมทั�ง มีมาตรการบริหารความเสี�ยงของช่องทางการขายดงักล่าวอย่าง
เพียงพอ ก่อนที�จะใหมี้การดาํเนินการขายผ่านช่องทางใหม่ เพื�อใหแ้น่ใจวา่ลูกคา้จะไดรั้บขอ้มูล คาํแนะนาํ และ
บริการครบถว้นถูกตอ้ง  
 

สําหรับผลิตภัณฑ์ที�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซับซ้อน  ประธานเจา้หนา้ที�การตลาดตอ้ง 
เพิ�มความเขม้ขน้ใ นการพิจารณา และปรึกษาหารือเพื�อหาขอ้สรุปสาํหรับการเตรียมความพร้อมและระบบงาน
รองรับกบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โ ดยควรกาํหนดใ หมี้มาตรการเพิ�มเติมเพื�อใหลู้กคา้รับทราบลกัษณะและ
ความเสี�ยงสาํคญัของผลิตภณัฑก์่อนตดัสินใจลงทุน เช่น จดัให้มีช่องทางการขายที�ทาํให้ลูกคา้ไดพ้บหรือพูดคุย
กบัพนกังานขาย ไม่วา่โดยตรง หรือผา่นทางช่องอื�น ๆ เช่น โทรศพัท ์/ Skype / VDO conference เป็นตน้ 
 

 4.5.8    การขายและให้บริการแก่ลูกค้าทีAเป็นผู้ลงทุนรายย่อยทีAมีความเปราะบาง 

บริษทัจดัการให้ความสาํคญักบัผูล้งทุนรายยอ่ยที�มีความเปราะบาง4 (“ลูกคา้เปราะบาง”) ซึ� ง
ควรไดรั้บความคุม้ครองมากกวา่ลูกคา้ปกติ จึงไดก้าํหนดขั�นตอนการขายที�ให้ความสาํคญักบัการทาํความรู้จกั
ลูกคา้เปราะบาง ดงัต่อไปนี�  

 

 พนกังานขายตอ้งให้ความสนใจและใชค้วามระมดัระวงัในการติดต่อและเสนอขายผลิตภณัฑ์
เป็นพิเศษเพื�อให้รู้ถึงเป้าหมายการลงทุน และสามารถให้ขอ้มูลและคาํเตือนที�เพียงพอและนาํเสนอผลิตภณัฑ์
ที�เหมาะสม 

                                                                    

4
 ผูล้งทุนรายย่อยที�มีความเปราะบาง หมายถึง บุคคลที�มีลกัษณะเป็นลูกคา้ที�มีความเปราะบางตามที�กาํหนดใน

คู่มือการขายของบริษทัจดัการ 



 
 

 ฝ่ายสนบัสนุนธุรกิจหรือหน่วยงานอื�นที�ไดรั้บมอบหมายจะทาํการโทรกลบัไปยงั
ลูกคา้ (call back) เพื�อให้มั�นใจไดว้า่ พนกังานขายไดด้าํเนินการตามขั�นตอนที�
กาํหนด โดยตอ้งมีทาํการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง เช่นการจดบนัทึกเหตุการณ์
หรือการเก็บบนัทึกการสนทนา (Call-Log) ทั�งนี�  ตามรายละเอียดที�กาํหนดในคู่มือ
การขาย 

 
ในกรณีที�เชื�อมั�นไดว้า่ ลูกคา้รายใดไมไ่ดเ้ป็นลูกคา้เปราะบาง กล่าวคือ ผูสู้งอายทีุ�มีอายตุั�งแต่ hi 

ปีขึ�นไป แต่มีประสบการณ์ลงทุนในหลกัทรัพยม์ากกวา่ 5ปี ผูป้ระกอบธุรกิจอาจดาํเนินการตามกระบวนในการ
ขายและใหบ้ริการเช่นเดียวกบัลูกคา้ทั�วไปได ้ 
 

4.6 การกาํหนดวธีิจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Structure) 
บริษทัจดัการไดก้าํหนดโ ครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานขายและผูป้ฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง 

โ ดยคาํนึงถึงประโ ยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั และสัมพนัธ์กบัประโ ยชน์ที�ลูกคา้ไดรั้บโ ดยคาํนึงถึงคุณภาพการ
ใหบ้ริการในฐานะมืออาชีพ (non-sales KPI) นอกเหนือจากยอดขาย (sales KPI) เพียงอย่างเดียว  เพื�อไม่ใหเ้กิด
การเร่งขายหรือเสนอขายผลิตภณัฑที์�ไม่เหมาะสมแก่ลูกคา้ โ ดยในปัจจุบนั บริษทัจดัการไม่มีนโ ยบายให้
คอมมิชชั�นหรือผลประโ ยชน์ทางการเงินแก่พนกังานขายสาํหรับยอดขายผลิตภณัฑก์องทุน 
 

4.7 การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Handling) 
  บริษทัจดัการไดจ้ดัใหมี้กระบวนการจดัการเรื�องร้องเรียน ซึ� งดาํเนินการดว้ยความเป็นอิสระ 

เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและทนัการณ์ ใ ส่ใจในประโ ยชน์ของลูกคา้ มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นธรรม 
โ ดยรายละเอียดไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือปฏิบติังานและนโ ยบายในการรับขอ้ร้องเรียนลูกคา้ของบริษทัจดัการ5 
 

4.8      การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติ งาน (Internal Control and In-house 
Inspection) 

บริษทัจดัการมีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการขาย
ผลิตภณัฑ ์โ ดยมีการจดัทาํแผนการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบตามความเสี�ยง (Risk based approach) 
 

                                                                    

5
 สามารถดูไดที้� icenter/Legal&Compliance/Annoucement 



 
 

 4.9 ระบบปฏิบติัการและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Operation and Business Continuity) 
  บริษทัจดัการมีหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินผล และบริหารจดัการแผนป้องกนั
และรองรับกรณีที�เกิดเหตุฉุกเฉิน (Business Contingency Plan) อย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอเพื�อความมั�นใจวา่
บริษทัจดัการสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื�อง6  

 
*************************************** 

 

                                                                    

6
 โ ปรดอา้งอิงรายละเอียดของนโ ยบาย  Business Continuity Management Policy and Guideline ใน icenter/Risk 

Management and Performance Department/Policy  


