นโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงสร้ างการบริหารจัดการ ระบบงานและขันตอนปฏิบัติในการออก และ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
เพือให้ การออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและเพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงสร้ างการบริหารจัดการ
ระบบงานและขันตอนปฏิบตั ิในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
โดยกําหนดองค์ประกอบในการดําเนินธุรกิจเพือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวใน 4 ด้ าน ประกอบด้ วย
ด้ านที 1 การจัดโครงสร้ างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้ าทีของผู้บริหารระดับสูง
ด้ านที 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product development)
ด้ านที 3 การคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน และการสือสารข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
(distributor selection and communication)
ด้ านที 4 การติดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและการทําหน้ าทีของตัวกลางในการเสนอขาย
หน่วยลงทุน (product and distributor monitoring)
ข้ อ 1. คําจํากัดความ
กองทุน buy & hold

กองทุนรวมทีมุ่งเน้ นลงทุนเพียงครังเดียวโดยถือทรัพย์ สนิ ทีลงทุนไว้ จนครบกําหนด
อายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของ
กองทุนรวม

กองทุนรวมทีมีความเสียงสูง

หมายถึง กองทุนรวม ดังต่อไปนี

หรือมีความซับซ้ อน

(1) กองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
จัดตังและจัดการของกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
(hedge fund)
(2) กองทุนรวมทีมีการลงทุนแบบซับซ้ อน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เพิมเติมในกรณีที
กองทุนลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า และตราสารทีมีการสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ าแฝง (กองทุนรวมทีลงทุนใน derivatives ทีมีความซับซ้ อน โดยใช้ วิธี
VaR approach)
(3) กองทุนรวมทีจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยวิธีการคํานวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ ผนั แปรไปตามสูตรการคํานวณหรือเงือนไขใดๆ ซึงผู้ถือ
หน่วยลงทุนทัวไปไม่สามารถทําความเข้ าใจได้ โดยง่าย (complex return fund)

(4) กองทุนรวมทีมีมลู ค่าการลงทุนสุทธิ (net exprosure) ในสินค้ าโภคภัณฑ์ ผาน
การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ าทีให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับสัญญาโภค
ภัณฑ์นนั
(5) กองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํา
กว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ เกินกว่าร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของ
กองทุน
คนขาย

บุคลากรของตัวกลางทีทําหน้ าทีขายและให้ บริการคําแนะนําการลงทุนด้ านฃ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทหน่วยลงทุน ซึงได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานฯ
เป็ นผู้วางแผนการลงทุน (IP) และ/หรือผู้แนะนําการลงทุน (IC) แล้ วแต่กรณี

ตัวกลาง

ผู้ทีได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือ
การเป็ นนายหน้ า ค้ า หรือจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ซึงมีข้อตกลงในการให้ บริการ
เกียวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวม แล้ วแต่กรณี

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทีได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม

ผู้ลงทุนรายย่อยทีมีความเหราะบาง ผู้ลงทุนซึงตัวกลางต้ องใช้ ความระมัดระวังในการติดต่อและให้ บริการเป็ นพิเศษ
(vulnerable investors)

(เช่น ผู้สงู อายุทีมีอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไป ผู้ทีมีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่าง
จํากัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน ผู้ทีมีข้อจํากัดในการสือสารตัดสินใจ อาทิ ผู้
ทีมีความบกพร่องทางการได้ ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ
เป็ นต้ น

สํานักงาน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Basic asset allocation

คําแนะนําเรืองการจัดสรรและกําหนดสัดส่วนการลงทุนเบืองต้ น ซึงเป็ นคําแนะนํา
ในรูปแบบมาตรฐานทีจัดทําโดยบุคลากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญ ของผู้ประกอบ
ธุรกิจ และเป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับ

Compliance

ฝ่ ายหรืองานการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน

Factsheet

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์

HNW : high net worth

ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึงมีคุณสมบัติ ดังนี
- กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) ต้ องมีสนิ ทรัพย์ สทุ ธิตงแต่
ั 50 ล้ านบาทขึน
ไป หรือมีรายได้ ต่อปี ตังแต่ 4 ล้ านบาทขึนไป มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซือขายล่วงหน้ าตังแต่ 10 ล้ านบาทขึนไป หรือหากนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้ าตังแต่ 20 ล้ านบาทขึนไป สามารถ
พิจารณารวมกับคู่สมรสได้

- กรณีเป็ นนิติบคุ คลต้ องมีสว่ นของผู้ถือหุ้นตังแต่ 100 ล้ านบาทขึนไป หรือมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้ า ตังแต่ 20 ล้ านบาทขึนไป หรือหาก
นับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้ าตังแต่ 40
ล้ านบาทขึนไป
HYB fund : high yield bond fund กองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่า
อันดับทีสามารถลงทุนได้ เกินกว่าร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
IC : Investment Consultant

ผู้แนะนําการลงทุน

II : Institutional Investor

ผู้ลงทุนสถาบัน (เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต เป็ นต้ น)

IP : Investment Planner

ผู้วางแผนการลงทุน

Mis-buying

การซือผลิตภัณฑ์ กองทุนรวมทีไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทของผู้ลงทุน

Mis-selling

การขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทีไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทให้ แก่ผ้ ลู งทุน

UHNW : ultra hign net worth

ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ซึงมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
- กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) ต้ องมีสนิ ทรัพย์ สทุ ธิตงแต่
ั 70 ล้ านบาทขึน
ไป หรือมีรายได้ ต่อปี ตังแต่ 10 ล้ านบาทขึนไป (หากไม่นบั รวมคู่สมรส ต้ องมีรายได้
ต่อปี ตังแต่ 7 ล้ านบาทขึนไป) หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ าตังแต่ 25 ล้ านบาทขึนไป หรือหากนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้ าตังแต่ 50 ล้ านบาทขึนไป
- กรณีเป็ นนิติบคุ คลต้ องมีสว่ นของผู้ถือหุ้นตังแต่ 200 ล้ านบาทขึนไป หรือมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้ า ตังแต่ 40 ล้ านบาทขึนไป หรือหาก
นับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้ าตังแต่ 80
ล้ านบาทขึนไป

ข้ อ 2. การจัดโครงสร้ างองค์ กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้ าทีของผู้บริหารระดับสูง
2.1 นโยบายและแผนกลยุทธ์
เพือให้ การออกแบบและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญตาม
หลักธรรมาภิบาลเกียวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product governance) เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ โดยกรรมการผู้จดั การจึงได้ กําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ กองทุน
รวมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ ซึงครอบคลุมในเรืองดังต่อไปนี
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product development)
1.1 การกําหนดกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมายเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Identification of
Target Market)

1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ กองทุนรวมโดยกําหนดหน่วยงานทีเกียวข้ องและขันตอนในการ
ดําเนินการดังกล่าว รวมถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Product Design)
1.3 การทดสอบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน (Product Testing)
2. การคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน และการสือสารข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์กองทุน
รวม (distributor selection and communication)
2.1 การคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุนทีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ กองทุนรวมและผู้
ลงทุนเป้าหมาย
2.2 การสือสารข้ อมูลกับตัวกลางทีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผู้ลงทุนเป้าหมาย
2.3 การสือสารข้ อมูลกับผู้ลงทุน รวมถึงการสือสารข้ อมูลและช่องทางการติดต่อประสานงาน
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมกับตัวกลาง
3. การติดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและการทําหน้ าทีของตัวกลางในการเสนอขาย
หน่วยลงทุน เพือให้ เหมาะสมกับผู้ลงทุนเป้าหมาย (product and distributor monitoring) บริษัทจึงได้ กําหนดนโยบายใน
เรืองดังกล่าวไว้ ดังนี
3.1 บริษัทจะดําเนินการเพือให้ แน่ใจว่า ผู้ทีมีหน้ าทีออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย
และบริหารผลิตภัณฑ์ จะทําหน้ าทีโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ โดยไม่ยดึ ผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นหลัก
3.2 ผลิตภัณฑ์จะต้ องสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า
3.3 จะจัดให้ มีระบบงานและขันตอนการปฏิบตั ิงานทีพร้ อมและเหมาะสมสําหรับการออกแต่ละ
ผลิตภัณฑ์
3.4 ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการขายผลิตภัณฑ์ทีซับซ้ อนและมีความเสียงสูง จะต้ องเป็ นผู้ทีมีความรู้
เพียงพอในผลิตภัณฑ์นนๆ
ั
3.5 บริษัทจะจัดให้ มีการทบทวนผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั อย่างต่อเนือง เพือให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ยังเหมาะกับลูกค้ าเป้าหมายหรือไม่
3.6 พนักงานทีปฏิบตั ิงานด้ านการขาย จะต้ องมีความรู้เพียงพอและมีความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ทีจะ
ขาย รวมถึงลูกค้ าเป้าหมายด้ วย
กรรมการผู้จดั การมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการสือสารและถ่ายทอดเจตนารมณ์ของหลัก
product governance ไปทุกส่วนงานและบุคลากรทีเกียวข้ องขององค์กร
2.2 โครงสร้ างการบริหารจัดการ ระบบงาน และขันตอนปฏิบตั ิในภาพรวม
บริษัทกําหนดให้ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กองทุนรวม (product development) โดยการเรียกประชุมหน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายจัดการลงทุน
หน่วยงานบริหารความเสียง และฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น เพือพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ ซึงต้ องมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน เพือสามารถตรวจสอบได้

บริษัทกําหนดให้ ฝ่ายการตลาดเป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรืองการคัดเลือกตัวกลางในการ
เสนอขายหน่วยลงทุน และการสือสารข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (distributor selection and communication)
และการติดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและการทําหน้ าทีของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพือให้ เหมาะสมกับผู้ลงทุนเป้าหมาย (product and distributor monitoring)
ทังนี เพือให้ เกิดการสอบทาน การถ่วงดุลอํานาจในการปฏิบตั ิงาน มีความเป็ นอิสระ และไมมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง โดยมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้ สามารถ
ตรวจสอบได้
2.3 กรรมการผู้จดั การทําหน้ าทีรับผิดชอบการกํากับดูแลการออกและเสนอขายกองทุนรวม
เพือให้ สามารถติดตามตรวจสอบได้ อย่างเป็ นระบบ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถประเมินภาพรวมและความ
เสียงของธุรกิจได้ ครบถ้ วน สามารถวัดผลสําเร็จ วิเคราะห์จุดทีมีปัญหา และแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
โดยผ่านทางฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
2.4 มอบหมายหน่วยงานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบงานด้ านต่างๆ ทีเกียวข้ องอย่างชัดเจน
ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product
development)
ฝ่ ายการตลาด เป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรืองการคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน และ
การสือสารข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (distributor selection and communication) และการติดตามความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ กองทุนรวมและการทําหน้ าทีของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน เพือให้ เหมาะสมกับผู้
ลงทุนเป้าหมาย (product and distributor monitoring)
ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ทําหน้ าทีดูแลและตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานในการออกและเสนอขายกองทุนรวม
ให้ เป็ นไปตามนโยบายและขันตอนการปฏิบตั ิทีกําหนด สอบทานการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการปฏิบตั ิงานทีมี
ข้ อบกพร่องหรือไม่เป็ นไปตามทีกําหนดให้ ผ้ ทู ีรับผิดชอบทราบ
หน่วยงานบริหารความเสียง ทําหน้ าทีและรับผิดชอบงานด้ าน product testing และ product review
2.5 กรรมการผู้จดั การ รับผิดชอบด้ านการจัดให้ มีทรัพยากรและบุคลากรทีมีความพร้ อม ทังด้ านจํานวนและ
คุณภาพ ทีสามารถรองรับการออกแบบและเสนอขายกองทุนรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดังกล่าวเป็ นผู้ทีมี
ความรู้ความสามารถและมีความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทีบริษัทจัดการต้ องการออกและเสนอขายทังเรืองลักษณะ
ผลตอบแทน และความเสียง รวมถึงเข้ าใจกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุนรวมดังกล่าว
2.6 กรรมการผู้จดั การจัดให้ มีการสือสารไปยังผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนและผู้ทีเกียวข้ องภายนอกได้ ทราบและ
ตระหนักถึงความเอาจริงเอาจังของบริษัทจัดการในเรือง product governance เช่น การปรับกระบวนการคิดของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้บริหารระดับสูงจะแสดง commitment และเป็ นแบบอย่างของความเอาจริงเอาจังในการปฏิบตั ิงานตาม
นโยบาย product governance & fair deal

2.7 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงติดตามภาพรวมของการออกและเสนอขายกองทุนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานมีการรายงานผลการปฏิบตั ิทีไม่เหมาะสม หรือไม่เป็ นไปตามทีกําหนดเพือ
ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการติดตามดังกล่าว และมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย ระบบงานและขันตอนการปฏิบตั ิ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง รวมถึงเมือเกิดเหตุการณ์สําคัญ (material event) เพือพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไขให้ เหมาะสมต่อไป
3. ขันตอนการปฏิบตั ิงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม (product development)
บริษัทมีการดําเนินการในเรืองดังนี
3.1 การกําหนดกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย (identification of target market)
3.1.1 กําหนดกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุนรวมทีออกและเสนอขาย
บริษัทจัดการได้ คดั เลือกและมอบหมายให้ บคุ ลากรทีมีความรู้ความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ทีจะเสนอขายให้ ผ้ ู
ลงทุนเ เช่น ฝ่ ายการตลาด (ต้ องมีใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุนด้ านหลักทรัพย์) ได้ อธิบายถึงลักษณะหรือรายละเอียด
เกียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดการทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ้ อนให้ แก่ผ้ ลู งทุนก่อนการเสนอขาย เพือประเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และศักยภาพในการรับความเสียงของผู้ลงทุน รวบรวมและ
ประเมินข้ อมูลของผู้ลงทุนเพือทําความรู้จกั ผู้ลงทุนให้ เหมาะสมในการลงทุนหรือทําธุรกรรมของผู้ลงทุน เพือกําหนดกลุม่ ผู้
ลงทุนเป้าหมายให้ เหมาะสมในการลงทุนกับกองทุนนันๆ รวมทังมีการสอบถามความเห็นจากตัวแทนขาย รวมทังศึกษา
จากบทวิจัยหรือบทศึกษาทีเกียวข้ อง (ถ้ ามี)
3.1.2 กําหนดปั จจัยหรือเงือนไขทีใช้ กําหนดกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมายทีชัดเจน ได้ แก่ ประเภทผู้ลงทุน ระดับความ
เสียงทียอมรับได้ สถานภาพทางการเงิน ข้ อจํากัดหรือเงือนไขทางการเงินของผู้ลงทุน (ได้ แก่) ความต้ องการด้ านสภาพ
คล่อง ระยะเวลาการลงทุน อายุของผู้ลงทุน ประสบการณ์การลงทุน ระดับความรู้ความเข้ าใจในกองทุนรวมดังกล่าว เป็ น
ต้ น ซึงปั จจัยหรือเงือนไขดังกล่าวควรมีความละเอียดเพียงพอทีจะสามารถแบ่งแยกประเภทผู้ลงทุนทีไม่ใช่กลุม่ ผู้ลงทุน
เป้าหมายออกจากผู้ลงทุนทีเป็ นกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายได้ เพือทีจะสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณากําหนดแนวทางใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนให้ เหมาะสมกับผู้ลงทุนกลุม่ เป้าหมายดังกล่าวต่อไป
3.1.3 ระบุประเภทผู้ลงทุนทีมีลกั ษณะทีไม่เหมาะสมทีจะลงทุนในกองทุนรวมทีออกและเสนอขายอย่างชัดเจน
เพือให้ บริษัทจัดการ ตัวกลาง รวมถึงผู้ลงทุน ได้ ตระหนักถึงและพิจารณาก่อนทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนหรือลงทุนใน
กองทุนรวมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนทีรับความเสียงได้ ตํา อาจไม่เหมาะสมทีจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ HYB fund
ซึงมีความเสียงสูง ได้ แก่
- ก่อนทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนหรือลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว บริษัทจัดการได้ คัดเลือกและ
มอบหมายให้ บุคลากรทีมีความรู้ความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ทีจะเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุน เช่น ฝ่ ายการตลาด (ต้ องมีใบอนุญาตผู้
แนะนําการลงทุนด้ านหลักทรัพย์) ได้ อธิบายให้ ผ้ ลู งทุนได้ ทราบถึงลักษณะของกองทุนทีจะลงทุนในกองทุนรวมทีออกและ
เสนอขายอย่างชัดเจน

- ก่อนทีจะแจกจ่ายเอกสารการขายฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ระบุคําเตือนใต้ ชือกองทุนในหนังสือชีชวน
ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ และระบุประเภทของผู้ลงทุน ลักษณะทีไม่เหมาะสมทีจะลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทจัดการ ใน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ และหนังสือชีชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมอย่างชัดเจน เช่น ผู้ลงทุนทีรับความเสียงได้ ตํา
อาจไม่เหมาะสมทีจะลงทุนในกองทุนรวมทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ้ อน
3.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product design)
3.2.1 กําหนดหน่วยงานทีเกียวข้ องในการพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
1. จัดให้ มีประชุม product กับหน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายจัดการลงทุน หน่วยงาน
บริหารความเสียง ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพือพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม และรวบรวมข้ อมูลกองทุน
สรุปเพือกําหนด feature กองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ ภายหลังจากกําหนดกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมาย
เสร็จแล้ ว และต้ องมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ เป็ นหลักฐานในการพิจารณาออกกองทุนรวมเพือสามารถตรวจสอบ
ได้
ทังนี เพือให้ เกิดการสอบทาน การถ่วงดุลอํานาจในการปฏิบตั ิงาน มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง โดยมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้ สามารถ
ตรวจสอบได้
2. เตรียมความพร้ อมด้ านบุคลากรในแต่ละฝ่ ายงาน เพือรวบรวมข้ อมูลในการจัดตังกองทุนก่อนการ
เสนอขาย
3. เตรียมความพร้ อมด้ านระบบงานเพือรองรับการออกกองทุนนันๆ
3.2.2 มีกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ กองทุนรวมทีมันใจว่ากองทุนรวมดังกล่าวถูกออกแบบโดย
คํานึงถึงประโยชน์และความต้ องการของกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมายเป็ นสําคัญก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ กองทุนรวมในแต่ละ
ครัง บริษัทจัดการต้ องคํานึงถึงประโยชน์ และความต้ องการของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของผู้ลงทุนก่อนเป็ นอันดับแรก เพือ
ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และศักยภาพในการรับความเสียงของผู้ลงทุน รวบรวม
และประเมินข้ อมูลของผู้ลงทุนเพือทําความรู้ จกั ผู้ลงทุนให้ เหมาะสมในการลงทุนหรือทําธุรกรรมของผู้ลงทุน เพือกําหนด
กลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมายให้ เหมาะสมในการลงทุนกับกองทุนนันๆ หลังจากได้ รับข้ อมูลผู้ลงทุน ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จงึ มี
กระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
โดยการจัดประชุม product เพือรวบรวมข้ อมูลกองทุน และสรุปเพือกําหนด feature กองทุน ก่อนการเสนอขาย
กองทุนนัน จะต้ องรวบรวมข้ อมูลในทีประชุม และบันทึกไว้ ทกุ ครังทีมีการออกกองทุน เพือเก็บไว้ เป็ น record และเผยแพร่
ให้ ทกุ ฝ่ ายในหน่วยงานทีเกียวข้ องรับทราบ และให้ ความเห็นเกียวกับข้ อมูลในส่วนงานของแต่ละฝ่ ายทีรับผิดชอบ โดย
คํานึงถึงประโยชน์และความต้ องการของกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมายเป็ นสําคัญ ภายใต้ เงือนไขและกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
3.2.3 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม มีการพิจารณาถึงความสอดคล้ องและเหมาะสมของกองทุนรวม
กับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย ทังในเรืองนโยบายกองทุน ลักษณะ (feature) ผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทน ความเสียงและเงือนไข
การจ่ายผลตอบแทน ความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมของบริษัทจัดการในการบริหารจัดการกองทุนและ

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สงซื
ั อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (เช่น ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซือคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น) และความโปร่งใสและชัดเจนของโครงสร้ างค่าธรรมเนียมว่าผู้ลงทุน
สามารถทําความเข้ าใจได้ โดยง่ายหรือไม่ ทังนี เพือให้ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมได้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
บริษัทจัดการอาจใช้ ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ อง เช่น feedback จากผู้ลงทุนและผู้ทีเกียวข้ อง (เช่น ตัวกลาง คนขาย) และข้ อ
ร้ องเรียนในอดีต เป็ นต้ น มาพิจารณาประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวมด้ วย
3.2.4 ระบุว่ากองทุนรวมดังกล่าวเป็ นกองทุนรวมทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ้ อนหรือไม่
เพือทีจะสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณากําหนดแนวทางในการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะของกองทุนรวมดังกล่าวต่อไป ซึงฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ระบุคําเตือนในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ fund
factsheet ก่อนการเสนอขายกองทุนรวมไว้ ใต้ ชือกองทุนแล้ ว
3.3 การทดสอบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product testing)
มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ กองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ (scenario
analysis/stress test) โดยใช้ สมมติฐานทีเหมาะสม เช่น มีเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อราคา หรือสภาพคล่องของทรัพย์ สนิ
เกิดวิกฤติการณ์ทีส่งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวม เป็ นต้ น เพือให้ เข้ าใจผลการดําเนินงานของกองทุนรวมภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ สามารถระบุปัจจัยหรือเหตุการณ์ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนและความเสียงของกองทุนรวมได้
อย่างครบถ้ วน และสามารถพิจารณาได้ ว่ากองทุนรวมดังกล่าวมีผลตอบแทนและความเสียงทีเหมาะสมและเป็ นธรรมกับ
กลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมายหรือไม่ และอาจกําหนดเครืองมือในการวัดค่าความเสียง และระดับความเสียงทียอมรับได้
ทังนี กรณีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมีลกั ษณะซํา/คล้ ายกับผลิตภัณฑ์ทีออกมาแล้ วก่อนหน้ า ซึงทดสอบไว้ แล้ ว หาก
พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวยังอยู่ใต้ สภาพแวดล้ อม/สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์เดิมทีออกมาแล้ วก่อนหน้ า
อาจพิจารณาไม่ทําการทดสอบโดยอ้ างอิงผลการทดสอบ (scenario analysis/stress test)
4. การคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน และการสือสารข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (distributor
selection and communication)
บริษัทมีการดําเนินการในเรืองดังนี
4.1.1 การเลือกตัวกลางสําหรับทําหน้ าทีในการขายและให้ บริ การด้ านผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนให้ เหมาะสมกับ
กลุม่ ลงทุนเป้าหมาย บริษัทจะเลือกตัวกลางทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนเป็ นหลัก รวมทังคํานึงว่า กองทุนรวมจะถูกเสนอขายให้ เฉพาะกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมาย และกลุ่มผู้ลงทุน
เป้าหมายเข้ าใจในลักษณะสําคัญและความเสียงของกองทุนรวมอย่างแท้ จริงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทังนี บริษัทจะไม
เลือกตัวกลาง โดยยึดทีความสําเร็จทางการตลาด (เช่น ยอดขาย การเป็ นทีรู้จักของผู้ลงทุน) เป็ นหลัก เนืองจากอาจนําไปสู่
ปั ญหา mis-selling / mis-buying และการเสนอขายหรือการให้ คําแนะนําทีขาดคุณภาพ
ทังนี บริษัทจะนําการเปรียบเทียบปรับจาก website ของสํานักงาน มาประกอบในการคัดเลือกตัวกลาง

4.1.2 ทํา distributor due diligence โดยประเมินความพร้ อมและคุณสมบัติของตัวกลาง เพือให้ มนใจว่
ั า
ตัวกลางจะสามารถทําหน้ าทีในการขายและให้ บริการหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจะออกเสนอขายได้ อย่างเหมาะสม
โดยจะพิจารณาถึงความคุ้นเคย ความรู้ความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ทีจะเสนอขายและกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมาย รวมถึงความ
พร้ อมของระบบงาน แนวทาง และวิธีการในการเสนอขาย การให้ บริการต่อผู้ลงทุน เป็ นต้ น โดยบริษัทจัดการอาจนํา
แนวทางปฏิบตั ิในการขายและให้ บริการเกียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีเป็ นหน่วยลงทุนและตราสารหนี มาใช้
ประกอบการทํา distributor due diligence ด้ วย โดยจะมีการทบทวนความพร้ อมและคุณสมบัติของตัวกลางภายในเดือน
มกราคมของทุกปี
4.1.3 ในกรณีทีบริษัทจัดการมีการขายและให้ บริการหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน จะต้ องปฏิบตั ิตามคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานฝ่ ายการตลาด รวมทังแนวทางปฏิบตั ิในการขายและให้ บริการเกียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีเป็ นหน่วยลงทุน
และตราสารหนีด้ วย
4.2 การสือสารข้ อมูลกับตัวกลาง
4.2.1 สือสารข้ อมูลเกียวกับกองทุนรวมให้ ตัวกลาง เพือให้ ตวั กลางดังกล่าวมีข้อมูลเพียงพอทีจะสามารถทํา
ความเข้ าใจกองทุนรวมทีจะเสนอขายและคนขายนําไปอธิบายต่อให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าใจได้ เช่น สือสารให้ ทราบอย่างชัดเจนว่า
กองทุนรวมดังกล่าวเป็ นกองทุนรวมทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ้ อนหรือไม่ อธิบายลักษณะกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ความเสียง ข้ อจํากัด ค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ อง ข้ อมูลอืนใดและข้ อควรระวังทีผู้ลงทุนควรทราบก่อนการ
ลงทุน เป็ นต้ น รวมทังสือสารข้ อมูลเกียวกับกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมาย ซึงประกอบด้ วยลักษณะของผู้ลงทุนทีเหมาะและไม่
เหมาะทีจะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว เพือให้ ตัวกลางสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่กลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายได้ อย่าง
ถูกต้ อง ทังนี บริษัทจัดการระลึกไว้ เสมอว่า เนืองจากบริษัทจัดการมีความใกล้ ชิดกับกองทุนรวมมากกว่าตัวกลาง และ
ตัวกลางมักมีข้อจํากัดในการเข้ าถึงข้ อมูลด้ วยตนเอง ดังนัน บริษัทจัดการจึงให้ ความสําคัญในการสือสารข้ อมูลทีจําเป็ นให้
ตัวกลางอย่างครบถ้ วน แม้ ตัวกลางจะไม่ได้ ร้องขอ
4.2.2 มีเครืองมือทีช่วยให้ ตวั กลางสามารถอธิบายข้ อมูลกองทุนรวมให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าใจได้ ง่าย
โดยจัดทําเอกสารและข้ อมูลเกียวกับกองทุนรวมทีจําเป็ นในรูปแบบทีเข้ าใจง่าย และเลือกวิธีการสือสารข้ อมูลให้
สอดคล้ องและเหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้ อนของกองทุนรวม เช่น ในกรณีทีกองทุนรวมดังกล่าวมีความซับซ้ อน
บริษัทจัดการอาจจัดให้ มีการอบรม/สัมมนา เพือให้ ความรู้ตัวกลางเพิมเติม เป็ นต้ น รวมทังมีการเน้ นสือสารข้ อมูลหรือ
ลักษณะพิเศษอืนใดทีควรต้ องให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ เพือให้ มนใจว่
ั าตัวกลางมีความเข้ าใจและให้ ความสําคัญกับช้ อมูล
นันๆ รวมถึงการให้ ข้อมูลรายงานสถานการณ์และสภาวะตลาด เมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั ยะสําคัญ เพือให้ ตัวกลาง
สือสารต่อไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
4.2.3 มีช่องทางการติดต่อประสานงาน (on-going) ระหว่างบริษัทจัดการและตัวกลางทีจะสามารถทําให้ การ
สือสารข้ อมูลเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ หรื อการเข้ าพบตัวกลาง

4.3 การสือสารข้ อมูลกับผู้ลงทุน
มีวิธีการสือสารข้ อมูลทีมันใจว่าผู้ลงทุนได้ รับข้ อมูลเกียวกับกองทุนรวมทีเพียงพอทีจะสามารถทําความเข้ าใจ
กองทุนรวมดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุนได้ โดยจัดทําเอกสาร factsheet หนังสือชีชวน เอกสารประกอบการขาย
รวมถึงข้ อมูลอืนใดทีเกียวข้ องให้ อยู่ในรูปแบบทีสามารถเข้ าใจได้ ง่าย โดยเน้ นสือสารข้ อมูลในมุมมองของผู้ลงทุนทีจะทําให้
ผู้ลงทุนเข้ าใจข้ อมูลดังกล่าวในความหมายเดียวกับทีบริษัทจัดการต้ องการสือสาร เพือป้องกันผู้ลงทุนเข้ าใจผิดใน
สาระสําคัญของกองทุนรวม ตัวอย่างเช่น ในการกําหนดชือหรืออธิ บายนโยบายของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเลือกใช้
คํา/ข้ อความทีมีความหมายชัดเจน เข้ าใจง่าย โดยหลีกเลียงการใช้ คํา/ข้ อความทีอาจสือได้ หลายความหมาย จะสือสารใน
มุมมองผุ้ลงทุน เป็ นต้ น
5. การติดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและการทําหน้ าทีของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน
(product and distributor monitoring)
บริษัทจัดการมีการดําเนินการในเรืองดังนี
5.1 การติดตามผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product monitoring)
5.1.1 มีวิธีการติดตามและตรวจสอบกองทุนรวมทีออกและเสนอขายทีมันใจว่ากองทุนรวมดังกล่าวยังเหมาะสม
กับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย โดยพิจารณาข้ อมูลต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น ผลตอบแทนและความเสียงของกองทุนรวมดังกล่าว
ยังคงเหมาะสมกับกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมายอยู่หรือไม่ ข้ อมูลการซือขายหน่วยลงทุน feedback จากผู้ลงทุนและผู้ทีเกียวข้ อง
(เช่น ตัวกลาง คนขาย) ข้ อร้ องเรี ยนในอดีต เป็ นต้ น และจัดให้ มีการทบทวนความเหมาะสมของกองทุนรวม (product
review) โดยกําหนดความถีในการทบทวนให้ สอดคล้ องกับลักษณะของกองทุนรวม (เช่น ความเสียงความซับซ้ อน กลยุทธ์
การลงทุน) รวมทัง จัดให้ มีการทบทวนเมือเกิด material event) ทีอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนรวม (เช่น ตราสารทีกองทุน
รวมลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชือถือ (downgrade) หรือประสบปั ญหาผู้ออกตราสารผิดนัดชําระหนีหรือมี
พฤติการณ์ทีอาจไม่สามารถชําระหนีได้ หรือประเทศทีกองทุนรวมเน้ นลงทุนตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหรือเผชิญกับ
เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ เป็ นต้ น)
5.1.2 ในกรณีทีพบว่าผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายหรือไม่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมายได้ อีกต่อไป หรื อกรณ๊ ทีเกิด material event) ทีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือกระทบกับผลตอบแทนและความเสียงของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการมีการ
เฝ้าติดตามสถานการณ์ทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง วิเคราะห์ ผลกระทบต่อกองทุนรวมของตน และแก้ ไขหรือดําเนินการใดๆ
ตามความเหมาะสม เช่น เปิ ดเผยข้ อมูลผลระทบไว้ ใน website เพือให้ ผ้ ลู งทุนรับทราบและสือสารข้ อมูลดังกล่าวกับให้
ตัวกลางรับทราบ เพือทีตัวกลางจะได้ มีข้อมูลในการอธิบายให้ ผ้ ลู งทุนทราบก่อนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว
ขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพือควบรวมกองทุนหรือเปลียนนโยบายกองทุน เป็ นต้ น

5.2 การติดตามการทําหน้ าทีของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน (distributor monitoring)
5.2.1 มีวิธีการติดตามและตรวจสอบการทําหน้ าทีของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุนทีมันใจได้ ว่ามีการ
ขายหน่วยลงทุนแก่กลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย และผู้ลงทุนมีความเข้ าใจในกองทุนรวมดังกล่าว ซึงจะติดตามจาก สรุปข้ อมูล
ยอดขาย ข้ อร้ องเรียน feedback จากผู้ลงทุนและผู้ทีเกียวข้ อง (เช่น ตัวกลาง คนขาย) ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดการ
ประสานงานกับตัวกลางในการติดตามยอดขายเพือตรวจสอบว่ายอดขายมีแนวโน้ มการเติบโตทีสูงผิดปกติในบางช่องทาง
การขาย สาขาหนึงสาขาใดของตัวกลาง หรือตัวกลางรายหนึงรายใดหรือไม่ เนืองจากยอดขายทีสูงผิดปกติดงั กล่าวอาจ
เป็ นสัญญาณบ่งบอกถึงการขายหน่วยลงทุนทีไม่เหมาะสม เช่น มีการเร่ งรัดการตัดสินใจของผู้ลงทุน มีการขายหน่วย
ลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนทีไม่ใช่กลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมาย เป็ นต้ น
5.2.2 ในกรณีทีเกิดข้ อสงสัยหรือพบว่าตัวกลางมีวิธีการเสนอขายไม่เหมาะสม หรือช่องทางการขายหน่วยลงทุน
ไม่เหมาะสมกับกลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมาย บริษัทจัดการมีการตรวจสอบสาเหตุ เช่น การโทรสอบถามความเห็นลูกค้ า เป็ นต้ น
และแก้ ไขหรือดําเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม เช่น หารือกับตัวกลางเพือปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการขาย ปรับเปลียน
กลุม่ ผู้ลงทุนเป้าหมาย ให้ ข้อมูล/จัดอบรม/สัมมนา เพือให้ ความรู้ตัวกลางเพิมเติม เปลียนหรือหยุดการใช้ ช่องทางการขาย/
ตัวกลางรายนันๆ เป็ นต้ น
6. การลงโทษพนักงาน
หากพนักงานกระทําผิดกฎระเบียบทีเกียวกับนโยบายและประกาศทีเกียวข้ อง บริษัทอาจพิจารณาดําเนินการ
ดังนี
- ตักเตือนด้ วยวาจา
- ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ภาคทัณฑ์
- สังพักงาน หรือให้ ออกจากการเป็ นพนักงาน

