นโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวมของบริษทั (Product Governance)
หมวด 1 บทนา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ได้จดั ทาแนวปฏิบตั ิในการออกและเสนอขายกองทุนรวมของ
บริ ษทั จัดการ (product governance) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จึง
จัดให้มีนโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวม (product governance) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกและ
เสนอขายกองทุนรวม โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ของผูล้ งทุนต่อการลงทุนในตลาดทุนผ่านกองทุนรวม
หมวด 2 วัตถุประสงค์
นโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวม มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมาย 6 ประการ ได้แก่
1. กองทุนรวมถูกออกแบบโดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมาย
2. บริ ษทั เข้าใจลักษณะและความเสี่ ยงของกองทุนรวมอย่างแท้จริ ง
3. กองทุนรวมถูกเสนอขายให้เฉพาะกับกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมาย ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
4. ตัวกลางและคนขายเข้าใจลักษณะสาคัญและความเสี่ ยงของกองทุนรวมและกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมายของ
กองทุนรวม
5. ผูล้ งทุนเข้าใจในลักษณะสาคัญและความเสี่ ยงของกองทุนรวมอย่างแท้จริ งก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
6. บริ ษ ัท ติ ด ตามดู แลกองทุ น รวมและการท าหน้าที่ ข องตัวกลางในการเสนอขายหน่ วยลงทุ น อย่า ง
ต่อเนื่องโดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีการดาเนิ นการอย่างเหมาะสม
หมวด 3 แนวทางดาเนินการ
บริ ษ ัท ก าหนดองค์ ป ระกอบ 4 ด้ า นในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามหลัก product
governance ดังนี้
ด้ านที่ 1 การจัดโครงสร้ างองค์ กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้ าทีข่ องผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ให้ความสาคัญและสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิจตาม
หลัก product governance โดยกาหนดให้เป็ นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโต
ได้อย่างยัง่ ยืน มัน่ ใจได้ในคุณภาพของกองทุนรวมที่ออกและเสนอขาย และลดความเสี่ ยงในการเกิด
mis-selling/mis-buying ได้แก่

1.1. บริ ษทั กาหนดแผนกลยุทธ์ ที่แสดงถึงแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจในส่ วนที่เกี่ยวกับกองทุนรวม ที่
ให้ความสาคัญในการสร้างและถ่ายทอดเจตนารมณ์ ของหลัก product governance พร้อมทั้งมี
การสื่ อสารและถ่ ายทอดเจตนารมณ์ ของหลัก product governance ให้ฝ่ายงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบ
1.2. บริ ษทั กาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน และขั้นตอนปฏิ บตั ิในภาพรวมเกี่ ยวกับ
การออกและเสนอขายกองทุนรวม รวมถึงมีการระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผูค้ วบคุมของ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งอย่า งชัด เจน มุ่ ง เน้ น ให้ เกิ ด การสอบทาน การถ่ ว งดุ ล อ านาจในการ
ปฏิ บตั ิงาน มี ความเป็ นอิสระ และการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิ บตั ิหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้สามารถตรวจสอบได้
1.3. บริ ษทั กาหนดให้ผูบ้ ริ หารระดับ สู งมี หน้าที่ รับผิดชอบการกากับ ดู แลการออกและเสนอขาย
กองทุ นรวม เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างเป็ นระบบ ทันต่อเหตุ การณ์ และสามารถ
ประเมิ นภาพรวมและความเสี่ ยงของธุ รกิ จ สามารถวัดผลสาเร็ จ วิเคราะห์ จุดที่ มีปัญหา และ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4. บริ ษ ัท มอบหมายผูท้ ี่ มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบงานที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น งานด้านการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
กองทุนรวม งานด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม งานด้านการคัดเลือกตัวกลาง เป็ นต้น
รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ ให้ฝ่ายงานสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ด้านการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานในการออกและเสนอขายกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ที่กาหนด สอบทานการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่มีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่เป็ นไป
ตามที่กาหนดให้ทราบ
1.5. บริ ษทั จัดให้มีท รัพยากรและบุ คลากรที่ มีความพร้ อม ทั้งด้านจานวนและคุ ณภาพ ที่ สามารถ
รองรับการออกและเสนอขายกองทุ นรวมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่ มี
ความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในผลิ ตภัณฑ์กองทุนรวม ลักษณะ ผลตอบแทน และ
ความเสี่ ยง รวมถึงเข้าใจกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมาย
1.6. บริ ษทั จัดให้มีการสื่ อสารให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องภายนอกได้ทราบและตระหนักถึ ง
ความเอาจริ งเอาจังของบริ ษทั ในเรื่ อง product governance
1.7. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ติดตามภาพรวมของการออกและเสนอขายกองทุนรวม
โดยจัดให้มีการรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานที่ ไม่เหมาะสมหรื อไม่เป็ นไปตามที่ กาหนด เพื่อใช้
เป็ นข้อ มู ล ประกอบการติ ด ตามดัง กล่ า ว และมี ก ารทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ระบบงานและขั้นตอนปฏิ บตั ิ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง รวมถึ งเมื่ อเกิ ดเหตุ การณ์ สาคัญ (material
event)
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ด้ านที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม (product development)
บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ระบวนการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ก องทุ น รวมที่ เหมาะสม โดยก าหนดกลุ่ ม ผูล้ งทุ น
เป้ าหมายของกองทุนรวมที่จะออกและเสนอขาย มีกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุน
รวมที่มนั่ ใจว่าถูกออกแบบโดยคานึ งถึ งความต้องการและประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และมี
การทดสอบผลิ ตภัณฑ์ก่อนการออกและเสนอขาย เพื่อให้บริ ษทั เข้าใจลักษณะและความเสี่ ยงของ
กองทุนรวมดังกล่าวอย่างแท้จริ ง และมัน่ ใจว่ากลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมายจะสามารถลงทุนในกองทุนรวม
ตามความต้องการ ได้แก่
2.1. การกาหนดกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมาย (identification of target market)
2.1.1. ก าหนดกลุ่ ม ผูล้ งทุ น เป้ าหมายของกองทุ น รวมที่ ออกและเสนอขาย โดยพิ จารณาถึ ง
ลักษณะของผูล้ งทุน ความต้องการ และวัตถุประสงค์ของการลงทุนของผูล้ งทุน เป็ นต้น
2.1.2. ก าหนดปั จจัยหรื อเงื่ อนไขที่ ใช้ก าหนดกลุ่ ม ผูล้ งทุ น เป้ าหมายที่ ชัด เจน เช่ น ประเภท
ผูล้ งทุน ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ สถานภาพทางการเงิ น ข้อจากัดหรื อเงื่ อนไขทาง
การเงิน อายุ ประสบการณ์การลงทุน เป็ นต้น
2.1.3. ระบุ ประเภทผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะที่ไม่เหมาะที่จะลงทุนในกองทุ นรวมที่ ออกและเสนอ
ขายอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิ ดการตระหนัก และพิจารณาก่ อนที่ จะเสนอขายหน่ วยลงทุ น
หรื อลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว เป็ นต้น
2.2. การออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product design)
2.2.1. กาหนดให้มีหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการพิจารณาออกแบบกองทุ น
รวม เช่น หน่วยงานด้านการลงทุน การบริ หารความเสี่ ยง การขาย compliance เป็ นต้น
2.2.2. บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มนั่ ใจว่ากองทุนรวม
ดังกล่าวถูกออกแบบโดยคานึงถึงประโยชน์และความต้องการของกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมาย
เป็ นส าคัญ และจัดเก็บ เอกสารหลักฐานในการพิ จารณาออกกองทุ นรวมให้ส ามารถ
ตรวจสอบได้
2.2.3. การออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม มีการพิจารณาถึงความสอดคล้องและเหมาะสมของ
กองทุ นรวมกับกลุ่มผูล้ งทุ นเป้ าหมาย ได้แก่ นโยบาย ลักษณะ(features) ผลตอบแทน
ความเสี่ ย ง เงื่ อนไขการจ่ ายผลตอบแทน เป็ นต้น หรื อข้อมู ล อื่ น ๆ เช่ น feedback จาก
ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ข้อร้องเรี ยน มาพิจารณาประกอบ
2.2.4. ระบุ ระดับ ความเสี่ ย ง หรื อ ความซับ ซ้ อ นของกองทุ น รวม เพื่ อ ใช้เป็ นข้อ มู ล ในการ
พิจารณากาหนดแนวทางในการเสนอขายหน่วยลงทุนให้เหมาะสม
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2.3. การทดสอบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product testing)
บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ารทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ ก องทุ น รวมก่ อ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ภายใต้
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ (scenario analysis / stress test) เพื่ อ ให้ เข้า ใจถึ ง ผลการด าเนิ น งานของ
กองทุนรวมภายใต้สถานการณ์ ต่างๆ เพื่อสามารถระบุปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ซ่ ึ งจะส่ งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุ นรวมได้ เพื่ อพิ จารณาถึ งความเหมาะสมและเป็ น
ธรรมกับกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมายได้
ด้ านที่ 3 การคั ด เลื อ กตั ว กลางในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น และการสื่ อ สารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น รวม
(distributor selection and communication)
บริ ษทั จัดให้มีการคัดเลือกตัวกลางที่เหมาะสม แนวทางการสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมและ
กลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมายไปยังตัวกลางที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ตัวกลางเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ ยงของ
กองทุนรวมที่เสนอขาย และสามารถเสนอขายกองทุนรวมแก่กลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง
มีวิธีการสื่ อสารข้อมูลกับผูล้ งทุนที่มนั่ ใจได้วา่ ผูล้ งทุนมีขอ้ มูลเพียงพอที่จะสามารถทาความเข้าใจ
กองทุนรวมก่อนการตัดสิ นใจลงทุนได้ รวมทั้งมีระบบงานรองรับการขายและให้บริ การในกรณี ที่
บริ ษทั มี การขายและให้บริ การหน่ วยลงทุ นตามแนวทางปฏิ บ ตั ิในการขายและให้บริ การเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ ได้แก่
3.1. การคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน
3.1.1. เลื อกตัวกลางสาหรับทาหน้าที่ในการขายและให้บริ การด้านผลิ ตภัณฑ์หน่ วยลงทุ นให้
เหมาะสมกับกลุ่มลงทุนเป้ าหมาย และมีการเสนอขาย หรื อการให้คาแนะนาที่มีคุณภาพ
3.1.2. มีการทา distributor due diligence เพื่อประเมินความพร้ อมและคุณสมบัติของตัวกลาง
เพื่ อให้ม นั่ ใจว่า ตัวกลางสามารถท าหน้าที่ ในการขายและให้บ ริ การหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมได้อย่างเหมาะสม
3.1.3. ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการขายและให้บริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่
เป็ นหน่วยลงทุน
3.2. การสื่ อสารข้อมูลกับตัวกลาง
3.2.1. บริ ษทั จัดให้มีการสื่ อสารข้อมูลเกี่ ยวกับกองทุนรวมให้ตวั กลาง เพื่อให้ตวั กลางมีขอ้ มูล
เพียงพอที่จะสามารถทาความเข้าใจกองทุ นรวมที่จะเสนอขาย และนาไปอธิ บายต่อให้
ผูล้ งทุนเข้าใจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3.2.2. บริ ษทั จัดให้มีเครื่ องมื อที่ ช่วยให้ตวั กลางสามารถอธิ บายข้อมูลกองทุ นรวมให้ผลู ้ งทุ น
เข้าใจได้ง่าย เช่น การจัดทาเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่จาเป็ นในรู ปแบบที่
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เข้าใจง่าย หรื อบริ ษทั จัดให้มีการอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู ้เพิ่มเติม เป็ นต้น หรื อช่อง
ทางการติ ดต่อประสานงาน (on-going) ระหว่างบริ ษทั และตัวกลางที่ จะสามารถทาให้
การสื่ อสารข้อมูลเป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.3. การสื่ อสารข้อมูลกับผูล้ งทุน
มีวธิ ี การสื่ อสารข้อมูลที่มนั่ ใจว่าผูล้ งทุนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่เพียงพอที่จะสามารถ
ทาความเข้าใจกองทุนรวมดังกล่ าวก่ อนการตัดสิ นใจลงทุ นได้ เช่ น จัดทาเอกสาร factsheet
หนังสื อชี้ ช วน เอกสารประกอบการขาย รวมถึ งข้อมู ล อื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องให้ อยู่ในรู ป แบบที่
สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อป้ องกันผูล้ งทุนเข้าใจผิดในสาระสาคัญของกองทุนรวม เป็ นต้น
ด้ านที่ 4 การติดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ กองทุนรวมและการทาหน้ าทีข่ องตัวกลางในการเสนอขาย
หน่ วยลงทุน (product and distributor monitoring)
บริ ษทั มี วิธีการติดตามผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม เพื่อให้มนั่ ใจว่ากองทุนรวมยังคงมีความ
เหมาะสมกับกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมาย และมีวิธีการติดตามการทาหน้าที่ของตัวกลางในการเสนอขาย
หน่ วยลงทุ น เพื่ อมัน่ ใจว่าได้มีก ารขายหน่ วยลงทุ นแก่ กลุ่ มผูล้ งทุ นเป้ าหมาย และผูล้ งทุ นมี ความ
เข้าใจในกองทุนรวมก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ได้แก่
4.1. การติดตามผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product monitoring)
4.1.1. บริ ษทั จัดให้มีวิธีการติดตามและตรวจสอบกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายว่ากองทุ น
รวมดังกล่ าวยังเหมาะสมกับ กลุ่ ม ผูล้ งทุ นเป้ าหมาย บริ ษ ทั จัดให้มี ก ารทบทวนความ
เหมาะสมของกองทุ น รวม (product review) หรื อการทบทวนเมื่ อเกิ ด material event
หรื อประเทศที่กองทุนรวมเน้นลงทุนตกอยูใ่ นสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ที่อาจส่ งผลกระทบ
ต่อกองทุนรวม เป็ นต้น
4.1.2. บริ ษทั มีการเฝ้ าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่ อง วิเคราะห์ผลกระทบต่อกองทุนรวมของ
ตน และแก้ไขหรื อดาเนิ นการใด ๆ ตามความเหมาะสม เช่น เปิ ดเผยข้อมูลผลกระทบไว้
ใน website เพื่อให้ผลู้ งทุนรับทราบ
4.2. การติดตามการทาหน้าที่ของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน (distributor monitoring)
4.2.1. บริ ษทั จัดให้มีวิธีการติดตามและตรวจสอบการทาหน้าที่ของตัวกลางในการเสนอขาย
หน่วยลงทุน เพื่อมัน่ ใจว่าได้มีการขายหน่วยลงทุนแก่กลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมาย และผูล้ งทุน
มีความเข้าใจในกองทุนรวมดังกล่าว
4.2.2. หากสงสัยหรื อพบว่าตัวกลางมีวธิ ี การเสนอขายไม่เหมาะสม หรื อช่องทางการขายหน่วย
ลงทุนไม่เหมาะสมกับกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมาย บริ ษทั จะทาการสอบหาสาเหตุ และแก้ไข
หรื อดาเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม
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หมวด 4 การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
ให้สานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ระบบงาน ระเบียบปฏิบตั ิ
และขั้นตอนปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับการออกและเสนอขายกองทุ นรวม ตามที่ บ ริ ษ ทั ก าหนด และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
หมวด 5 อืน่ ๆ
คณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายให้ ก รรมการผูจ้ ดั การออกประกาศ เพื่ อ เผยแพร่ น โยบายฯ การ
ก าหนดระเบี ย บ คู่ มื อ หรื อ แนวทางปฏิ บ ัติ ภ ายใต้น โยบายนี้ หรื อ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดของ
สานักงานก.ล.ต.ที่เกี่ ยวข้องกับ product governance ที่มีผลใช้บงั คับในปั จจุบนั หรื อที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขในอนาคต
นโยบายนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
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