นโยบายด้านการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จากัด (บริษัท) ให้ความสาคัญในการพัฒนาและเสนอขายกองทุนรวมที่คานึงถึงความ
ต้องการและประโยชน์สงู สุดของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product governance)
บริษัทจึงจัดให้มีระบบรองรับการออกและเสนอขายกองทุนรวม โดยบริษัทต้องเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวม
อย่างถ่องแท้ เสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกับกลุ่มผูล้ งทุนเป้าหมายผ่านช่องทางที่เหมาะสม คัดเลือกตัวแทนขาย จัดทาเอกสาร
การขาย และกาหนดแผนการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริษัทจะมีการทบทวนความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่เสนอขายไปแล้ว พร้อมทั้ งทบทวนการทาหน้าที่ของตัวแทนขาย เพื่อให้ม่ นั ใจว่าตัวแทนจะสามารถทา
หน้าที่ในการขายและให้บริการหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะออกเสนอขายได้อย่างถูกต้อง และหากเกิดปั ญหาใดๆขึน้ บริษัทจะ
สามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
โครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูงให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจตามหลัก product governance
โดยกาหนดให้เป็ นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน มั่นใจได้ในคุณภาพของกองทุนรวม
ที่ออกและเสนอขาย และลดความเสี่ยงในการ mis-selling / mis-buying
2. คณะกรรมการด้านการพัฒนาและการเสนอขายผลิ ตภัณ ฑ์กองทุนรวม ประกอบด้วยผู้บริห ารระดับ สูง จากฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
1. การริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Idea generation)
พิจารณาจากหลากหลายปั จจัย อาทิเช่น ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ความต้องการ (demand) จากพนักงานขาย
ตัวแทนขาย เพื่อทาความเข้าใจความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน
ไทยและ/หรือต่างประเทศ เพื่อหาช่องว่างด้านผลิตภัณฑ์ (product gap) พิจารณาภาพรวมและวงจรเศรษฐกิจ สภาวะ
ตลาดการลงทุนกับความเหมาะสมในแต่ละประเภทสินทรัพย์
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Product Design)
คณะกรรมการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม อันได้แก่ นโยบายการ
ลงทุน สินทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน เป็ นต้น โดยต้องคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูล้ งทุน และ
ไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีจะทาให้ผลู้ งทุนเสียประโยชน์
จากการลงทุนในกองทุนรวมที่จะเสนอขาย

นอกจากนั้น จะกาหนดลักษณะของกองทุนรวม (fund features) โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ลักษณะของผูล้ งทุนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับกองทุนที่จะเสนอขาย ประเภทกองทุน ระดับความเสี่ยง
ของกองทุนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูล้ งทุนหรือ พนักงานขายหรือตัวแทนขาย ข้อจากัดหรือลักษณะเฉพาะของ
หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน เช่น สภาพคล่อง ระยะเวลาการได้รบั เงินเมื่อมีการขายหลักทรัพย์ท่ลี งทุน เป็ นต้น
3. การทดสอบผลิตภัณฑ์
ก่อนการเสนอขายกองทุน จัดให้ทาการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ (Stress Test / Scenario Analysis)
โดยใช้สมมุติฐานที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนว่ามีความเหมาะสม
และเป็ นธรรมกับกลุ่มผูล้ งทุนเป้าหมายหรือไม่
4. กาหนดกลุ่มผู้ลงทุนเป้ าหมาย
กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะเสนอขาย โดยอาจพิจารณาจากปั จจัย ได้แก่ นโยบายการ
ลงทุน ประเภทสินทรัพย์ ภูมิภาคหรือประเทศที่ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนและลักษณะความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน ข้อจากัดในนโยบายและ/หรือตราสารที่ลงทุน เช่น สภาพคล่อง ระยะเวลาการลงทุน
พิ จ ารณาโครงสร้างลูกค้าในกองทุนที่ บ ริห ารอยู่ในปั จจุบันที่ มีลักษณะใกล้เคียงกัน ข้อ คิ ด เห็น ข้อ เสนอแนะจาก
พนักงานขาย ตัวแทนขาย ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือปั จจัยอื่นใดที่สามารถนามาพิจารณาเพื่อกาหนดลักษณะ
ของกลุ่มผูล้ งทุนเป้าหมายที่เหมาะสมได้
5. แนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
เพื่ อ ป้ อ งกั น การขายผิ ด พลาดหรื อ mis-selling / mis-buying แนวทางการเสนอขายผลิ ต ภัณ ฑ์ก องทุ น รวม จะ
ประกอบด้วย
5.1

การคัดเลือกตัวแทนขาย
ประเมินความรูใ้ นผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่จะเสนอขาย ประสบการณ์ในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
รวมถึงคัดเลือกตัวแทนขายที่มีใบอนุญาตเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนให้ตรงกับประเภทกองทุนที่สามารถเสนอขาย
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานกาหนดไว้ตามคุณสมบัติของผูแ้ นะนาการลงทุน เพื่อให้ม่ นั ใจว่าตัวแทนขายจะ
สามารถนาเสนอกองทุนรวมต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง หรือจัดทาวิธีการประเมินอื่นใดที่เหมาะสม
กับตัวแทนขายแต่ละประเภท

5.2

การจัดทาเอกสารการขายและการสื่อสารถึงตัวแทนขายและผู้ลงทุน
จัดทาเอกสารการขาย รวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อน
ของกองทุนรวม เพื่อให้ผลู้ งทุนและตัวแทนขายมีขอ้ มูลที่เพียงพอที่จะทาความเข้าใจและตัดสินใจลงทุน

5.3

การอบรมและทดสอบความรู้ก่อนการเสนอขายผลิตภัณฑ์
จัดให้มีการอบรมและทดสอบความรูข้ องพนักงานขาย ซึ่งเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนโดยตรง รวมถึงตัวแทนขาย
เพื่อให้ม่นั ใจว่าพนักงานขายมีความรูค้ วามเข้าใจในกองทุน ก่อนการเสนอขายแก่ผลู้ งทุน

การติดตามผลและทบทวน
การติดตามและทบทวนความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แบ่ งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ความเหมาะสม
ด้านผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและความเหมาะสมในการทาหน้าที่ของตัวแทนขาย
1. การติดตามผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
ติดตามผลการดาเนินงานและความเสี่ยงของกองทุนรวมอย่างสม่าเสมอ รวมถึงติดตามข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เพื่อ
วิเคราะห์ว่ากองทุนยังมีความเหมาะสมกับกลุ่มผูล้ งทุนเป้าหมายหรือเป็ นไปตามเจตนารมย์เดิมในการจัดตัง้ กองทุน
หรือไม่ เมื่อพบว่ากองทุนรวมใดมีความไม่เหมาะสมกับกลุ่มผูล้ งทุนเป้าหมายอีกต่อไป หรือกรณีมีเหตุการณ์ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน หรือมีผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนยั สาคัญ บริษัทจะดาเนินการเฝ้าติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ/หรือแก้ไขหรือดาเนินการใดๆเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึง สื่อสารต่อตัวแทนขายและ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามความเหมาะสม
2. การติดตามการทาหน้าทีข่ องตัวแทนขาย
จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของแต่ละตัวแทนขายอย่างสม่าเสมอ เพื่อทบทวนการทาหน้าที่ของตัวแทนขาย เมื่อ
มีขอ้ สงสัยหรือพบว่าตัวแทนขายรายใดมีความไม่เหมาะสมในการเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม จะต้องหารือกับ
ตัวแทนขายรายนั้น เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน หากตัวแทนขายรายใดไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง บริษัทอาจยุติการให้ตวั แทนขายรายนัน้ ทาหน้าที่ในการเสนอขายกองทุน ที่พบข้อสงสัยหรือผิดปกติ หรือยุติ
การเสนอขายในทุกกองทุน

