นโยบายการขายและการให้ บริการด้ านหน่ วยลงทุน (Fair dealing)
บริ ษทั จัดให้มีนโยบายและแผนกลยุทธ์อนั แสดงถึ งแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนที่เกี่ ยวกับการ
ขายและการให้บริ การด้านหน่วยลงทุนซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเป็ นแนวปฏิ บตั ิที่ นป. 1/2560 เรื่ องแนวทางปฏิบตั ิในการขายและให้บริ การ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ให้รวมถึง
ประกาศที่ เกี่ ย วข้องกับ เรื่ องดังกล่ าวที่ มี ผลใช้บ งั คับ อยู่ในปั จจุ บ ัน ที่ จะออกใหม่ ห รื อที่ จะมี การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหน้า นโยบายการขายและการให้บริ การด้านหน่วยลงทุน (Fair dealing) นี้ บริ ษทั
ให้ความสาคัญและสนับสนุ นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขายหน่วยลงทุนและบริ การ ให้ดาเนิ นตามหลัก fair
dealing ประกอบด้วย
(1) การจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้แก่
การมอบหมายและการกาหนดหน้าที่ ความรับ ผิดชอบของผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายงานและบุ คลากรที่ มี
หน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เป็ นต้น
(2) การคัด เลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการจัด กลุ่ ม ลู ก ค้า (Product Selection and Client Segmentation)
ได้แก่ การจัดให้มีกระบวนการประเมิ นความเหมาะสมของการจัดตั้งกองทุน โดยคานึ งถึ งการ
บริ หารจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า เป็ นต้น
(3) การสื่ อสารและการให้ความรู ้แก่คนขาย (Communication and Training Program) ได้แก่ การจัด
ให้ มี ฝ่ ายงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารและให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ข าย การจัด ฝึ กอบรมและวิ ธี
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการขายหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(4) กระบวนการขาย (Sales Process) ได้แก่ การจัดให้มีกระบวนการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการขาย
และให้บริ การ กระบวนการขายและให้บริ การแก่ลูกค้าที่เป็ นผูล้ งทุนรายย่อยที่มีความเปราะบาง
เป็ นต้น
(5) การกาหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Structure) ได้แก่ การกาหนดโครงสร้างการ
จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผตู ้ ิดต่อกับนักลงทุนและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้อง และการประเมินความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดจากโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทน เป็ นต้น
(6) การจัด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ยน(Complaint Handing) ได้ แ ก่ การรั บ และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ
ร้องเรี ยน การดาเนินการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน เป็ นต้น
(7) การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน (Internal Control and In-house Inspection)
ได้แก่ การจัดให้ มี ระบบงานหรื อฝ่ ายงาน เพื่ อดาเนิ น การติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านการขายและให้บริ การอย่างเหมาะสม เป็ นต้น

(8) ระบบปฏิ บ ัติ ก ารและแผนรองรั บ กรณี เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น (Operation and Business Continuity)
ได้แก่ การกาหนดให้มีแผนงานรองรับ กรณี เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ น เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าบริ ษทั สามารถ
ดาเนินการเกี่ยวกับธุ รกรรมของลูกค้าได้โดยไม่หยุดชะงัก หรื อเกิดความเสี ยหาย เป็ นต้น
ทั้งนี้ ให้ก รรมการผูจ้ ดั การมี อานาจในการจัดให้มี ระเบี ย บปฏิ บตั ิ ภายใต้นโยบายการขายและการ
ให้บริ การด้านหน่ วยลงทุน(Fair dealing) ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
และระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
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