
 
 

นโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวมของบริษทั (Product Governance) 
 

หมวด 1 บทน า 
 

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ไดจ้ดัท าแนวปฏิบติัในการออกและเสนอขายกองทุนรวมของ
บริษทัจดัการ (product governance) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จึง
จดัให้มีนโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวม (product governance) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกและ
เสนอขายกองทุนรวม โดยค านึงถึงความตอ้งการและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั ตามหลกัธรรมาภิบาล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์องทุนรวม เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ของผูล้งทุนต่อการลงทุนในตลาดทุนผา่นกองทุนรวม 

 

หมวด 2 วตัถุประสงค์ 
 

นโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวม มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทั บรรลุเป้าหมาย 6 ประการ ไดแ้ก่ 
1. กองทุนรวมถูกออกแบบโดยค านึงถึงความตอ้งการและประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย 
2. บริษทัเขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมอยา่งแทจ้ริง 
3. กองทุนรวมถูกเสนอขายใหเ้ฉพาะกบักลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย ผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม 
4. ตวักลางและคนขายเขา้ใจลกัษณะส าคญัและความเส่ียงของกองทุนรวมและกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายของ

กองทุนรวม 
5. ผูล้งทุนเขา้ใจในลกัษณะส าคญัและความเส่ียงของกองทุนรวมอยา่งแทจ้ริงก่อนการตดัสินใจลงทุน 
6. บริษัทติดตามดูแลกองทุนรวมและการท าหน้าท่ีของตวักลางในการเสนอขายหน่วยลงทุนอย่าง

ต่อเน่ืองโดยหากมีปัญหาเกิดข้ึนจะมีการด าเนินการอยา่งเหมาะสม 
 

หมวด 3 แนวทางด าเนินการ 
 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบ 4 ด้านในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลัก product 
governance  ดงัน้ี 
ด้านที่ 1 การจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าทีข่องผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ให้ความส าคญัและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจตาม
หลกั product governance โดยก าหนดให้เป็นหวัใจของวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจเติบโต
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื มัน่ใจไดใ้นคุณภาพของกองทุนรวมท่ีออกและเสนอขาย และลดความเส่ียงในการเกิด 
mis-selling/mis-buying ไดแ้ก่ 
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1.1. บริษทัก าหนดแผนกลยุทธ์ ท่ีแสดงถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวกบักองทุนรวม ท่ี
ให้ความส าคญัในการสร้างและถ่ายทอดเจตนารมณ์ของหลกั product governance พร้อมทั้งมี
การส่ือสารและถ่ายทอดเจตนารมณ์ของหลกั product governance ให้ฝ่ายงานและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งทราบ 

1.2. บริษทัก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน และขั้นตอนปฏิบติัในภาพรวมเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายกองทุนรวม รวมถึงมีการระบุหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และผูค้วบคุมของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน มุ่งเน้นให้เกิดการสอบทาน การถ่วงดุลอ านาจในการ
ปฏิบติังาน มีความเป็นอิสระ และการไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัเก็บเอกสารหลกัฐานใหส้ามารถตรวจสอบได ้

1.3. บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงมีหน้าท่ีรับผิดชอบการก ากบัดูแลการออกและเสนอขาย
กองทุนรวม เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นระบบ ทนัต่อเหตุการณ์ และสามารถ
ประเมินภาพรวมและความเส่ียงของธุรกิจ สามารถวดัผลส าเร็จ วิเคราะห์จุดท่ีมีปัญหา และ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4. บริษัทมอบหมายผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น งานด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์
กองทุนรวม งานดา้นการทดสอบผลิตภณัฑ์กองทุนรวม งานดา้นการคดัเลือกตวักลาง เป็นตน้ 
รวมทั้งมอบหมายหน้าท่ีให้ฝ่ายงานส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีด้านการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานในการออกและเสนอขายกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติั
ท่ีก าหนด สอบทานการปฏิบติังาน และรายงานผลการปฏิบติังานท่ีมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนดใหท้ราบ 

1.5. บริษทัจดัให้มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีความพร้อม ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพ ท่ีสามารถ
รองรับการออกและเสนอขายกองทุนรวมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรดงักล่าวเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถและมีความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์กองทุนรวม ลกัษณะ ผลตอบแทน และ
ความเส่ียง รวมถึงเขา้ใจกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย  

1.6. บริษทัจดัให้มีการส่ือสารให้ผูป้ฏิบติังาน และผูท่ี้ เก่ียวขอ้งภายนอกไดท้ราบและตระหนักถึง
ความเอาจริงเอาจงัของบริษทัในเร่ือง product governance  

1.7. คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ติดตามภาพรวมของการออกและเสนอขายกองทุนรวม 
โดยจดัให้มีการรายงานผลการปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการติดตามดังกล่าว และมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย 
ระบบงานและขั้นตอนปฏิบติัอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมถึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ส าคญั (material 
event)  
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ด้านที่ 2 การพฒันาผลติภัณฑ์กองทุนรวม (product development) 

บริษัทจดัให้มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมท่ีเหมาะสม โดยก าหนดกลุ่มผูล้งทุน
เป้าหมายของกองทุนรวมท่ีจะออกและเสนอขาย มีกระบวนการในการออกแบบผลิตภณัฑ์กองทุน
รวมท่ีมัน่ใจว่าถูกออกแบบโดยค านึงถึงความตอ้งการและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และมี
การทดสอบผลิตภณัฑ์ก่อนการออกและเสนอขาย เพื่อให้บริษทัเขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของ
กองทุนรวมดงักล่าวอยา่งแทจ้ริง และมัน่ใจวา่กลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายจะสามารถลงทุนในกองทุนรวม
ตามความตอ้งการ   ไดแ้ก่  
2.1. การก าหนดกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย (identification of target market)     

2.1.1. ก าหนดกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายของกองทุนรวมท่ีออกและเสนอขาย โดยพิจารณาถึง
ลกัษณะของผูล้งทุน ความตอ้งการ และวตัถุประสงคข์องการลงทุนของผูล้งทุน เป็นตน้   

2.1.2. ก าหนดปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีใช้ก าหนดกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายท่ีชัดเจน เช่น ประเภท         
ผูล้งทุน ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้สถานภาพทางการเงิน ขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขทาง
การเงิน อาย ุประสบการณ์การลงทุน เป็นตน้  

2.1.3. ระบุประเภทผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะท่ีไม่เหมาะท่ีจะลงทุนในกองทุนรวมท่ีออกและเสนอ
ขายอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการตระหนัก และพิจารณาก่อนท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุน 
หรือลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าว เป็นตน้  

2.2. การออกแบบผลิตภณัฑก์องทุนรวม (product design)  
2.2.1. ก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพิจารณาออกแบบกองทุน

รวม เช่น หน่วยงานดา้นการลงทุน การบริหารความเส่ียง การขาย compliance เป็นตน้    
2.2.2. บริษทัจดัให้มีกระบวนการในการออกแบบผลิตภณัฑ์กองทุนรวมท่ีมัน่ใจวา่กองทุนรวม

ดงักล่าวถูกออกแบบโดยค านึงถึงประโยชน์และความตอ้งการของกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย
เป็นส าคญั  และจดัเก็บเอกสารหลักฐานในการพิจารณาออกกองทุนรวมให้สามารถ
ตรวจสอบได ้

2.2.3. การออกแบบผลิตภณัฑ์กองทุนรวม มีการพิจารณาถึงความสอดคลอ้งและเหมาะสมของ
กองทุนรวมกบักลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย ไดแ้ก่ นโยบาย ลกัษณะ(features)  ผลตอบแทน 
ความเส่ียง เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น หรือข้อมูลอ่ืนๆ เช่น feedback จาก         
ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ขอ้ร้องเรียน มาพิจารณาประกอบ 

2.2.4. ระบุระดับความเส่ียง หรือความซับซ้อนของกองทุนรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาก าหนดแนวทางในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหเ้หมาะสม  
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2.3. การทดสอบผลิตภณัฑก์องทุนรวม (product testing) 

บริษัทจัดให้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ (scenario analysis / stress test)  เพื่อให้เข้าใจถึงผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ  เพื่อสามารถระบุปัจจยัหรือเหตุการณ์ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมได้  เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็น
ธรรมกบักลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายได ้  

 

ด้านที่ 3 การคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน และการส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
(distributor selection and communication) 
บริษทัจดัให้มีการคดัเลือกตวักลางท่ีเหมาะสม  แนวทางการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมและ
กลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายไปยงัตวักลางท่ีท าให้มัน่ใจไดว้า่ ตวักลางเขา้ใจถึงลกัษณะและความเส่ียงของ
กองทุนรวมท่ีเสนอขาย และสามารถเสนอขายกองทุนรวมแก่กลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
มีวิธีการส่ือสารขอ้มูลกบัผูล้งทุนท่ีมัน่ใจไดว้า่ ผูล้งทุนมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะสามารถท าความเขา้ใจ
กองทุนรวมก่อนการตดัสินใจลงทุนได ้รวมทั้งมีระบบงานรองรับการขายและให้บริการในกรณีท่ี
บริษทัมีการขายและให้บริการหน่วยลงทุนตามแนวทางปฏิบติัในการขายและให้บริการเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหน่วยลงทุนและตราสารหน้ี  ไดแ้ก่  
3.1. การคดัเลือกตวักลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน   

3.1.1. เลือกตวักลางส าหรับท าหน้าท่ีในการขายและให้บริการดา้นผลิตภณัฑ์หน่วยลงทุนให้
เหมาะสมกบักลุ่มลงทุนเป้าหมาย และมีการเสนอขาย หรือการใหค้  าแนะน าท่ีมีคุณภาพ 

3.1.2. มีการท า distributor due diligence เพื่อประเมินความพร้อมและคุณสมบติัของตวักลาง
เพื่อให้มัน่ใจว่า ตวักลางสามารถท าหน้าท่ีในการขายและให้บริการหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3.1.3. ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการขายและให้บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนท่ี
เป็นหน่วยลงทุน 

3.2. การส่ือสารขอ้มูลกบัตวักลาง  
3.2.1. บริษทัจดัให้มีการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมให้ตวักลาง เพื่อให้ตวักลางมีขอ้มูล

เพียงพอท่ีจะสามารถท าความเขา้ใจกองทุนรวมท่ีจะเสนอขาย และน าไปอธิบายต่อให ้    
ผูล้งทุนเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น   

3.2.2. บริษทัจดัให้มีเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ตวักลางสามารถอธิบายขอ้มูลกองทุนรวมให้ผูล้งทุน
เขา้ใจไดง่้าย  เช่น  การจดัท าเอกสารและขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมท่ีจ าเป็นในรูปแบบท่ี
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เขา้ใจง่าย  หรือบริษทัจดัให้มีการอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม เป็นตน้  หรือช่อง
ทางการติดต่อประสานงาน (on-going) ระหว่างบริษทัและตวักลางท่ีจะสามารถท าให้
การส่ือสารขอ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

3.3. การส่ือสารขอ้มูลกบัผูล้งทุน 
มีวธีิการส่ือสารขอ้มูลท่ีมัน่ใจวา่ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถ
ท าความเขา้ใจกองทุนรวมดังกล่าวก่อนการตดัสินใจลงทุนได้  เช่น  จดัท าเอกสาร factsheet 
หนังสือช้ีชวน เอกสารประกอบการขาย รวมถึงข้อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องให้อยู่ในรูปแบบท่ี
สามารถเขา้ใจไดง่้าย  เพื่อป้องกนัผูล้งทุนเขา้ใจผดิในสาระส าคญัของกองทุนรวม เป็นตน้ 

 

ด้านที่ 4 การติดตามความเหมาะสมของผลติภัณฑ์กองทุนรวมและการท าหน้าทีข่องตัวกลางในการเสนอขาย
หน่วยลงทุน (product and distributor monitoring) 
บริษทัมีวิธีการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนรวม เพื่อให้มัน่ใจว่ากองทุนรวมยงัคงมีความ
เหมาะสมกบักลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย และมีวิธีการติดตามการท าหน้าท่ีของตวักลางในการเสนอขาย
หน่วยลงทุน เพื่อมัน่ใจว่าได้มีการขายหน่วยลงทุนแก่กลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย และผูล้งทุนมีความ
เขา้ใจในกองทุนรวมก่อนการตดัสินใจลงทุน  ไดแ้ก่  
4.1. การติดตามผลิตภณัฑก์องทุนรวม (product monitoring)   

4.1.1. บริษทัจดัให้มีวิธีการติดตามและตรวจสอบกองทุนรวมท่ีออกและเสนอขายว่ากองทุน
รวมดังกล่าวยงัเหมาะสมกับกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย  บริษทัจดัให้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของกองทุนรวม (product review) หรือการทบทวนเม่ือเกิด  material event  
หรือประเทศท่ีกองทุนรวมเนน้ลงทุนตกอยูใ่นสภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ ท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อกองทุนรวม  เป็นตน้ 

4.1.2. บริษทัมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง วิเคราะห์ผลกระทบต่อกองทุนรวมของ
ตน และแกไ้ขหรือด าเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสม เช่น เปิดเผยขอ้มูลผลกระทบไว้
ใน website เพื่อใหผู้ล้งทุนรับทราบ  

4.2. การติดตามการท าหนา้ท่ีของตวักลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน (distributor monitoring) 
4.2.1. บริษทัจดัให้มีวิธีการติดตามและตรวจสอบการท าหน้าท่ีของตวักลางในการเสนอขาย

หน่วยลงทุน เพื่อมัน่ใจวา่ไดมี้การขายหน่วยลงทุนแก่กลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย และผูล้งทุน
มีความเขา้ใจในกองทุนรวมดงักล่าว  

4.2.2. หากสงสัยหรือพบวา่ตวักลางมีวธีิการเสนอขายไม่เหมาะสม หรือช่องทางการขายหน่วย
ลงทุนไม่เหมาะสมกบักลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย บริษทัจะท าการสอบหาสาเหตุ และแกไ้ข
หรือด าเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม  
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หมวด 4 การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ 
 

ให้ส านกัตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานตามนโยบาย ระบบงาน ระเบียบปฏิบติั 
และขั้นตอนปฏิบติัเก่ียวกับการออกและเสนอขายกองทุนรวม ตามท่ีบริษทัก าหนด  และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

 

หมวด 5 อืน่ๆ  
 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการออกประกาศ เพื่อเผยแพร่นโยบายฯ การ
ก าหนดระเบียบ คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายน้ี หรือเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
ส านกังานก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้งกบั product governance ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนั หรือท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขในอนาคต  
 

 

นโยบายน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560  เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง 
 
 

  


