นโยบายการขายและให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ อย่ างเป็ นธรรม
โดยคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
บลจ.กรุ งศรี ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงความต้ องการ และ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ อันจะนามาซึ่งความเชื่อมัน่ ของผู้ลงทุน และการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อบรรลุ
เจตนารมณ์ดงั กล่าว บลจ.กรุ งศรี จึงกาหนดแนวทางด้ านการขายและให้ บริ การแก่ผ้ ลู งทุนอย่างเป็ นธรรม (Fair dealing)
เพื่อให้ พนักงานทุกคนยึดมัน่ และปฏิบตั ิบนพื ้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน
โครงสร้ างองค์ กร บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงให้ ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนิน ธุรกิจตามหลัก fair dealing
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ จึงได้ กาหนดนโยบายการขายและให้ บริ การด้ านผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นธรรมขึ ้นมา
โดยก าหนดให้ เ ป็ นหัว ใจของวัฒ นธรรมองค์ ก ร ซึ่ง จะช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โตได้ อ ย่า งยั่ง ยื น และลดความเสี่ย งในการเกิ ด
mis-selling / mis-buying และการทุจริ ตต่อทรัพย์สนิ ของลูกค้ าได้
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และการจัดกลุ่มลูกค้ า (Product Selection and Client Segmentation)
บริ ษัทมีกระบวนการในการพิจารณาการออกกองทุนหรื อคัดเลือกกองทุนที่มีความเหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพมาเสนอ
ขายให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทจะคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า ทังนี
้ ้การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุม่ ลูกค้ าจะเป็ นไป
ตามนโยบายด้ านการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
การสื่อสารและการให้ ความรู้แก่ พนักงานขาย (Communication and Training Program)
1. บริ ษัทมีการจัดอบรมให้ ความรู้ แก่คนขายเพื่อให้ คนขายสามารถให้ คาแนะนาลูกค้ าได้ อย่างมีคุณภาพและ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ได้ เหมาะสมกับลูกค้ า รวมถึงทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ าและวิธีการ
ปฎิบัติงานในฐานะผู้มีวิชาชี พ และมีจรรยาบรรณ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามนโยบายด้ านการพัฒ นาและเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
2. เนื ้อหาที่ใช้ ในสือ่ สารกับคนขายจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
กระบวนการขาย (Sales Process)
1. บริ ษัทจัดการมีกระบวนการในการคัดเลือกคนขายโดยคนขายนันจะต้
้
องมีความรู้ ความสามารถเพียงพอและ
สอดคล้ องกับประเภทของกองทุนที่จะเสนอขาย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติด้านการศึกษา องค์ความรู้ และ
การได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน

2. บริ ษัทจัดการจัดให้ มีคู่มือในการปฎิบตั ิในกระบวนขายอย่างครบถ้ วน ชัดเจนโดยพนักงานสามารถเข้ าใจ
บทบาทและหน้ าที่ที่ตนควรปฎิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3. บริ ษั ท จัด การจัด ให้ มี วิ ธี ป ฎิ บัติ ง านที่ ท าให้ พ นัก งานรู้ จัก ประเภทลูก ค้ า เพื่ อ ให้ สามารถน าเสนอกองทุน ที่
สอดคล้ องกับประเภทลูกค้ า รวมทังมี
้ การให้ ข้อมูลและการแจ้ งเตือนความเสี่ยงต่างๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้ าใน
แต่ละประเภท
4. บริ ษัทจัดการจัดให้ มีกระบวนการขายที่เป็ นธรรมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้ าตลอดจนไม่เอาเปรี ยบใน
ความไม่ร้ ูของลูกค้ า เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าลูกค้ าจะได้ รับการเสนอขายกองทุนที่เหมาะสม ได้ รับข้ อมูลและบริ การ
ครบถ้ วนตามควรและสามารถตัดสินใจลงทุนได้ ด้วยความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
5. บริ ษัทจัดการจัดให้ มีวิธีปฎิบตั ิงานที่ทาให้ พนักงานรู้ จักตัวตนลูกค้ า โดยทราบข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ทอด
สุดท้ ายและผู้มีอานาจควบคุมหรื อตัดสินใจในทอดสุดท้ ายเพื่อให้ สามารถแนะนาการลงทุนอย่างเหมาะสม
6. บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการสอบถามข้ อมูลและทาความรู้จกั กับลูกค้ าเพื่อให้ คนขายสามารถรวบรวมข้ อมูลลูกค้ า
อย่างครบถ้ วนเพียงพอ ตลอดจนเพื่อให้ ทราบความต้ องการหรื อเป้าหมายทางการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่รับ
ได้ หรื อระดับขาดทุนที่รับได้ โดยใช้ แบบฟอร์ ม Suitability Test เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่เพียงพอสาหรับการ
ประเมินความเสีย่ งในการลงทุนที่ผ้ ลู งทุนสามารถยอมรับได้ และสามารถให้ คาแนะนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมแก่ลกู ค้ า
7. บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการทา Knowledge Assessment เพิ่มเติมในกรณีการเสนอขายกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง
หรื อมีความซับซ้ อน โดยคนขายจะมีการประเมินว่าลูกค้ ามีความเหมาะสมที่จะนาเสนอกองทุนประเภทที่มี
ความเสีย่ งสูงหรื อมีความซับซ้ อนหรื อไม่
8. บริ ษัทจัดการมีการจัดให้ ลกู ค้ าที่เป็ นผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความเปราะบางต้ องได้ รับการคุ้มครองมากกว่าปกติ
โดยคนขายจะต้ องตระหนักถึงการให้ สนใจและใช้ ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายกองทุนเป็ นพิเศษ
รวมถึงให้ ความสาคัญในการเสนอขายกองทุนกับลูกค้ าที่เ ป็ นผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความเปราะบาง โดยจะต้ อง
ให้ ข้อมูลและคาเตือนที่เพียงพอในการเสนอขาย
9. บริ ษัทจัดการจัดให้ มีระบบงานเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทจัดการมีการเก็บรักษาข้ อมูลลูกค้ าในที่ปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันการสูญหาย การแก้ ไข หรื อการเข้ าถึงโดยผู้ไม่มีหน้ าที่ที่เกี่ ยวข้ อง และมีกระบวนการในการทบทวนและ
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
10. บริ ษัทจัดการมีกระบวนการในการยืนยันตัวตนของลูกค้ าที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการลงทุน
หรื อการทาธุรกรรมได้ กระทาโดยลูกค้ าหรื อผู้รับมอบอานาจจากลูกค้ า ที่บริ ษัทจัดการติดต่อและให้ บริ การ
รวมถึงการติดตามตรวจสอบกระบวนการดังกล่าว

11. บริ ษัทจัดการมีการดาเนินการทบทวนและปรับปรุ งข้ อมูลของลูกค้ าโดยไม่ชักช้ า กรณีที่มูลค่า รู ปแบบหรื อ
วิธี การในการท าธุร กรรม การช าระเงิ น หรื อ การรั บ ชาระเงิ น ของลูก ค้ า หรื อ ผู้รั บ ประโยชน์ ที่แ ท้ จ ริ ง มีก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญหรื อมีความไม่เหมาะสม หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลหรื อเอกสารที่ลกู ค้ าให้ ไว้ กบั บริ ษัทจัดการ
12. บริ ษัทจัดการมีระบบงานที่รองรับการให้ บริ การออกแบบการลงทุน (Wealth Advice) ในการให้ คาแนะนาเรื่ อง
การจัดสรรและกาหนดสัดส่วนการลงทุน ที่สอดคล้ องกับผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้ แก่ลกู ค้ า
โดยมีบุคลากรที่สามารถรองรับการบริ การได้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงมีกระบวนการติดต่อและ
ให้ บริ การลูกค้ าโดยครบถ้ วน 5 ขันตอนตามแนวทางที
้
่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การอธิบายข้ อมูลและการแจกเอกสาร
1. บริ ษัทจัดการจัดให้ มีวิธีปฎิบตั ิงานสาหรับคนขายว่าได้ อธิบายข้ อมูลกองทุนที่นาเสนออย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง
และชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะสาคัญและความเสีย่ งของกองทุน
2. ในกรณีเสนอขายกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรื อมีความซับซ้ อน คนขายจะต้ องมีการอธิ บาย เน้ นย ้า และเตือน
ลูกค้ าถึงความเสี่ยงหรื อความซับซ้ อนของกองทุนที่มากกว่ากองทุนทั่วไป รวมถึงข้ อมูลหรื อรายละเอียดที่
เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
3. ในกรณีการเสนอขายกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรื อมีความซับซ้ อน เช่น Hedge Fund คนขายจะมีการอธิบาย
ถึงเหตุการณ์หรื อสถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สดุ ที่อาจเกิดขึ ้น (worst case scenario) ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนของลูกค้ า เช่น ผลขาดทุนที่จะได้ รับหากเกิด worst case scenario
4. บริ ษัทจัดการจัดให้ มีข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับกองทุนเพื่อให้ คนขายใช้ อธิ บายและแจกจ่ายให้ ลกู ค้ า เช่น
Factsheet หนังสือชี ้ชวน หรื อ marketing flyer (ถ้ ามี) โดยจะมีข้อมูลลักษณะและความเสี่ยงของกองทุน
ครบถ้ วน เข้ าใจง่าย
การกาหนดวิธีจ่ายค่ าตอบแทน (Remuneration Structure)
บริ ษั ท จัด การมี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารจ่ า ยค่า ตอบแทนที่ สอดคล้ อ งกับ คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในฐานะมื อ อาชี พ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
การจัดการเรื่องร้ องเรียน (Complaint Handling)
บริ ษัทจัดการมีนโยบายเรื่ องการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ซึ่งกาหนดวิธีการในการรองรับและแก้ ไขปั ญหาในข้ อร้ องเรี ยน
ที่ได้ รับจากลูกค้ าและทาให้ ลกู ค้ าได้ รับการจัดการอย่างยุติธรรมและพึงพอใจมากที่สดุ

