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บลจ. จัดท ำเอกสำรนี้อย่ำงน้อยในระดับนโยบำยกำรลงทุน1 โดยข้อมูลที่เปิดเผยในส่วนนี้ให้ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย 
และหำกมีกำรใช้ศัพท์เทคนิคควรมีค ำอธิบำยประกอบเพ่ือให้สมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเข้ำใจ  

 
 
ให้อธิบำยประโยชน์ของกำรเปิดนโยบำยกำรลงทุนที่หลำกหลำยให้สมำชิกเลือกและประโยชน์ของ 

กำรที่สมำชิกเป็นผู้เลือกนโยบำยกำรลงทุนด้วยตนเอง โดย บลจ. ก ำหนดข้อควำมตำมควำมเหมำะสม (กรณีไม่เปิด 
ให้สมำชิกเลือกนโยบำยกำรลงทุนสำมำรถข้ำมหัวข้อนี้ไปได้) 

ตัวอย่ำงค ำอธิบำย 
เนื่องจำกสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพแต่ละคนมีควำมคำดหวังต่อผลตอบแทนและระดับควำมเสี่ยงที่

ยอมรับได้ต่ำงกัน จึงควรมีโอกำสได้เลือกนโยบำยกำรลงทุนที่เหมำะกับตนเองและสำมำรถปรับเปลี่ยนนโยบำย 
กำรลงทุนได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละช่วงอำยุ เพ่ือให้เงินออมในกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมีโอกำสเติบโตและเพียงพอ 
ที่จะรองรับชีวิตหลังเกษียณ ตัวอย่ำงเช่น สมำชิกท่ีเป็นวัยหนุ่มสำว มีระยะเวลำในกำรลงทุนผ่ำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
อีกนำน สำมำรถยอมรับควำมผันผวนของรำคำทรัพย์สินที่ลงทุนได้มำก น่ำจะมีโอกำสได้ลงทุนในนโยบำยกำรลงทุน 
ตรำสำรทุน เพ่ือให้มีโอกำสได้รับผลตอบแทนในระยะยำวที่สูงกว่ำกำรลงทุนในนโยบำยตรำสำรหนี้ ขณะทีส่มำชิกที่ 
ใกล้เกษียณ มีระยะเวลำในกำรลงทุนอีกไม่นำน ต้องกำรรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ ควรมนีโยบำยตรำสำรหนี้ให้เลือกลงทุน 
เพ่ือลดควำมเสี่ยงของกำรขำดทุนจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำรทุนจนท ำให้เงินที่ได้รับจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ไม่พอใช้จ่ำยหลังเกษียณ 

 
 
ให้อธิบำย 1.) วัตถุประสงค์กำรลงทุน เช่น มุ่งเน้นผลตอบแทนสูงกว่ำตัวชี้วัด มุ่งรักษำเงินต้น โดย บลจ. 

ก ำหนดข้อควำมตำมควำมเหมำะสม 
             2.) ให้อธิบำยว่ำ นโยบำยกำรลงทุนนี้เหมำะกับใคร และไม่เหมำะกับใคร โดยมีรำยละเอียด 

ดังตัวอย่ำง ซึ่ง บลจ. สำมำรถปรับข้อควำมได้ตำมควำมเหมำะสมตำมนโยบำยกำรลงทุนที่เปิดให้สมำชิกเลือกได้  

ประเภทนโยบายการลงทุน นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับใคร นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับใคร 

1. นโยบำยตลำดเงิน 
   

▪ สมำชิกที่คำดหวังผลตอบแทนที่
ใกล้เคียงเงินฝำก ยอมรับผลตอบแทน
ที่อำจต่ ำกว่ำนโยบำยตรำสำรหนี้ทั่วไป
และควำมเสี่ยงที่อำจมีเงินไม่เพียงพอ
ใช้ยำมเกษียณได้ 

▪ สมำชิกที่คำดหวังผลตอบแทนสูง 

                                                           
1 กรณี บลจ. เปิดเป็นแผนกำรลงทุนให้สมำชิกเลือก ขอให้ บลจ. ให้ค ำแนะน ำในกำรน ำข้อมูลในระดับนโยบำยกำรลงทุนมำใช้วิเครำะห์เลือกแผนกำรลงทุน  

 

ค าอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในสรุปข้อมูลส าคัญของนโยบายการลงทุน 

1. ท าไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน  
 

2. วัตถปุระสงค์การลงทนุและประเภทสมาชิกที่เหมาะกับนโยบายการลงทุนนี้ 
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ประเภทนโยบายการลงทุน นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับใคร นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับใคร 

▪ สมำชิกที่ต้องกำรกำรลงทุนที่มีควำมเสีย่ง
ต่ ำ หรือรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ 

2. นโยบำยตรำสำรหนี้  
 

▪ สมำชิกที่คำดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่ำ
เงินฝำก ยอมรับผลตอบแทนที่อำจต่ ำ
กว่ำหุ้นและควำมเสี่ยงที่อำจมีเงินไม่
เพียงพอใช้ยำมเกษียณได้ 

▪ สมำชิกที่คำดหวังผลตอบแทนสูง 
 

3. นโยบำยตรำสำรทุน ▪ สมำชิกที่สำมำรถรับควำมผันผวน     
ของรำคำหุ้น ซึ่งอำจจะปรับตัวเพ่ิม
สูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ำกว่ำมูลค่ำท่ี
ลงทุนและท ำให้ขำดทุนได้ 

▪ สมำชิกที่คำดหวังผลตอบแทนใน
ระยะยำวที่ดีกว่ำกำรลงทุนใน        
ตรำสำรหนี้ทั่วไป 

▪ สมำชิกท่ีอยำกให้เงิน PVD เติบโต
เพ่ือรองรับชีวิตหลังเกษียณ 

▪ สมำชิกที่เน้นกำรได้รับผลตอบแทน        
ในจ ำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษำ 
เงินต้นให้อยู่ครบ 

4. นโยบำยทรัพย์สิน
ทำงเลือก 

▪ สมำชิกที่สำมำรถรับควำมผันผวนของ
รำคำทรัพย์สิน ซึ่งอำจจะปรบัตัวเพ่ิม
สูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ำกว่ำมูลค่ำท่ี
ลงทุนและท ำให้ขำดทุนได้ 

▪ สมำชิกที่ต้องกำรลงทุนในทรัพย์สิน
ทำงเลือกเพ่ือกระจำยกำรลงทุน         
ในทรัพย์สินประเภทต่ำง ๆ 

▪ สมำชิกที่เน้นกำรได้รับผลตอบแทน      
ในจ ำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษำ          
เงินต้นให้อยู่ครบ 

 
 

 
ให้แสดงข้อมูลดังนี้ 
3.1 ภำพรวมของประเภททรัพย์สินที่นโยบำยกำรลงทุนก ำหนดว่ำลงทุนในทรัพย์สินประเภทใด เช่น ตรำสำรทุน 

ตรำสำรหนี้  ทรัพย์สินทำงเลือก เป็นต้น เป็นกำรลงทุนในประเทศหรือต่ำงประเทศหรือไม่อย่ำงไร เน้นลงทุนในทรัพย์สิน
กลุ่มใดเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น ตรำสำร investment grade ตรำสำรภำครัฐ มีกำรท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำหรือไม่  
เพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง ลงทุนผ่ำนกองทุนอ่ืนหรือไม่ กองทุนอะไร 

3. ประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุน  
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3.2 สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน      
     แสดงสัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของนโยบำยกำรลงทุน เช่น ลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ภำครัฐ  

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน หุ้น เป็นต้น มีสัดส่วนเท่ำไรต่อ NAV โดยแสดงในรูปแบบ pie chart ตัวอย่ำงดังนี้ 
     - นโยบำยตรำสำรหนี้ แยกตำมประเภททรัพย์สินที่ลงทุน เช่น เงินฝำก พันธบัตรรัฐบำล หุ้นกู้ เป็นต้น 

                                  
     
 - นโยบำยตรำสำรทุน แยกตำมประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  sector/ industry ที่ลงทุน ทั้งนี้ กรณีที่ลงทุน

หลำยประเภททรัพย์สินหรือหลำย sector/ industry บลจ. อำจแสดงเฉพำะกลุ่มหลัก ๆ ส่วนกลุ่มย่อย ๆ ให้แสดง
เป็นอื่น ๆ ได้ 

 

                               
 

- นโยบำยผสม แยกตำมประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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- นโยบำยที่ลงทุนผ่ำนหน่วยลงทุน 
                    กรณีลงผ่ำนกองทุนเดียว แยกตำมประเภททรัพย์สินที่ลงทุน sector/ industry ที่กองทุนรวมหลักลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

กรณีลงผ่ำนหลำยกองทุน อำจแสดงเฉพำะหน่วยลงทุนหลัก ๆ ส่วนหน่วยลงทุนย่อย ๆ ให้แสดงรวม
เป็นหน่วยลงทุนอ่ืน ๆ ได้ 

                                 
         ทั้งนี้ ควรแสดงสัดส่วนของประเภทกองทุนให้สมำชิกทรำบด้วย 

 
3.3 ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก   

               ให้เปิดเผยชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก และสัดส่วนของทรัพย์สินนั้น ต่อ NAV กรณตีรำสำรหนี้ 
ให้เปิดเผยอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้ดังกล่ำวเพ่ิมเติม 
               ชื่อทรัพย์สิน                                % ของ NAV                      credit rating  
 1. หุ้น ธนำคำร ก.                     10                                      

2. หุ้น ธนำคำร ข.                            9 
         3. ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน บริษัท ค รุ่น….         8                        BBB (TH)  
           4. ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน บริษัท A รุ่น….            7                          AAA 
           5. หุ้น บริษัท B                                         6 

    กรณีลงทุนในกองทุนรวม ชื่อทรัพย์สินสำมำรถระบุเป็นหน่วยลงทุนของกอง (ชื่อกองทุน) ไดแ้ละให้ระบุ
ช่องทำงในกำรเข้ำไปศึกษำ fund factsheet ของกองทุนรวมนั้น เช่น สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน 
MF02 ได้ที่ www.abc.co.th/factsheet/mf02.pdf 

เงินฝำกธนำคำร 4 %  
Others  1 %  
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ให้แสดงข้อมูลดังนี้ 

4.1 อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แสดง 1 ปีย้อนหลัง 3 ปีย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลัง 10 ปีย้อนหลัง 
และตั้งแต่เริ่มนโยบำยกำรลงทุน โดยแสดงย้อนหลังแบบปักหมุด ณ สิ้นปีปฎิทิน หำกระยะเวลำที่แสดงผลกำรด ำเนินงำน
ยังไม่ครบ 1 ปี ให้แสดงข้อมูลตำมท่ีเกิดขึ้นจริงในเวลำนั้น หำกระยะเวลำที่แสดงผลกำรด ำเนินงำนเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 
3/5/10 ปีย้อนหลัง ให้แสดงเท่ำท่ีสำมำรถแสดงได้ เช่น จัดตั้งนโยบำยกำรลงทุนเป็นระยะเวลำ 4 ปี ให้แสดง 
ผลกำรด ำเนินงำน 1 ปีย้อนหลัง 3 ปีย้อนหลัง และตั้งแต่เริ่มนโยบำยกำรลงทุน (ไม่ต้องแสดง 5 ปีย้อนหลัง 10 ปี
ย้อนหลัง) เป็นต้น 
               ทั้งนี้ หำกประสงค์จะแสดงอัตรำผลตอบแทนสะสม (cumulative) เพ่ิมเติมจำกกำรแสดงอัตรำผลตอบแทน
สุทธิต่อปี ให้ใช้วิธีกำรค ำนวณและแสดงข้อมูลตำมมำตรฐำนที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด 

4.2 ดัชนีชี้วัด (benchmark) เป็นไปตำมประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน เรื่องมำตรฐำนกำรวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และตำมท่ีส ำนักงำนประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม 

ตัวอย่ำง 

 
 

 

 

 

 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
 

1 ม.ค. 59 – 
31 ธ.ค. 61 

 

1 ม.ค. 57 – 
31 ธ.ค. 61 

 

1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

 

1 ม.ค. 52 – 
31 ธ.ค. 61 

 

1 ม.ค. 48 – 
31 ธ.ค. 61 
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ให้แสดงข้อมูลดังนี้ 

          5.1 ลักษณะของนโยบำยกำรลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดย บลจ. ก ำหนดข้อควำมตำม 
ควำมเหมำะสม ตัวอย่ำง เช่น  

- นโยบำยตรำสำรทุนมีควำมผันผวนของผลตอบแทนในระยะสั้น อำจขำดทุนได้ แต่ในระยะยำว
ผลตอบแทนสำมำรถชนะเงินเฟ้อได้ 

- นโยบำยตรำสำรหนี้ในระยะสั้นโอกำสสูญเสียเงินต้นมีน้อย แต่ในระยะยำวกำรเติบโตของเงินลงทุน 
อำจไม่เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยหลังเกษียณ                                                                      
           5.2 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของนโยบำยกำรลงทุน (risk spectrum)  
            แสดงรูปภำพต ำแหน่งควำมเสี่ยงของนโยบำยกำรลงทุน โดยให้หัวลูกศรชี้ไปยังแถบควำมเสี่ยงของ
นโยบำยกำรลงทุน โดยแบ่งระดับควำมเสี่ยงของนโยบำยกำรลงทุนต่ำง ๆ ซึ่งมีค่ำอยู่ระหว่ำง 1 ถึง 8 ดังนี้ 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต่ า สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เสี่ยงต่ า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

ตัวอยา่ง 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของนโยบายการลงทุน 

5. ความเสี่ยงจากการลงทุน  
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ตัวอย่ำงกำรก ำหนดระดับควำมเสี่ยงของนโยบำยกำรลงทุน ดังนี้ 

Risk profile 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ประเภท หลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงต่ า 1 นโยบำยตลำดเงิน         
ที่ลงทุนเฉพำะในประเทศ 

มีนโยบำยลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ            
โดยลงทุนเฉพำะในทรัพย์สินเงินฝำกหรือตรำสำร
เทยีบเท่ำเงินฝำกหรือตรำสำรหนี้หรือทรัพย์สินอ่ืน          
หรือกำรหำดอกผลอ่ืนตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด ซึ่งมี
ก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำมหรือจะครบก ำหนดช ำระคืน 
หรือมีอำยุสัญญำไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน   
ในทรัพย์สินหรือเข้ำท ำสัญญำนั้น และมี portfolio 
duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ า 

 
 
 
 
 

  

2 นโยบำยตลำดเงิน มีนโยบำยลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศบำงส่วน
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV  โดยลงทุนเฉพำะใน
ทรัพย์สินเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกหรือ
ตรำสำรหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือกำรหำ
ดอกผลอ่ืนตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืน
เมื่อทวงถำมหรือจะครบก ำหนดช ำระคืนหรือมีอำยุ
สัญญำไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรอืเข้ำท ำสัญญำนั้น และมี portfolio duration 
ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 

3 นโยบำยพันธบัตรรัฐบำล มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบำลเป็นหลัก                
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV 

4 นโยบำยตรำสำรหนี้ - มี net exposure ในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำ 
เงินฝำกหรือตรำสำรหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของ NAV 

- มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำร non-investment 
grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV  
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Risk profile 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ประเภท หลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบำยตรำสำรหนี้ 

 
นโยบำยผสม 

 
 
 
 
 
 
 

- มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำร non-investment 
grade/unrated เกินกว่ำร้อยละ 20 ของ NAV  
แต่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของ NAV 
- นโยบำยผสมซึ่งมีกำรกระจำยกำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำง ๆ 
และส่งผลให้มี net exposure ทั้งในตรำสำรทุน  
ตรำสำรหนี้ หรือทรัพย์สินทำงเลือก 
ทั้งนี้ กรณีนโยบำยผสมแบบไม่ก ำหนดสัดส่วน กำรลงทุน
ในตรำสำรทุน หรือทรัพย์สินทำงเลือก2 ให้แสดงระดับ
ควำมเสี่ยงของนโยบำยกำรลงทุนตำมที ่บลจ. จะไป
ลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตรำสำรทุนเป็นส่วนใหญ่ 
ให้แสดงระดับควำมเสี่ยงไปที่นโยบำยตรำสำรทุน หรือ
จะเน้นลงทุนในทรัพย์สินทำงเลือก ให้แสดงระดับ 
ควำมเสี่ยงไปทีน่โยบำยทรัพย์สินทำงเลือก และหำก
นโยบำยปรับสัดส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำง ๆ อย่ำงมี
นัยส ำคัญ ให้บริษัทจัดกำรปรับปรุงข้อมูลระดับควำมเสีย่ง
เพ่ือสะท้อนกำรลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้ำ 

เสี่ยงสูง 
 
 
 

6 นโยบำยตรำสำรหนี้ 
 
 

นโยบำยผสม 
 
 
 
 
 

นโยบำยตรำสำรทุน 
 

- มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำร non-investment 
grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
60 ของ NAV 
- นโยบำยผสมที่เน้นกำรลงทุนในตรำสำรทุน โดยมี 
net exposure ในตรำสำรทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของ NAV 
- นโยบำยผสมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทำงเลือก
เกินกว่ำร้อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกินร้อยละ 80 
ของ NAV 
- มี net exposure ในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV 

7 นโยบำย 
หมวดอุตสำหกรรม 

มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงใน     
ตรำสำรทุนเพียงบำงหมวดอุตสำหกรรมโดยเฉลี่ย      
รอบระยะเวลำบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV 

                                                           
2 ทรัพย์สินทำงเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้ำโภคภัณฑ์ ทองค ำ น้ ำมันดิบ เป็นต้น 
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Risk profile 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ประเภท หลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงสูงมาก 
 

8 นโยบำยทรัพย์สิน
ทำงเลือก 

นโยบำยผสม 

- มี net exposure ในทรัพย์สินทำงเลือก โดยเฉลี่ย           
รอบระยะเวลำบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV  
- มี net exposure ในทรัพย์สินทำงเลือกไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของ NAV 
ทั้งนี้ กรณมีีกำรลงทุนใน structured note บลจ. 
จะต้องพิจำรณำต ำแหน่งของนโยบำยกำรลงทนุซ่ึง
สำมำรถอยู่ระหว่ำงนโยบำยตรำสำรหนี้ถึงนโยบำยที่
ลงทุนในทรัพย์สินทำงเลือกข้ึนกับลักษณะกำรจ่ำย
ผลตอบแทนตัวแปรอ้ำงอิง เป็นต้น               

 
 
 

6.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน  
ให้แสดงข้อมูลค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (% ต่อปีต่อ NAV หรือ บำท/คน/เดือน  

หรือตำมท่ีจ่ำยจริง ฯลฯ ตำมแต่ลักษณะของค่ำใช้จ่ำย) โดยแสดงในรูปแบบตำรำง  
ทั้งนี้ แสดงข้อมูลค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนอย่ำงน้อยเฉพำะกรณี pooled fund ส ำหรับ 

single/group fund ทีไ่ม่เปิดเผยข้อมูลควรมีช่องทำงให้สมำชิกสอบถำมหำกมีข้อสงสัย ตัวอย่ำงเช่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 

 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร  [   ] % ต่อปีของ NAV 

 ค่ำธรรมเนียมทะเบียนสมำชิก [   ] บำท/คน/เดือน 

 ค่ำธรรมเนียมผู้รับฝำกทรัพย์สิน  [   ] % ต่อปีของ NAV 

 ค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวม (เฉพำะกรณีลงทุน 
 ในกองทุนรวมและคิดค่ำธรรมเนียมที่กองทุนรวม) 

 [   ] % ต่อปีของ NAV 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ตำมท่ีจ่ำยจริง 

6. ค่าธรรมเนียม  
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6.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน 
ให้แสดงค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกสมำชิกกองทุนโดยแสดงในรูปตำรำง ตัวอย่ำงเช่น   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

           เพ่ือแสดงรำยละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อสมำชิกกองทุน อย่ำงน้อยต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

            7.1 ช่องทำงขอรับค ำแนะน ำในกำรเลือก/เปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน  

            7.2 ช่องทำงศึกษำข้อมูลกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน เช่น ควำมถี่ท่ีสมำชิกสำมำรถเปลี่ยนนโยบำย 

กำรลงทุนได้ ช่องทำงในกำรยื่นขอเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน วันที่ บลจ. ด ำเนินกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน  

ข้อมูลของนโยบำยกำรลงทุนอ่ืน ๆ            

            7.3 ช่องทำงกำรออมต่อเมื่อออกจำกงำน/เกษียณ เช่น กำรคงเงิน กำรรับเงินเป็นงวด RMF for PVD 

กองทุนรวมที่ส่งค ำสั่งขำยหน่วยฯ เพื่อรับเงินเป็นรำยงวดได้ เป็นต้น    

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน 

 ค่ำธรรมเนียมออกรหัส E-Provident Fund (ถ้ำมี)  [   ] บำท 

 ค่ำธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทุน (ถ้ำมี)  [   ] บำท/ปี 

 ค่ำธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด (ถ้ำมี) 
  - ครั้งแรก 
  - ค่ำธรรมเนียมรำยงวด  

[   ] บำท 
[   ] บำท/งวด 

 ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน (ถ้ำมี) [   ] บำท 

7. ข้อมูลอื่น ๆ   
 
  


