
                                                      

 
เอกสารรับฟังความคิดเห็น 
   เลขที่ อกน. 11/2559  

 

เรื่อง การปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

 

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 

 

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง   

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  

ตามที่ติดต่อด้านล่าง  หรือ e-mail:  sumitra@sec.or.th 

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 21 เมษายน 2559 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

1. นาง ลัดดาวรรณ  จันทโชติ โทรศัพท์ 0-2695-9572 

2. นางสาว สุมิตรา พิบูลชล โทรศัพท์ 0-2263-6072 

 

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  

 โทรศัพท์ 0-2695-9572  หรือ 0-2263-6072 โทรสาร 0-2263-6333 
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ปัจจุบนัประเทศไทยก ำลงัเดินหนำ้เขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยเุช่นเดียวกบัหลำยประเทศทัว่โลก กำรออมเพื่อใหมี้ 

เงินเพียงพอท่ีจะด ำรงชีพเม่ือเกษียณอำยจึุงเป็นเร่ืองส ำคญัส ำหรับลูกจำ้งทั้งภำคเอกชน รัฐวสิำหกิจ องคก์รอิสระ รวมทั้ง

ลูกจำ้งประจ ำส่วนรำชกำร ซ่ึงกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ (“PVD”)  ถือเป็นแหล่งเงินออมท่ีส ำคญัส ำหรับลูกจำ้งดงักล่ำว 

ในยำมเกษียณ โดยปัจจยัส ำคญัท่ีจะสร้ำงกำรเติบโตของเงินในกองทุนคือ กำรลงทุนท่ีเหมำะสมและสร้ำงผลตอบแทน 

ท่ีดีไดใ้นระยะยำว  
 

อยำ่งไรก็ดี ในปัจจุบนักองทุนส่วนใหญ่ (62% ของนำยจำ้งท่ีมี PVD ทั้งหมด) ยงัไม่เปิดใหส้มำชิกเลือก 

แผนกำรลงทุนเอง โดยเนน้ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำ  และในส่วนท่ีเปิดใหส้มำชิกเลือกนโยบำยกำรลงทุนเอง  

ก็มีเพียง 13% เท่ำนั้นท่ีเสนอนโยบำยกำรลงทุนท่ีหลำกหลำย (กองหุน้ กองหน้ี กองผสม)1 ในขณะท่ีท่ีเหลืออีก 87%  

เสนอแต่แผนกำรลงทุนท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำถึงต ่ำมำก ใหส้มำชิกเลือก  
 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรกองทุน (“FC”) ซ่ึงถือเป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรดูแลกิจกำรของกองทุน 

ตอ้งมีหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบมำกมำยหลำยดำ้น รวมถึงกำรคดัเลือกแผนกำรลงทุนใหส้มำชิก ทั้ง ๆ ท่ีหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ

ของ FC ควรจ ำกดัอยูเ่ฉพำะกำรดูแลเร่ืองทัว่ไปของกองทุน เช่น กำรแกไ้ขขอ้บงัคบักองทุน กำรจดัใหส้มำชิกมีควำมรู้เร่ือง 

กำรออมและกำรลงทุน และกำรสนบัสนุนใหลู้กจำ้งสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกกองทุน ในขณะท่ีบริษทัจดักำรซ่ึงถือเป็นผูท่ี้มี

ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ และเป็นมืออำชีพในกำรบริหำรจดักำรกองทุน ควรเป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีน ำเสนอแผนกำรลงทุนท่ีเหมำะสม

ใหแ้ก่สมำชิกโดยตรง เพื่อให้สมำชิกมีเงินเพียงพอท่ีจะสำมำรถรองรับค่ำใชจ่้ำยส ำหรับชีวติหลงัเกษียณ 

  

   
 

เพื่อให ้FC มีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบท่ีชดัเจนโดยมุ่งเนน้เฉพำะงำนหลกัท่ีส ำคญั และสมำชิกมีแผน 

กำรลงทุนท่ีสำมำรถเลือกไดเ้หมำะสมกบัตนเองและท ำให้มีเงินเพียงพอเม่ือเกษียณ รวมทั้งเพื่อผลกัดนัให ้FC มีควำมรู้ 

ควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรลงทุนมำกข้ึน ส ำนกังำนจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

(“พ.ร.บ. PVD”)  

 

                                         
1
  ครอบคลุมจ ำนวนสมำชิก 351,494 รำย (ณ Q 2/2558) จำกจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 2.7 ลำ้นคน 

1. ปัญหา 

2. เหตุผลความจ าเป็น และวตัถุประสงค์  



                                                      
 

 

 

ส ำนกังำนเห็นควรแกไ้ข พ.ร.บ. PVD ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

              3.1 กำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของ FC  

3.2  กำรก ำหนดคุณสมบติัของ FC 

3.3  กำรก ำหนดแผนกำรลงทุนท่ีเหมำะสม (qualified default policy “QDP”)  กรณีท่ีสมำชิกไม่เลือกแผน 

กำรลงทุน  

 นอกจำกน้ี ส ำนกังำนเห็นควรให ้FC ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนท่ีดี ตำมท่ี 
นำยทะเบียนประกำศก ำหนดดว้ย2 
 

 
 

 

ส ำนกังำนเห็นวำ่ หนำ้ท่ีในกำรก ำหนดและเสนอแผนกำรลงทุนใหส้มำชิกเลือก รวมทั้งกำรใหค้วำมรู้และขอ้มูล 
ท่ีเพียงพอต่อกำรตดัสินใจเลือกแผนกำรลงทุนของสมำชิกควรเป็นหนำ้ท่ีของบริษทัจดักำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญและเป็น 
มืออำชีพในกำรบริหำรจดักำรลงทุน จึงเห็นควรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ FC ในเร่ืองหลกัท่ีส ำคญัตำมท่ี 
นำยทะเบียนก ำหนด เช่น 

(1) กำรดูแลกิจกำรทัว่ไปของกองทุน เช่น กำรรับสมคัรสมำชิก กำรแจง้ส้ินสมำชิกภำพ กำรแกไ้ขขอ้บงัคบักองทุน  
กำรควบคุมและติดตำมใหน้ำยจำ้งส่งเงินสะสม เงินสมทบเขำ้กองทุน  กำรจดัประชุมใหญ่สมำชิก กำรยืน่จดทะเบียนแต่งตั้ง
ผูจ้ดักำรกองทุนหรือเปล่ียนกรรมกำร หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของกองทุน 

 (2) กำรจดัใหส้มำชิกมีควำมรู้ในเร่ืองกำรออม กำรลงทุน  และส่งเสริมใหส้มำชิกออมเงินไดม้ำกตำมควำมสำมำรถ 
(3) กำรจดัส่งขอ้มูลสมำชิกใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูลเงินสะสม เงินสมทบ แผนกำรลงทุน และขอ้มูลอ่ืน 

     แนวทางการแก้ไข พ.ร.บ.  
 มำตรำ 11 : หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ FC 
 ก ำหนดเพิ่มเติมให ้FC มีหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ ตำมท่ีนำยทะเบียนประกำศก ำหนด (หนำ้ท่ีตำม (1) - (3) ขำ้งตน้) 

         

 

 

                                         
2
  เช่น FC ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดต่อกองทุน   ไม่เรียกรับผลประโยชนจ์ำกบริษทัจดักำรเพ่ือตนเอง    มุ่นเนน้สร้ำง

ผลตอบแทนท่ีดีใหก้องทุนไดใ้นระยะยำวเพ่ือใหส้มำชิกมีเงินเพียงพอเม่ือเกษียณอำย ุรวมทั้งดูแลกำรด ำเนินกำรของกองทุนใหเ้ป็นไปดว้ยควำมรำบร่ืนเรียบร้อย 

3. แนวทางการปรับปรุง 

3.1 การก าหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบของ FC   



                                                      
 

            
  

 ส ำนกังำนเห็นควรก ำหนดให้ FC ตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ีนำยทะเบียนประกำศก ำหนด (เช่น ผำ่นหลกัสูตร FC 
ภำยใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนรับจดทะเบียน) 

แนวทางการแก้ไข พ.ร.บ.  
มำตรำ 11 : คุณสมบติัของ FC  

             ใหก้องทุนมี FC ประกอบดว้ยผูแ้ทนซ่ึงลูกจำ้งเลือกตั้งและผูแ้ทนท่ีนำยจำ้งแต่งตั้ง โดยมีคุณสมบติัตำมท่ี 
นำยทะเบียนประกำศก ำหนด 
       

    
            
 

 กรณีท่ีสมำชิกไมแ่สดงเจตนำเลือกแผนกำรลงทุน ซ่ึงอำจเป็นผูท่ี้ไม่มีควำมรู้เร่ืองลงทุนหรือไม่ตอ้งกำรเลือกแผน 
กำรลงทุน ไม่มีเวลำติดตำมขอ้มูล หรือไม่อยำกตดัสินใจปรับเปล่ียนแผนกำรลงทุนดว้ยตนเอง ส ำนกังำนเห็นควรก ำหนด 
ใหบ้ริษทัจดักำรน ำเงินสะสม และเงินสมทบของสมำชิกไปลงทุนตำมแผนกำรลงทุนท่ีนำยทะเบียนประกำศก ำหนด ซ่ึงเป็น
แผนกำรลงทุนท่ีจะสร้ำงควำมเติบโตของเงินกองทุนใหแ้ก่สมำชิกจนถึงเกษียณอำย ุเช่น  QDP หรือแผนกำรลงทุนสมดุล
ตำมอำย ุ(life path) ซ่ึงบริษทัจดักำรจะท ำกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนท่ีเหมำะสมกบัสมำชิกในแต่ละช่วงอำยโุดยอตัโนมติั
ตำมช่วงเวลำท่ีเปล่ียนไป กล่ำวคือ เนน้ลงทุนในทรัพยค์วำมเส่ียงสูงในช่วงท่ีอำยยุงันอ้ย เพื่อใหมี้โอกำสไดรั้บผลตอบแทน 
ท่ีสูงข้ึน และลดสัดส่วนกำรลงทุนในทรัพยสิ์นควำมเส่ียงสูงลงเม่ือเขำ้ใกลว้ยัเกษียณ   

แนวทางการแก้ไข พ.ร.บ.  
 มำตรำ 16 : กำรก ำหนด default policy 
              ในกำรลงทุนหรือหำผลประโยชน์ของกองทุน ให้ผูจ้ดักำรกองทุนน ำเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรือ 
หำผลประโยชน์ตำมแผนกำรลงทุนท่ีลูกจำ้งไดแ้สดงเจตนำไว ้ในกรณีท่ีลูกจำ้งไม่แสดงเจตนำเลือกแผนกำรลงทุน ใหล้งทุน
หรือหำผลประโยชน์ตำมแผนท่ีนำยทะเบียนประกำศก ำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การก าหนดคุณสมบัติของ FC  

3.3 การก าหนดแผนการลงทุนทีเ่หมาะสม (“QDP”) กรณทีีส่มาชิกไม่เลือกแผนการลงทุน 



                                                      
 
 

เร่ือง การแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือผูต้อบ  ต ำแหน่ง  

ช่ือบริษทั  

โทรศพัท ์  โทรสำร  

อีเมล์  

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 

  นำยจำ้ง  บริษทัจดักำร 

  กรรมกำรกองทุน  สมำชิกกองทุน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

กรุณำส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็นกลบัไปท่ี ฝ่ำยนโยบำยและพฒันำธุรกิจจดักำรกองทุน  

ส ำนกังำน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวภิำวดี แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900   

โทรสำร: 0-2263-6333 หรือ e-mail: sumitra@sec.or.th 

 

*** ส ำนกังำนขอขอบคุณท่ำนท่ีไดใ้หค้วำมร่วมมือในกำรแสดงควำมคิดเห็นในคร้ังน้ี *** 

 
 
 
 
 
 
 

แบบส ารวจความคิดเห็น 



                                                      
 
 
1.  การก าหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการกองทุน  

     ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ: 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.  การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการกองทุน  

      ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  การก าหนดแผนการลงทุนทีเ่หมาะสม (QDP) กรณทีี่สมาชิกไม่เลือกแผนการลงทุน       

     ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส ารวจความคิดเห็น 



                                                      
4.  ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 


