
                                                      

1 
 

 
เอกสารรับฟังความคดิเหน็ 

เลขที ่อนจ.  7/2560  
 

 เร่ือง  การปรับปรุงหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
    

 
เผยแพร่เม่ือวนัที่ 17 เมษายน 2560 

 
ส านักงานได้จดัท าเอกสารฉบับนีข้ึน้เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้เกีย่วข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนีไ้ด้จาก www.sec.or.th 

 
ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  
ตามทีต่ิดต่อด้านล่าง  หรือ e-mail:  sumitra@sec.or.th 

 
วนัสุดท้ายของการแสดงความคดิเห็น วนัที ่16 พฤษภาคม 2560 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้จากเจ้าหน้าทีข่องส านักงาน ดังนี ้
1. นางสาว สุมติรา  พบูิลชล         โทรศัพท์ 0-2263-6072 
2. นางสาว สิรินาฏ  พรศิริประทาน     โทรศัพท์ 0-2263-6222 

 
 

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ข้าร่วมแสดงความคดิเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี ้

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 เลขที่ 333/3 ถนนวภิาวดรัีงสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  

 โทรศัพท์ 0-2263-6072  หรือ 0-2263-6222 โทรสาร 0-2263-6072 
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ปัจจุบนัประเทศไทยก ำลงัอยูใ่นช่วงกำรเปล่ียนผำ่นเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยโุดยสมบูรณ์1 ซ่ึงจะเป็นภำระแก่ภำครัฐ

เป็นอยำ่งมำกหำกระบบกำรออมเพื่อกำรเกษียณของประเทศไม่สำมำรถรองรับใหผู้สู้งอำยสุำมำรถด ำรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ย

เงินออมเพื่อกำรเกษียณของตนเอง แมว้ำ่ขณะน้ีประเทศไทยจะอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำกฎหมำยจดัตั้งกองทุนบ ำเหน็จ

บ ำนำญแห่งชำติ (กบช.) ซ่ึงเป็นระบบกำรออมเพื่อกำรเกษียณภำคบงัคบัส ำหรับแรงงำนภำคเอกชน แต่กองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ (“PVD”) ซ่ึงเป็นระบบกำรออมภำคสมคัรใจยงัเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน 

หลงัเกษียณอยำ่งเพียงพอ 

อยำ่งไรก็ดี จำกกำรส ำรวจพบวำ่จ ำนวนเงินท่ีลูกจำ้งไดรั้บจำก PVD เม่ือเกษียณส่วนใหญ่ไม่เพียงพอส ำหรับชีวติ

หลงัเกษียณอีก 20-30 ปี2 แมว้ำ่ท่ีผำ่นมำส ำนกังำนไดส้นบัสนุนใหส้มำชิก PVD (“สมำชิก”) เลือกนโยบำยกำรลงทุน 

ดว้ยตนเอง (employee’s choice) รวมถึงเปิดให้ PVD สำมำรถลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนโดยยงัคง

จ ำกดัควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม แต่กรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ (“FC”) บำงส่วนอำจไม่ไดรั้บค ำแนะน ำ 

ท่ีเหมำะสมและยงัคงจ ำกดัทำงเลือกในกำรลงทุนของสมำชิก ซ่ึงเป็นกำรตดัโอกำสท่ีสมำชิกจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีข้ึน

ภำยใตร้ะดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้นอกจำกน้ี ขอ้มูลท่ี บลจ. น ำเสนอให ้FC ใชพ้ิจำรณำก่อนคดัเลือก บลจ. และ

นโยบำยกำรลงทุนใหส้มำชิกอำจไม่ครบถว้นหรือยำกต่อกำรเปรียบเทียบ ซ่ึงอำจส่งผลใหก้ำรคดัเลือก บลจ. และ 

นโยบำยกำรลงทุนไม่รองรับ profile และควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงของสมำชิก รวมทั้งไม่ตอบโจทยเ์งินออมเพื่อยำมเกษียณ

เท่ำท่ีควร ขณะท่ีสมำชิกส่วนหน่ึงยงัขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรลงทุน ไม่สำมำรถเขำ้ถึงช่องทำงในกำรให้

ค  ำแนะน ำกำรลงทุนท่ีเหมำะสม และขำดผูใ้หค้  ำแนะน ำในกำรลงทุน ท ำใหย้ำกต่อกำรตดัสินใจเลือกนโยบำยกำรลงทุนท่ี

เหมำะสมดว้ยตนเอง โดยส่วนใหญ่ยงัคงเนน้ลงทุนในทรัพยสิ์นควำมเส่ียงต ่ำ ส่งผลใหไ้ดรั้บผลตอบแทนจำกกกำรลงทุน

ไม่เพียงพอท่ีจะสำมำรถรองรับค่ำใชจ่้ำยส ำหรับชีวติหลงัเกษียณได ้

ดงันั้น เพื่อใหส้มำชิกมีเงินหลงัเกษียณอยำ่งเพียงพอผำ่นกำรลงทุนใน PVD ส ำนกังำนจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุง

หลกัเกณฑเ์พื่อให ้FC มีขอ้มูลท่ีจ ำเป็นและไดรั้บค ำแนะน ำในกำรคดัเลือก บลจ. และนโยบำยกำรลงทุนท่ีเหมำะสม

ใหแ้ก่สมำชิก รวมทั้งมีขอ้มูลในกำรติดตำมผลประกอบกำรของกองทุนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ขณะท่ีสมำชิกมีขอ้มูลท่ี

เพียงพอเพื่อประกอบกำรตดัสินใจเลือกและเปล่ียนนโยบำยกำรลงทุน ซ่ึงกำรปรับปรุงหลกัเกณฑด์งักล่ำวตอ้งท ำควบคู่

กบักำรใหค้วำมรู้แก่ FC และสมำชิก เพื่อใหส้มำชิก “ออมใหม้ำกข้ึน ออมให้นำนข้ึน และออมใหเ้ป็น” 

 

 

                                         
1 ระดบัสังคมผูสู้งอำยโุดยสมบูรณ์ (Aged society) หมำยถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชำกรอำย ุ60 ปีข้ึนไป > 20% ของประชำกรทั้งประเทศ  

หรือมีประชำกรอำย ุ ≥ 65 ปี > 14% ของประชำกรทั้งประเทศ  
2 ขอ้มูลจำก บลจ. 7 แห่ง พบวำ่เกือบ 80% ไดรั้บเงินเมื่อเกษียณ < 3.6 ลำ้นบำท หรือ < 15,000 บำทต่อเดือน (หำกอยูอี่ก 20 ปี หลงัเกษียณ)  

1. ความเป็นมา เหตุผล และความจ าเป็นในการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ 
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ส ำนกังำนมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั PVD เพื่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีส ำคญั ดงัน้ี  
2.1 การคัดเลือก บลจ.  

วตัถุประสงค์ : เพื่อให ้FC มีเคร่ืองมือช่วยในกำรพิจำรณำคดัเลือก บลจ. ท่ีเหมำะสมแก่สมำชิก 
แนวทางทีเ่สนอ : 
2.1.1 กำรจดัใหมี้ checklist ปัจจยัในกำรคดัเลือก บลจ. 
2.1.2 กำรจดัใหมี้ fact sheet ส ำหรับคดัเลือก บลจ. 
2.1.3 กำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนท่ี บลจ. ตอ้งน ำเสนอและกำรใหค้  ำแนะน ำท่ีเหมำะสม  
2.1.4 กำรจดัใหมี้ขอ้มูล industry composite return  

2.2 การเลือกนโยบายการลงทุน 
วตัถุประสงค์ : เพื่อใหส้มำชิกมีขอ้มูลเพียงพอและไดรั้บค ำแนะน ำท่ีเหมำะสมในกำรเลือกนโยบำยกำรลงทุน 
แนวทางทีเ่สนอ : 
2.2.1 กำรจดัใหมี้ fact sheet ส ำหรับเลือกนโยบำยกำรลงทุน 
2.2.2 กำรจดัใหมี้ช่องทำงในกำรใหค้  ำแนะน ำกำรลงทุนท่ีสมำชิกสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย 
2.2.3 กำรจดัใหมี้ basic asset allocation3 

2.3 การติดตามผลประกอบการกองทุน 
วตัถุประสงค์ : เพื่อให ้FC และสมำชิกมีขอ้มูลในกำรติดตำมผลประกอบกำรของกองทุน ประเมินฝีมือของ

ผูจ้ดักำรกองทุน รวมทั้งมีขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรลงทุน 

แนวทางทีเ่สนอ : 
2.3.1 กำรจดัใหมี้รำยงำนติดตำมผลประกอบกำรกองทุนส ำหรับ FC 
2.3.2 กำรจดัใหมี้รำยงำนติดตำมผลประกอบกำรกองทุนส ำหรับสมำชิก 

 
 
 
 
 

แนวทางทีเ่สนอ 
ก ำหนดให ้บลจ. จดัใหมี้ checklist ปัจจยัส ำคญัท่ีควรพิจำรณำในกำรคดัเลือก บลจ. ท่ีจะบริหำร PVD โดยใหแ้จกแก่ 

FC เม่ือ บลจ. เขำ้ไปน ำเสนอขอ้มูลเพื่อคดัเลือก บลจ. พร้อมทั้งอธิบำยให ้FC เขำ้ใจในแต่ละปัจจยั ทั้งน้ี ตอ้งมีรำยกำรท่ี
ตอ้งพิจำรณำอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี (ตวัอยำ่งตำมเอกสำรแนบ 1) 

                                         
3 เม่ือไดท้  ำกำรประเมินควำมเหมำะสม  บลจ. ตอ้งใหค้  ำแนะน ำเบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนโดยพิจำรณำจำกกำรประเมิน 
ควำมเหมำะสมดงักล่ำว 

2. แนวทางการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ 
 

     2.1.1  การจดัให้ม ีchecklist ปัจจยัในการคดัเลือก บลจ. 

2.1  การคดัเลือก บลจ.  
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 นโยบำย/แผนกำรลงทุน (หลำกหลำย ครอบคลุม profile และควำมตอ้งกำรของสมำชิกในกองทุน) 
 ผลประกอบกำรกองทุนท่ีผำ่นมำ 
 กำรใชต้วัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสม (เช่น SET TRI) 
 กำรใหข้อ้มูลและค ำแนะน ำ 
 กำรอ ำนวยควำมสะดวกของระบบงำนท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น ช่องทำงกำรจ่ำยเงินเขำ้กองทุน ควำมรวดเร็วใน 

กำรไดรั้บเงินออกจำกกองทุน งำนทะเบียนสมำชิก และ online service เช่น กำรเปล่ียนนโยบำยกำรลงทุน  
กำรตรวจสอบยอดเงิน ฯลฯ) 

 ค่ำธรรมเนียม 
 บริกำรอ่ืน ๆ เช่น กำรใหค้วำมรู้แก่สมำชิกกองทุน ช่องทำงในกำรออมต่อ โปรแกรมช่วยค ำนวณต่ำง ๆ  

      ทั้งน้ี FC สำมำรถใช ้checklist เปิดเผยใหส้มำชิกทรำบถึงปัจจยัท่ีใชใ้นกำรคดัเลือก บลจ. ได้ 
 
 
 
 

          แนวทางทีเ่สนอ 
          ก ำหนดให ้บลจ. จดัท ำ fact sheet ส ำหรับคดัเลือก บลจ. โดยมีขอ้มูลครบถว้นและง่ำยต่อกำรเปรียบเทียบระหวำ่ง บลจ.  

 ขอ้มูลส ำคญัและรูปแบบเป็นไปตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนด (ตำมเอกสำรแนบ 2)  
ตวัอยำ่งขอ้มูลส ำคญั เช่น   
- นโยบำย/แผนกำรลงทุนท่ีเปิดใหบ้ริกำร 
- Composite return  
- ควำมเส่ียง 
- ค่ำธรรมเนียม 
(ส ำหรับกรณี single fund / group fund สำมำรถเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรได)้ 

 น ำเสนอแก่ FC เม่ือเขำ้ไปน ำเสนอบริกำร และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องแต่ละ บลจ.4  
 Update อยำ่งนอ้ยทุก 6 เดือน 

 
 
 
 

แนวทางทีเ่สนอ 
ก ำหนดให ้บลจ. น ำเสนอนโยบำย/แผนกำรลงทุนต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรและ profile ท่ีแตกต่ำงกนั

ของสมำชิก (“good choices”) รวมทั้งจะตอ้งใหค้  ำแนะน ำกำรลงทุน กำรคดัเลือก/ปรับเปล่ียนนโยบำย/แผนกำรลงทุนท่ี
เหมำะสม (“good advices”) ในทุกคร้ังท่ี บลจ.มีกำรน ำเสนอนโยบำย/แผนกำรลงทุนให ้FC เช่น เม่ือตั้งกองทุน เม่ือมี 
กำรเปล่ียน บลจ. เม่ือมีกำรทบทวนนโยบำย/แผนกำรลงทุน เป็นตน้  

                                         
4 เฉพำะขอ้มูลท่ีเป็น minimum requirement         

     2.1.2  การจดัให้ม ีfact sheet ส าหรับคดัเลือก บลจ. 

     2.1.3  การก าหนดนโยบายการลงทุนที ่บลจ. ต้องน าเสนอและการให้ค าแนะน าทีเ่หมาะสม 
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ทั้งน้ี บลจ. สำมำรถน ำเสนอนโยบำยกำรลงทุนสมดุลตำมอำย ุ(“life path”) เป็นหน่ึงใน good choices ได ้ 
ซ่ึง life path เป็นนโยบำยกำรลงทุนท่ีเหมำะกบัสมำชิกท่ีไม่ตอ้งกำรเลือกนโยบำย/แผนกำรลงทุน ไม่มีเวลำติดตำม
ขอ้มูล หรือไม่อยำกตดัสินใจปรับเปล่ียนนโยบำย/แผนกำรลงทุนดว้ยตนเอง เน่ืองจำกผูจ้ดักำรกองทุนจะท ำกำรปรับ
สัดส่วนกำรลงทุนท่ีเหมำะสมกบัผูล้งทุนในแต่ละช่วงอำยโุดยอตัโนมติัตำมช่วงเวลำท่ีเปล่ียนไป กล่ำวคือ เนน้ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นควำมเส่ียงสูงในช่วงท่ีอำยยุงันอ้ย เพื่อใหมี้โอกำสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน และลดสัดส่วนกำรลงทุนใน
ทรัพยสิ์นควำมเส่ียงสูงลงเม่ือเขำ้ใกลว้ยัเกษียณ   
 

 
 

          แนวทางทีเ่สนอ 
หน่วยงำนกลำงจดัท ำขอ้มูล industry composite return5 ซ่ึงเป็นขอ้มูลผลประกอบกำร PVD ของทั้งอุตสำหกรรม

โดยแบ่งตำมประเภทนโยบำยกำรลงทุน6 เช่น ผลประกอบกำรของนโยบำยตรำสำรหน้ี ผลประกอบกำรของนโยบำย 
ตรำสำรทุน ผลประกอบกำรของนโยบำยตรำสำรผสม เป็นตน้ เพื่อให ้FC และสมำชิกมีขอ้มูลส ำหรับเปรียบเทียบ 
ผลประกอบกำรของแต่ละนโยบำยกำรลงทุนของตนเองกบัอุตสำหกรรมภำยใตป้ระเภทนโยบำยกำรลงทุนเดียวกนั  

 

 
 
 
 

           แนวทางทีเ่สนอ 
           ก ำหนดให ้บลจ. จดัท ำ fact sheet ส ำหรับเลือกนโยบำยกำรลงทุน7 เพื่อใหส้มำชิกมีขอ้มูลท่ีจ ำเป็นและเขำ้ใจง่ำย 
ในกำรประกอบกำรตดัสินใจเลือกนโยบำย/แผนกำรลงทุนท่ีเหมำะสมกบัตนเอง 

 ขอ้มูลส ำคญัและรูปแบบเป็นไปตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนด (ตำมเอกสำรแนบ 3)  
ตวัอยำ่งขอ้มูลส ำคญั เช่น     
- ประโยชน์ของกำรเป็นสมำชิก PVD 
- ประเภทสมำชิกท่ีเหมำะกบันโยบำย/แผนกำรลงทุนน้ี 
- ประเภททรัพยสิ์นและสัดส่วนท่ีลงทุน 
- ผลตอบแทน 
- ควำมเส่ียง 
- ค่ำธรรมเนียม 
(ส ำหรับกรณี single fund / group fund สำมำรถเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรได)้ 

                                         
5 อยูร่ะหวำ่งศึกษำแนวทำงกำรจดัท ำ  
6 กำรแบ่งประเภทนโยบำยกำรลงทุนจะมีกำรหำรือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในรำยละเอียดอีกคร้ัง 
7 กรณีไม่มี employee’s choice บลจ. ไม่ตอ้งจดัท ำ fact sheet ส ำหรับเลือกนโยบำยกำรลงทุน 

     2.2.1  การจดัให้ม ีfact sheet ส าหรับเลือกนโยบายการลงทุน 

2.2  การเลือกนโยบายการลงทุน  

     2.1.4  การจดัให้มข้ีอมูล industry composite return  
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 น ำเสนอแยกเป็นรำยนโยบำย/แผนกำรลงทุนท่ีเปิดใหส้มำชิกเลือก8  
 จดัใหส้มำชิกอ่ำน fact sheet (ช่องทำงใด ๆ) ก่อนกำรเลือกนโยบำย/แผนกำรลงทุน 
 Update อยำ่งนอ้ยทุก 6 เดือน 

 

 
 

แนวทางทีเ่สนอ  
     ก ำหนดให ้บลจ. ตอ้งจดัใหมี้ช่องทำงกำรใหค้  ำแนะน ำกำรเลือกนโยบำยกำรลงทุนแก่สมำชิก โดยเป็นช่องทำงท่ี

สำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยง่ำย รวมทั้งบลจ. จะตอ้งประชำสัมพนัธ์ช่องทำงดงักล่ำวใหส้มำชิกทรำบโดยทัว่กนั โดยตวัอยำ่ง

ของช่องทำงในกำรใหค้  ำแนะน ำ เช่น call center, robo advisor, leaflet เป็นตน้  
 

  

          แนวทางทีเ่สนอ  
เม่ือสมำชิกท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (suitability test) แลว้ บลจ. ตอ้งแจง้ผลกำรประเมิน

ดงักล่ำว พร้อมทั้งใหค้  ำแนะน ำเบ้ืองตน้ (ช่องทำงใด ๆ) เพื่อใหลู้กคำ้เขำ้ใจควำมส ำคญัในกำรจดัสรรและก ำหนด
สัดส่วนกำรลงทุนท่ีเหมำะสม (basic asset allocation) โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินควำมเหมำะสมดงักล่ำว9 
 

 
  
 

แนวทางทีเ่สนอ 
            ก ำหนดให ้บลจ. จดัท ำ ongoing report ส ำหรับ FC เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรติดตำมผลประกอบกำรกองทุนและประเมิน
ฝีมือของผูจ้ดักำรกองทุน 

 ขอ้มูลส ำคญัและรูปแบบเป็นไปตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนด (ตำมเอกสำรแนบ 4) 
ตวัอยำ่งขอ้มูลส ำคญั เช่น 
- ผลตอบแทนเทียบตวัช้ีวดั  
- พอร์ตกำรลงทุน 
- ควำมเห็นของผูจ้ดักำรกองทุนเก่ียวกบักำรลงทุนท่ีผำ่นมำและทิศทำงในอนำคต 
- ขอ้มูล conflict of interest  
- ขอ้มูลกำรลงทุนท่ีไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน/เกณฑก์ำรลงทุน 
(ส ำหรับกรณี single fund / group fund สำมำรถเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรได)้ 

                                         
8 ส ำหรับกรณีเปิดใหส้มำชิกก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนเอง (DIY) ให้จดัท ำ fact sheet เฉพำะระดบันโยบำยกำรลงทุนท่ีเปิดใหส้มำชิกจดัสัดส่วนเท่ำนั้น  
9 บลจ. ไม่ตอ้งจดัท ำ basic asset allocation กรณีสมำชิกเลือกนโยบำยกำรลงทุนแบบ life path หรือกรณีท่ีไม่มี employee’s choice 

      2.2.2  การจดัให้มช่ีองทางในการให้ค าแนะน าการลงทุนทีส่มาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

      2.2.3  การจดัให้ม ีbasic asset allocation 

      2.3.1  การจดัให้มรีายงานตดิตามผลประกอบการกองทุน (ส าหรับ FC)  
 

2.3   การตดิตามผลประกอบการกองทุน  
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 น ำเสนอแยกเป็นรำยนโยบำย/แผนกำรลงทุนท่ีเปิดใหส้มำชิกเลือก10  
 จดัส่งให ้FC (ช่องทำงใด ๆ) ภำยใน 45 วนันบัแต่วนัส้ินงวด 

 

 

แนวทางทีเ่สนอ 
            ก ำหนดให ้บลจ. จดัท ำ ongoing report ส ำหรับสมำชิก เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรติดตำมผลประกอบกำรกองทุนและ 
เป็นขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจในกำรเปล่ียนนโยบำยกำรลงทุน 

 ขอ้มูลส ำคญัและรูปแบบเป็นไปตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนด (ตำมเอกสำรแนบ 5) เช่น   
- ผลตอบแทนเทียบตวัช้ีวดั  
- พอร์ตกำรลงทุน 
- ควำมเห็นของผูจ้ดักำรกองทุนเก่ียวกบักำรลงทุนท่ีผำ่นมำและทิศทำงในอนำคต 
 (ส ำหรับกรณี single fund / group fund สำมำรถเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรได)้ 

 น ำเสนอแยกเป็นรำยนโยบำย/แผนกำรลงทุนท่ีเปิดใหส้มำชิกเลือก10  
 จดัส่งใหส้มำชิก (ช่องทำงใด ๆ) ภำยใน 45 วนันบัแต่วนัส้ินงวด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                         
10 ส ำหรับกรณีเปิดใหส้มำชิกก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนเอง (DIY) ให้จดัท ำ fact sheet เฉพำะระดบันโยบำยกำรลงทุนท่ีเปิดใหส้มำชิกจดัสัดส่วนเท่ำนั้น  

        2.3.2 การจดัให้มรีายงานตดิตามผลประกอบการกองทุน (ส าหรับสมาชิก)  
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เร่ือง การปรับปรุงหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือผูต้อบ  ต ำแหน่ง  

ช่ือบริษทั  

โทรศพัท ์  โทรสำร  

อีเมล์  

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 

  บลจ.  นำยจำ้ง 

  กรรมกำรกองทุน  สมำชิกกองทุน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
กรุณำส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็นกลบัไปท่ี ฝ่ำยนโยบำยธุรกิจจดักำรกองทุน  

ส ำนกังำน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900   
โทรสำร: 0-2263-6072 หรือ e-mail: sumitra@sec.or.th 

 
*** ส ำนกังำนขอขอบคุณท่ำนท่ีไดใ้หค้วำมร่วมมือในกำรแสดงควำมคิดเห็นในคร้ังน้ี *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส ารวจความคดิเห็น 
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ท่ำนเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีส ำนกังำนจะปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบักองทุนส ำรองเล้ียงชีพในเร่ืองดงัน้ี 

หลกัเกณฑ์ทีป่รับปรุง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. การจัดให้มี checklist ปัจจัยในการคัดเลือก บลจ.   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. การจัดให้มี fact sheet ส าหรับคัดเลือก บลจ.   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. การก าหนดนโยบายการลงทุนที่ บลจ. ต้องน าเสนอและการให้ค าแนะน าที่เหมาะสม   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. การจัดให้มีข้อมูล industry composite return   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. การจัดให้มี fact sheet ส าหรับคัดเลือกนโยบายการลงทุน   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

แบบส ารวจความคดิเห็น 



 

10 
 

 

หลกัเกณฑ์ทีป่รับปรุง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

6. การจัดให้มีช่องทางในการให้ค าแนะน าการลงทุนทีส่มาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. การจัดให้มี basic asset allocation   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. การจัดให้มีรายงานติดตามผลประกอบการกองทุนส าหรับ FC   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

9. การจัดให้มีรายงานติดตามผลประกอบการกองทุนส าหรับสมาชิก   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. อ่ืนๆ   

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 


