
เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน 21/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุน 

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การท าแบบประเมินของสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 
I การท าแบบประเมินความเหมาะสมในการเลอืกนโยบายการลงทุน (“แบบประเมิน”) ของสมาชิกกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพทีม่ีสิทธิเลอืกนโยบายการลงทุน (กรณกีองทุนมีหลายนโยบายการลงทุน)  
 
1. หลกัการ 

ปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ไดจ้ดัใหมี้หลายนโยบายการลงทุนเพื่อใหส้มาชิกเลือก 
นโยบายการลงทุนหรือจดัสัดส่วนการลงทุนเองได ้ดงันั้น เพื่อใหส้มาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้
อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุน ประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน 
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ส านกังานจึงก าหนดใหบ้ริษทัจดัการจดัใหส้มาชิกท่ีมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุน
ท าแบบประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน (“แบบประเมิน”) และใหค้ าแนะน าในการเลือก
นโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงของสมาชิก 
 
2. การก าหนดให้มีผลบังคับใช้ (ข้อ 140/4) แบ่งเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

2.1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 ใหบ้ลจ.จดัใหส้มาชิกท าแบบประเมินคร้ังแรก 
ก่อนเลือกนโยบายการลงทุน ดงัน้ี 

(1) ผูส้มคัรสมาชิกใหม่ (ยกเวน้ บลจ. มีแบบประเมินของสมาชิกรายนั้น) ใหท้  าแบบประเมิน  
ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ีเขา้เป็นสมาชิก 

(2) สมาชิกเดิมท่ีคงนโยบายเส่ียงสูงไวเ้ดิม ใหท้ าแบบประเมินใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2557 
(3) สมาชิกเดิมท่ีจะเปล่ียนมาเลือกนโยบายเส่ียงสูง ใหท้  าแบบประเมินภายในปีท่ีเปล่ียน 

2.2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป สมาชิกทุกรายท่ีมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนเอง  
หากยงัไม่ไดท้  าแบบประเมิน ใหท้  าแบบประเมินคร้ังแรกใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2562 

 
3. การเสนอข้อมูลให้สมาชิกทีม่ีสิทธิเลอืกนโยบายการลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจเลอืกนโยบายการลงทุน 

(ข้อ 137 (1) ) 
3.1 บลจ. ตอ้งเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงและผลตอบแทนรวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัของ 

แต่ละนโยบายการลงทุนท่ีมีใหส้มาชิกเลือก เพื่อใหส้มาชิกใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุน  
โดย บลจ. ตอ้งเสนอขอ้มูลความเส่ียงและผลตอบแทนสุทธิของแต่ละนโยบายการลงทุน (ตามหนงัสือสมาคม 
ท่ี สจก.กช. 20/2551 วนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลกองทุน pooled fund fact sheet  ขอ้ 2  
การเปิดเผยขอ้มูลกองทุนเฉพาะลูกคา้) 
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3.2 การน าเสนอขอ้มูลขา้งตน้อาจเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อน าไปเผยแพร่ต่อสมาชิก หรือ 
น าเสนอคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกโดยตรง ซ่ึง บลจ. ตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบวา่จะหาขอ้มูลไดจ้ากท่ีใด 
เช่น เวบ็ไซตข์อง บลจ. เป็นตน้  
 
4. การประเมินความเหมาะสมของสมาชิกทีเ่ลอืกนโยบายการลงทุนทีม่ีความเส่ียงสูง (ข้อ 140/2) 

บลจ. ตอ้งจดัใหมี้การประเมินความเหมาะสมของสมาชิกท่ีเลือกนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง  
ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีสมาชิกเลือกโดยตรง ดงัน้ี 

4.1 กรณีสมาชิกเลือกแบบผสมสัดส่วนการลงทุนเอง (DIY) : สมาชิกท่ีเลือกลงทุนในนโยบาย 
การลงทุนยอ่ย (“sub fund”) ท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงสูงเกินกวา่ร้อยละ 50 ของ NAV ราย sub fund  
ไม่วา่สมาชิกจะลงทุนเป็นสัดส่วนเท่าใดของเงินกองทุนของตนเอง 

4.2 กรณีสมาชิกเลือกแผนการลงทุน : สมาชิกท่ีเลือกแผนการลงทุนท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมี 
ความเส่ียงสูงเกินกวา่ร้อยละ 50 ของแผนการลงทุนนั้น (แผนการลงทุน หมายถึง นโยบายหรือเมนูท่ีก าหนด
สัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นต่าง ๆ เพื่อใหส้มาชิกเลือก อาจมีช่ือเรียกเป็นอยา่งอ่ืนได)้ 

 

ทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงสูง ไดแ้ก่  
(1)  ตราสารทุน 
(2)  ตราสารหน้ี และมีลกัษณะเขา้ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน เช่น หุ้นกูต่้างประเทศหรือหุน้กูท่ี้ออกเป็นสกุลเงิน 
ต่างประเทศ เป็นตน้  เวน้แต่มีการท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงเตม็จ านวน (fully hedged) 

(ข) มีการก าหนดช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีไม่แน่นอน หรือมีขอ้ก าหนดช าระคืนเงินตน้ 
บางส่วนหรือไม่คืนเงินตน้  เช่น หุน้กูอ้นุพนัธ์ (ยกเวน้พนัธบตัรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบ้ียแปรผนัตามการ
เปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ) หรือตราสารหน้ีท่ีมีผลตอบแทนอิงกบัราคาน ้ ามนั เป็นตน้ 

(ค) มีเง่ือนไขท่ีจะกระทบสิทธิผูถื้อตราสารในการไดรั้บคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ีย ไดแ้ก่  
ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยสิทธิ มีการแปลงสภาพ มีเง่ือนไขการไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด หรือมีการขยายเวลาช าระ
หน้ีหรือการปลดหน้ี เวน้แต่เป็นเง่ือนไขการผดินดัท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ในขอ้ก าหนดสิทธิฯ 

(3) ทรัพยสิ์นทางเลือก ตามท่ีก าหนดในขอ้ 75/1 ของประกาศ สน. 24/2552  ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
REITs  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมทองค า ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
ท่ีไม่คุม้ครองเงินตน้ ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดห้รือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 ทั้งน้ี ตราสารทุน และตราสารหน้ี ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 
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5. การให้สมาชิกรับทราบประโยชน์ในการประเมิน และความเส่ียงในการเลอืกนโยบายทีไ่ม่เหมาะสม 
กบัระดับความเส่ียงตามผลการประเมินหรือจากการไม่ท าแบบประเมิน (ข้อ 140/3)  

5.1 บลจ. แจง้ใหส้มาชิกทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นในการประเมินความเหมาะสม 
ในการเลือกนโยบายการลงทุนก่อนท่ีสมาชิกจะแสดงความจ านงในการเลือกนโยบายการลงทุน  

5.2 กรณีสมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการประเมิน (ไม่วา่จะเลือก 
นโยบายการลงทุนท่ีมีระดบัความเส่ียงต ่ากวา่หรือสูงกวา่ risk profile ของสมาชิก) ใหบ้ลจ. เตือนสมาชิกให้
ทราบถึงความเส่ียงของการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีไม่เหมาะสม และลงนามรับทราบความเส่ียงก่อนเลือก
นโยบายการลงทุนนั้น 

5.3 กรณีท่ีสมาชิกไม่ท าแบบประเมิน หรือใหข้อ้มูลไม่เพียงพอ ใหบ้ลจ. เตือนใหส้มาชิกทราบ 
ความเส่ียงในการเลือกนโยบายโดยไม่รู้ risk profile ของตน 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการสามารถจดัท าขอ้มูลตาม 5.1-5.3 ในรูปเอกสารหรือขอ้ความในระบบ online  
หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีสมาชิกจะรับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลได ้โดยอาจแจง้ประโยชน์และความเส่ียงแก่สมาชิก
พร้อมกบัการใหส้มาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได ้

 
6. การทบทวน (ข้อ 140/3 (2))  

บริษทัจดัการตอ้งจดัใหส้มาชิกประเมินความเหมาะสมทุก 2 ปีปฏิทินนบัแต่ปีท่ีไดท้  าแบบประเมินคร้ัง
ล่าสุด โดยอาจจดัใหส้มาชิกท าแบบประเมินพร้อมกนัหรือท าเป็นรายคนก็ได ้

- ช่วงปี 2557-2561 ใหส้มาชิกท่ีเลือกนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงไดท้บทวนแบบประเมิน 
- ตั้งแต่ปี 2562 ใหส้มาชิกทุกรายท่ีมี employee’s choice ไดท้บทวนแบบประเมิน 

 
7. การติดตาม (ข้อ 140/3 (5)) 

บลจ. ตอ้งติดตามใหส้มาชิกท่ีไม่ท าแบบประเมิน มีการท าแบบประเมินตามความสามารถท่ีท าได ้
 เช่น อาจแจง้ผา่นกรรมการกองทุน หรือแจง้สมาชิกโดยตรง ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวอาจก่อนหรือหลงัจาก
ท่ี บลจ. น าเงินไปลงทุนตามนโยบายท่ีสมาชิกเลือก 
 
II  กรณกีองทุนมีนโยบายการลงทุนเพยีงนโยบายเดียวและเป็นนโยบายทีม่ีความเส่ียงสูง (ข้อ 137/1) 
 บลจ. ตอ้งมีกระบวนการท่ีท าใหส้มาชิกรับทราบและเขา้ใจความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการลงทุน 
เป็นอยา่งดีก่อนเขา้เป็นสมาชิกหรือก่อนท่ีกองทุนจะเปล่ียนนโยบายการลงทุนเป็นนโยบายท่ีมีความเส่ียงสูง 
เช่น อาจจดัใหมี้การอธิบายในท่ีประชุมใหญ่สมาชิก หรืออธิบายผา่นส่ือต่าง ๆ ในองคก์รเพื่อให้เขา้ถึงสมาชิก 


