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30 สิ งหาคม 2564
เรี ยน นายกสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
นายกสมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ที่ กอ. (ว) 3 /2564 เรื่ อง นาส่ งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ ยวกับ
การปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุน (“factsheet”)
ของกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ (“PVD”) ประเภทกองทุ น หลายนายจ้ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นบริ ษั ท
ในเครื อ เดี ย วกัน ร่ ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น (“pooled fund”) เพื่ อ ให้ผูเ้ กี่ ย วข้อ งและผูส้ นใจมี ข้อ มู ล
ประกอบการตัด สิ น ใจลงทุ น และส่ ง เสริ ม การพัฒ นาระบบข้อ มู ล ตลาดทุ น ตามนโยบายของ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. โดยได้ อ อกประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 52/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งปรับปรุ งรายการและรู ปแบบ
ของข้อมูล factsheet ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ด้วย (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
เพื่ อ ให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ มี ค วามเข้า ใจที่ ต รงกัน และถื อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์
ที่ประกาศกาหนดได้อย่างถูกต้อง สานักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไข
ประกาศดังกล่าว ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการออกประกาศ
การปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ใ นการเปิ ดเผยข้อ มู ล factsheet ของ PVD ประเภท
pooled fund มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ค ณะกรรมการกองทุ น สมาชิ ก PVD และผูท้ ี่ ส นใจมี ข้อ มู ล
ที่ เ ปรี ย บเที ย บได้ เพื่ อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจลงทุ น และเลื อ กกองทุ น ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด กับ ตนเอง
และเพื่อให้สานักงาน ก.ล.ต. สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริ มและพัฒนา PVD ได้ต่อไป
2. สรุปสาระสาคัญของประกาศ
2.1 กาหนดให้บริ ษทั จัดการเผยแพร่ factsheet ของ PVD ประเภท pooled fund
ตามนโยบายการลงทุนที่ ได้จดั ทาขึ้นให้สมาชิ ก PVD และบุคคลทัว่ ไปรั บทราบบนเว็บไซต์ของ
บริ ษ ทั จัดการหรื อ ผ่า นช่ องทางอื่ นใดที่ ส ามารถเข้าถึ งได้โ ดยง่ายและอย่า งทั่วถึ ง รวมทั้ง นาส่ ง
factsheet ให้ แ ก่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ทุ ก สิ้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน และเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ปฏิ ทิ น
โดยเผยแพร่ และนาส่ งให้สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ที่สานักงาน
ก.ล.ต. จัดไว้
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2.2 เมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้อมูล อย่างมี นัย ส าคัญ ให้บริ ษ ทั จัดการปรั บปรุ ง
factsheet และเผยแพร่ ให้สมาชิก PVD และบุคคลทัว่ ไปรับทราบ รวมทั้งนาส่ ง factsheet ดังกล่าว
ให้สานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ โดยไม่ชกั ช้า
2.3 ในการจัดทาข้อมูล factsheet ให้มีรายการและรู ปแบบของข้อมูลอย่างน้อย
ตามรู ป แบบของ factsheet ที่ ก าหนดไว้บ นเว็บ ไซต์ข องส านัก งาน ก.ล.ต. (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 2)
โดยในการเปิ ดเผยข้อมู ลค่าธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรายนโยบายใน factsheet อย่างน้อย
ต้อ งมี ข ้อ มู ล ค่ า ธรรมเนี ยมการจัด การ (management fee) และค่ า ใช้ จ่ า ยรวม (total expenses)
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการสามารถเปิ ดเผยรายละเอียดค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้
ทั้ง นี้ ในการดาเนิ นการจัดส่ งข้อมูล factsheet ให้ส านัก งาน ก.ล.ต. ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในระหว่างการพัฒนาระบบอิเล็ กทรอนิ กส์เพื่อรองรับการรายงานข้อมูลต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ให้บริ ษทั จัดการนาส่ งข้อมูลมายังสานักงาน ก.ล.ต. ทางอีเมล pvdinfo@sec.or.th
และเมื่ อ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่ า วเปิ ดให้ ใ ช้ง านรองรั บ ได้แ ล้ว ส านัก งาน ก.ล.ต. จะมี
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. การจัดทาข้ อมูล factsheet
ในการจัดทาข้อมูล factsheet ให้มีรายการและรู ปแบบของข้อมูลอย่างน้อยตามที่
กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยสาหรับ PVD ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ PVD เดิมที่มีนโยบาย
การลงทุนใหม่ หรื อเมื่อมีการปรับปรุ งข้อมูลสาคัญใน factsheet ให้เป็ นปั จจุบนั รวมทั้งการจัดทา
ข้อมูลรอบเดือนธันวาคม 2564 เป็ นต้นไปสาหรับ PVD ทั้งหมด ให้บริ ษทั จัดการจัดทา factsheet
ตามรู ปแบบและคาอธิบายรายละเอียด ตามสิ่ งที่มาด้วย 2 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 การกาหนดชื่ อ PVD นโยบายการลงทุน และประเภทนโยบายการลงทุน
(1) การก าหนดชื่ อ PVD: ให้ ส อดคล้อ งและไม่ ขัด ต่ อ พระราชบัญ ญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
(2) การก าหนดชื่ อ นโยบายการลงทุ น และชื่ อ ย่ อ นโยบาย: ให้ ต รงกับ
การกาหนดชื่อนโยบายการลงทุนและชื่อย่อนโยบายซึ่งบริ ษทั จัดการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ในรายงานรายละเอียดของ PVD รายไตรมาส (PVD3000)
(3) การก าหนดประเภทนโยบายการลงทุ น : ให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
การจัดแบ่งประเภทนโยบายการลงทุน ของ PVD ตามภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน
3.2 การแสดงผลการดาเนินงาน
ให้แสดงผลการดาเนินงานและดัชนีช้ ีวดั ย้อนหลังตามปี ปฏิทินเป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 10 ปี หรื อตั้งแต่จัดตั้ง นโยบายการลงทุนในกรณี ที่ยงั ไม่ครบ 10 ปี โดยให้วิธีก ารวัด
ผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน กาหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของ PVD
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3.3 ค่าธรรมเนียม
(1) ค่าธรรมเนี ยมรายนโยบายของ PVD (ยังไม่รวมค่าธรรมเนี ยมกรณี ลงทุน
ผ่านกองทุนรวม (ถ้ามี))
- แสดงข้อมูลค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) และค่าใช้จ่ายรวม
(total expenses) ในอัตราที่เรี ยกเก็บจริ ง และอัตราค่าธรรมเนี ยมสู งสุ ดกรณี มีการระบุไว้ในสัญญา
รับจัดการกองทุนกับลูกค้า
(2) ค่าธรรมเนียมในระดับกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่อยู่
ภายใต้บริ ษทั จัดการเดียวกัน
- แสดงข้อ มู ล ค่ า ธรรมเนี ย มรวมของกองทุ น รวมที่ PVD ไปลงทุ น
อย่า งน้อ ย 10 อัน ดับ แรก เรี ย งล าดับ จากมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ที่ PVD ไปลงทุ น จากสู ง สุ ด ไปต่ า สุ ด
โดยแสดงอัตราที่เรี ยกเก็บจริ ง และอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดที่บริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บจากลูกค้า
- ในกรณี มี ก ารลงทุ นในกองทุ น รวมมากกว่า 10 กองทุ น การลงทุน
ส่ วนที่เกินจาก 10 อันดับแรก อาจเลือกเปิ ดเผยค่าธรรมเนี ยมรวมเป็ น range แบ่งตาม asset class
เช่น 1) ตราสารทุน 2) ตราสารหนี้ 3) ทรัพย์สินทางเลือก โดยให้แสดงอัตราส่ วนการลงทุนไว้ด้วย
(% ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
(3) ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรายนายจ้าง
- แสดงรายการค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น รายจ้า งทั้ง หมด
โดยอาจระบุอตั ราที่เรี ยกเก็บจริ งจากนายจ้าง หรื อ ระบุว่าเป็ นไปตามที่ เจรจาตกลงกันและเปิ ดเผย
ต่อนายจ้างแต่ละรายก็ได้
(4) ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากสมาชิก PVD
- ให้แสดงค่าธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็บจากสมาชิ ก PVD ทั้งหมด โดยระบุ
อัตราการเรี ยกเก็บให้ชดั เจน
4. การมีผลใช้ บังคับ
4.1 หลักเกณฑ์ตามประกาศข้างต้นมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
4.2 รู ปแบบของ factsheet ที่ ได้ปรั บปรุ งนี้ เริ่ มใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
สาหรับ PVD ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ PVD เดิมที่มีนโยบายการลงทุนใหม่ หรื อเมื่อมี การปรับปรุ ง ข้อมูล
สาคัญใน factsheet ให้เป็ นปั จจุบนั และสาหรับ PVD ทั้งหมด ให้เริ่ มใช้สาหรับรอบเดือนธันวาคม
2564 เป็ นต้นไป
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นอกจากนี้ สานักงาน ก.ล.ต. ขอความอนุ เคราะห์ใ ห้บริ ษทั จัดการนาส่ งข้อ มูล
factsheet ของ PVD ประเภท pooled fund รอบเดือนมิถุนายน 2564 ในรู ปแบบ pdf ซึ่งได้จดั ทาและ
เผยแพร่ ให้แก่สมาชิก PVD ไปแล้ว ตามรู ปแบบ factsheet เดิม* รวมทั้งกรอกข้อมูล PVD ในตาราง
ที่ แ นบมา (ข้อ มู ล ณ 30 มิ ถุ น ายน 2564) (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 3) น าส่ ง ให้ แ ก่ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
ผ่า นทางอี เมล pvdinfo@sec.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่ อให้ส านักงาน ก.ล.ต.
มีขอ้ มูลรองรับการพัฒนาระบบการนาส่ ง factsheet ตามประกาศ สาหรับรอบเดือนธันวาคม 2564
ต่อไป
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อโปรดทราบและถื อ ปฏิ บ ัติ ทั้ง นี้ ส านัก งาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่ อ
เจ้า หน้า ที่ ส าหรั บ การติ ด ต่ อ สอบถาม คื อ นางสาวอัญ ชิ ส า ฐาปนากรวุ ฒิ ผูช้ ่ ว ยผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายก ากั บ ธุ ร กิ จ ออกแบบการลงทุ น และกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ โทรศั พ ท์ 0-2033-9936
อีเมล aunchisa@sec.or.th และนางสาวฐิติมา มารุ่ งเรื อง เจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายกากับธุรกิจออกแบบ
การลงทุนและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โทรศัพท์ 0-2033-9572 อีเมล thitimam@sec.or.th
ขอแสดงความนับถือ

(นางศิษฏศรี นาคะศิริ)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกากับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เลขาธิการแทน
สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 1. ภาพถ่ า ยประกาศประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 52/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2564
2. รู ปแบบของสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
3. ตารางกรอกข้อมูลกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ฝ่ ายกากับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9572

ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ข้อ 9(3) ในกรณี ที่กองทุนกาหนดให้สมาชิกมีสิทธิ เลือกนโยบาย
การลงทุนได้ บริ ษทั จัดการต้องจัดทา factsheet โดยมีรายการและรู ปแบบของข้อมูล อย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ข อง
สานักงาน (รู ปแบบ factsheet เดิม แนบท้ ายประกาศที่ สน.69/2561) และข้อ 9(4) จัดให้มีการทบทวน factsheet ทุกงวด 6 เดือนของ
ปี ปฏิทิน และเผยแพร่ ภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ้ นงวด 6 เดือนของปี ปฏิทินแก่สมาชิก
*

“สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ รับรำงวัลรั ฐบำลดิจิทัล ปี 2563 (DG Awards 2020)
และรำงวัลชมเชยองค์ กรโปร่ งใส (NACC Integrity Awards) ครั้ งที่ 9 (ปี 2562)”

