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เรียน  นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

 นายกสมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 ผูจ้ดัการ   
  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

ท่ี กอ. (ว)  3 /2564  เร่ือง น าส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบั
การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ดว้ยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
ด าเนินการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเปิดเผยสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุน (“factsheet”) 
ของกองทุนส ารองเ ล้ียงชีพ (“PVD”)  ประเภทกองทุนหลายนายจ้าง ท่ีไม่ได้เ ป็นบริษัท 
ในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้ งกองทุน (“pooled fund”) เพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องและผูส้นใจมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลตลาดทุนตามนโยบายของ
ส านักงาน ก.ล.ต.  โดยได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 52/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) รวมทั้งปรับปรุงรายการและรูปแบบ
ของขอ้มูล factsheet ท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. ดว้ย (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

 เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีความเข้าใจท่ีตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีประกาศก าหนดได้อย่างถูกตอ้ง ส านักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการแกไ้ข
ประกาศดงักล่าว ดงัน้ี 

 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ 
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล factsheet ของ PVD ประเภท 

pooled fund มีวตัถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน สมาชิก PVD และผูท่ี้สนใจมีข้อมูล 
ท่ีเปรียบเทียบได้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนและเลือกกองทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับตนเอง  
และเพื่อใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการส่งเสริมและพฒันา PVD ไดต้่อไป 

 2. สรุปสาระส าคัญของประกาศ 
  2.1 ก าหนดให้บริษทัจดัการเผยแพร่ factsheet ของ PVD ประเภท pooled fund 

ตามนโยบายการลงทุนท่ีได้จดัท าขึ้นให้สมาชิก PVD และบุคคลทัว่ไปรับทราบบนเว็บไซต์ของ
บริษทัจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและอย่างทั่วถึง รวมทั้งน าส่ง 
factsheet ให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ทุกส้ินเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปีปฏิทิน  
โดยเผยแพร่และน าส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนั ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต. จดัไว ้

www.sec.or.th 
โทร.   : 0-2033-9999 
แฟกซ์ : 0-2033-9660 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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  2.2 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญ ให้บริษทัจัดการปรับปรุง 
factsheet และเผยแพร่ให้สมาชิก PVD และบุคคลทัว่ไปรับทราบ รวมทั้งน าส่ง factsheet ดงักล่าว 
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. จดัไว ้โดยไม่ชกัชา้ 

  2.3 ในการจดัท าขอ้มูล factsheet ให้มีรายการและรูปแบบของขอ้มูลอย่างน้อย
ตามรูปแบบของ factsheet ท่ีก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต.  (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2)  
โดยในการเปิดเผยขอ้มูลค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบายใน factsheet อย่างน้อย
ต้องมีข้อมูลค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) และค่าใช้จ่ายรวม (total expenses)  
ทั้งน้ี บริษทัจดัการสามารถเปิดเผยรายละเอียดค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เพิ่มเติมได ้

  ทั้งน้ี ในการด าเนินการจัดส่งข้อมูล factsheet ให้ส านักงาน ก.ล.ต. ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการรายงานขอ้มูลต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้บริษทัจดัการน าส่งขอ้มูลมายงัส านกังาน ก.ล.ต. ทางอีเมล pvdinfo@sec.or.th 
และเม่ือระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเปิดให้ใช้งานรองรับได้แล้ว ส านักงาน ก.ล.ต. จะมี  
การซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านระบบและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 3. การจัดท าข้อมูล factsheet  
  ในการจดัท าขอ้มูล factsheet ให้มีรายการและรูปแบบของขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามท่ี

ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยส าหรับ PVD ท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ PVD เดิมท่ีมีนโยบาย
การลงทุนใหม่ หรือเม่ือมีการปรับปรุงขอ้มูลส าคญัใน factsheet ให้เป็นปัจจุบนั รวมทั้งการจดัท า
ขอ้มูลรอบเดือนธันวาคม 2564 เป็นตน้ไปส าหรับ PVD ทั้งหมด ให้บริษทัจดัการจดัท า factsheet 
ตามรูปแบบและค าอธิบายรายละเอียด ตามส่ิงท่ีมาดว้ย 2 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดงัน้ี 

  3.1 การก าหนดช่ือ PVD นโยบายการลงทุน และประเภทนโยบายการลงทุน 
   (1) การก าหนดช่ือ PVD: ให้สอดคล้องและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
   (2) การก าหนดช่ือนโยบายการลงทุนและช่ือย่อนโยบาย : ให้ตรงกับ 

การก าหนดช่ือนโยบายการลงทุนและช่ือย่อนโยบายซ่ึงบริษทัจดัการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ในรายงานรายละเอียดของ PVD รายไตรมาส (PVD3000) 

   (3) การก าหนดประเภทนโยบายการลงทุน : ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
การจดัแบ่งประเภทนโยบายการลงทุนของ PVD ตามภาคผนวก 2 แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558 เร่ือง การลงทุนของกองทุน 
  3.2 การแสดงผลการด าเนินงาน 

   ใหแ้สดงผลการด าเนินงานและดชันีช้ีวดัยอ้นหลงัตามปีปฏิทินเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 10 ปี หรือตั้งแต่จัดตั้งนโยบายการลงทุนในกรณีท่ียงัไม่ครบ 10 ปี โดยให้วิธีการวดั 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดเก่ียวกับมาตรฐาน 
การวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของ PVD 
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  3.3 ค่าธรรมเนียม 
   (1) ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของ PVD (ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทุน

ผา่นกองทุนรวม (ถา้มี)) 
    - แสดงขอ้มูลค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) และค่าใชจ่้ายรวม 

(total expenses) ในอตัราท่ีเรียกเก็บจริง และอตัราค่าธรรมเนียมสูงสุดกรณีมีการระบุไวใ้นสัญญา
รับจดัการกองทุนกบัลูกคา้ 

   (2) ค่าธรรมเนียมในระดบักองทุนรวมในส่วนท่ีลงทุนผ่านกองทุนรวมท่ีอยู่
ภายใตบ้ริษทัจดัการเดียวกนั 

    - แสดงข้อมูลค่าธรรมเนียมรวมของกองทุนรวมท่ี PVD ไปลงทุน  
อย่างน้อย 10 อันดับแรก เรียงล าดับจากมูลค่าทรัพย์สินท่ี PVD ไปลงทุนจากสูงสุดไปต ่าสุด  
โดยแสดงอตัราท่ีเรียกเก็บจริง และอตัราค่าธรรมเนียมสูงสุดท่ีบริษทัจดัการจะเรียกเก็บจากลูกคา้ 

    - ในกรณีมีการลงทุนในกองทุนรวมมากกว่า 10 กองทุน  การลงทุน 
ส่วนท่ีเกินจาก 10 อนัดับแรก อาจเลือกเปิดเผยค่าธรรมเนียมรวมเป็น range แบ่งตาม asset class  
เช่น 1) ตราสารทุน 2) ตราสารหน้ี 3) ทรัพยสิ์นทางเลือก โดยให้แสดงอตัราส่วนการลงทุนไวด้้วย 
(% ต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ) 

   (3) ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรายนายจา้ง 
    - แสดงรายการค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรายจ้างทั้งหมด  

โดยอาจระบุอตัราท่ีเรียกเก็บจริงจากนายจา้ง หรือระบุว่าเป็นไปตามท่ีเจรจาตกลงกนัและเปิดเผย 
ต่อนายจา้งแต่ละรายก็ได ้

   (4) ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก PVD 
    - ให้แสดงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก PVD ทั้งหมด โดยระบุ

อตัราการเรียกเก็บใหช้ดัเจน 

 4. การมีผลใช้บังคับ 
  4.1 หลกัเกณฑต์ามประกาศขา้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2564 
  4.2 รูปแบบของ factsheet ท่ีได้ปรับปรุงน้ี เร่ิมใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2564 

ส าหรับ PVD ท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ PVD เดิมท่ีมีนโยบายการลงทุนใหม่ หรือเม่ือมีการปรับปรุงข้อมูล
ส าคญัใน factsheet ให้เป็นปัจจุบนั และส าหรับ PVD ทั้งหมด ให้เร่ิมใช้ส าหรับรอบเดือนธันวาคม 
2564 เป็นตน้ไป 
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 นอกจากน้ี ส านักงาน ก.ล.ต. ขอความอนุเคราะห์ให้บริษทัจัดการน าส่งข้อมูล 
factsheet ของ PVD ประเภท pooled fund รอบเดือนมิถุนายน 2564 ในรูปแบบ pdf ซ่ึงไดจ้ดัท าและ
เผยแพร่ให้แก่สมาชิก PVD ไปแลว้ ตามรูปแบบ factsheet เดิม* รวมทั้งกรอกขอ้มูล PVD ในตาราง
ท่ีแนบมา (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) น าส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต.  
ผ่านทางอีเมล pvdinfo@sec.or.th ภายในวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส านักงาน ก.ล.ต.  
มีขอ้มูลรองรับการพฒันาระบบการน าส่ง factsheet ตามประกาศ ส าหรับรอบเดือนธันวาคม 2564 
ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้ งน้ี ส านักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอช่ือ
เจ้าหน้าท่ีส าหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวอัญชิสา  ฐาปนากรวุฒิ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ  
ฝ่ายก ากับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนส ารองเ ล้ียงชีพ โทรศัพท์ 0-2033-9936  
อีเมล aunchisa@sec.or.th และนางสาวฐิติมา  มารุ่งเรือง เจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายก ากบัธุรกิจออกแบบ
การลงทุนและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โทรศพัท ์0-2033-9572 อีเมล thitimam@sec.or.th  
 

    
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นางศิษฏศรี  นาคะศิริ) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 เลขาธิการแทน 
  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. ภาพถ่ายประกาศประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
                                 ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 52/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการ  
                                 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
   2. รูปแบบของสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
   3. ตารางกรอกขอ้มูลกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ฝ่ายก ากบัธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2033-9572 

 
* ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สน.11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
จดัการกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ขอ้ 9(3) ในกรณีท่ีกองทุนก าหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบาย 
การลงทุนได้ บริษทัจดัการต้องจดัท า factsheet โดยมีรายการและรูปแบบของข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของ
ส านักงาน (รูปแบบ factsheet เดิม แนบท้ายประกาศที่ สน.69/2561) และขอ้ 9(4) จดัให้มีการทบทวน factsheet ทุกงวด 6 เดือนของ 
ปีปฏิทิน และเผยแพร่ภายใน 45 วนันบัแต่วนัส้ินงวด 6 เดือนของปีปฏิทินแก่สมาชิก 
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