คำถำม – คำตอบ (FAQ)
เรื่ อง การทาแบบประเมินความเสี่ ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
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คำถำม
หากนายจ้างอยูใ่ นกองทุนหลายนายจ้างและ
หลายนโยบายการลงทุน (master pooled
fund) แต่กาหนดนโยบายการลงทุน
แบบเดียวให้แก่สมาชิก (single policy)
บลจ. ต้องให้สมาชิกทาแบบประเมินหรื อไม่

คำตอบ
ไม่ตอ้ ง เพราะสมาชิกไม่ได้เลือกนโยบายการลงทุนเอง
แต่หากนโยบายนั้นเป็ นนโยบายที่มีความเสี่ ยงสู ง
บลจ. ต้องมีกระบวนการที่ทาให้สมาชิกรับทราบและ
เข้าใจความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนก่อนเป็ นสมาชิก
หรื อก่อนที่กองทุนจะเปลี่ยนเป็ นนโยบายการลงทุนที่มี
ความเสี่ ยงสู ง
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ที่กาหนดให้
หากสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของกองทุนใหม่ บลจ.
บลจ. ต้องจัดให้สมาชิกใหม่ทาแบบประเมิน ต้องจัดให้สมาชิกทาแบบประเมิน ยกเว้น บลจ.
กรณี ที่เคยเป็ นสมาชิกกองทุนอยูแ่ ล้ว
มีผลการประเมินที่เป็ นปั จจุบนั ของสมาชิกรายนั้นแล้ว
แต่ลาออกหรื อโอนย้ายไปอยูก่ องทุนใหม่
ต้องทาแบบประเมินหรื อไม่
การดูวา่ สมาชิกรายใดเลือกนโยบาย
ดูจากนโยบายที่สมาชิกเลือกว่าลงทุนในทรัพย์สินที่มี
การลงทุนที่มีความเสี่ ยงสู ง หมายถึง
ความเสี่ ยงสู งเกิน 50 % หรื อไม่
ดูนโยบายที่เลือกหรื อดูพอร์ตของสมาชิก
ทรัพย์สินที่มีความเสี่ ยงสู งหมายถึงอะไร
หมายถึง
(1) ตราสารทุน
(2) ตราสารหนี้ และมีลกั ษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
- มีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- มีการกาหนดชาระคืนเงินต้นหรื อดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอน
หรื อมีขอ้ กาหนดชาระคืนเงินต้นบางส่ วนหรื อไม่คืนเงินต้น
เช่น หุ น้ กูอ้ นุพนั ธ์ (ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 )
- มีเงื่อนไขที่จะกระทบสิ ทธิผถู้ ือตราสารในการได้
รับคืนเงินต้นหรื อดอกเบี้ย ได้แก่ ด้อยสิ ทธิ แปลงสภาพ
(3) ทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมทองคา
ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
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คำตอบ
ที่ไม่คุม้ ครองเงินต้น ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่ อถือ
ต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่ อถือ
5 กรณี ที่ บลจ. ลงทุนในตราสารหนี้มี
หากได้ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หากป้ องกัน คือ 100% ของเงินลงทุน (fully hedge) จะไม่ถือว่า
ความเสี่ ยงแล้ว ยังถือว่าตราสารดังกล่าวมี
ตราสารดังกล่าวมีความเสี่ ยงสู ง
ความเสี่ ยงสู งอยูห่ รื อไม่
6 หากสมาชิกจัดสัดส่ วนการลงทุนเอง (DIY) บลจ. ต้องจัดให้สมาชิกทาแบบประเมิน เพราะสมาชิก
โดยเลือกลงทุนใน sub fund ตราสารทุน
เลือกลงทุนในนโยบายตราสารทุนซึ่งเป็ นนโยบายที่มี
30 % ของพอร์ ตของสมาชิก ส่ วนอีก 70 % ความเสี่ ยงสู ง
เลือกลงทุนใน sub fund ตราสารหนี้ ต้องทา
แบบประเมินหรื อไม่
7 ในช่วงที่ให้สมาชิกเปลี่ยนโนบายการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้สมาชิกกลุ่มนี้ทาแบบประเมินด้วย ถือว่า
หากสมาชิกไม่ได้เปลี่ยนนโยบายการลงทุน เป็ นนโยบายที่สมาชิกเลือก เพื่อจะได้ให้สมาชิกทบทวน
โดยยังคงแบบเดิม แต่เป็ นนโยบายที่มี
ว่านโยบายเดิมเหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงของตนเอง
ความเสี่ ยงสู ง ต้องทาแบบประเมินหรื อไม่ หรื อไม่
8 กรณี บลจ. เสนอแผนการลงทุนที่มีการลงทุน ให้พิจารณาแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกเป็ นหลัก
ทั้งในหุ น้ และตราสารหนี้ บลจ.ต้องให้
หากแผนนั้นมีสัดส่ วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
สมาชิกทาแบบประเมินความเสี่ ยงหรื อไม่
ความเสี่ ยงสู งเกิน 50% ของแผน ก็ให้สมาชิกทาแบบ
ประเมิน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ให้สมาชิกที่มีสิทธิ เลือกทา
แบบประเมินทุกคนไม่วา่ จะเลือกแผนการลงทุนแบบใด)
9 หากสมาชิกไม่ทาแบบประเมิน จะเลือก
บลจ. จะต้องนาเงินไปลงทุนหรื อหาผลประโยชน์
นโยบายที่มีความเสี่ ยงสู งได้หรื อไม่
ตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกได้แสดงเจตนาเลือก
ไม่วา่ ทาแบบประเมินหรื อไม่ หากสมาชิกไม่ทาแบบ
ประเมินก่อนเลือกนโยบาย บลจ.ต้องเตือนให้สมาชิก
ทราบว่าสมาชิกอาจเลือกนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ ยงที่ตนเองรับได้
10 หากสมาชิกเลือกนโยบายหรื อจัดสัดส่ วน
บลจ. ต้องดาเนินการให้สมาชิกลงนามรับทราบคาเตือน
การลงทุนไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยง เกี่ยวกับความเสี่ ยงของการเลือกนโยบาย ที่ไม่เหมาะสม
ที่ได้จากผลการประเมินและคาแนะนา
และยอมรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในใบแจ้ง
บลจ. ต้องดาเนินการอย่างไร
ความประสงค์เลือกนโยบายหรื อแผนการลงทุน
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11 กรณี บลจ. จัดให้สมาชิกทาแบบประเมิน
รายคนแล้วตั้งแต่ปี 2556 จะขอทบทวน
รอบใหม่ในปี 2558 พร้อมกับกลุ่มที่ทาแบบ
ประเมินในปี 2557 ได้หรื อไม่
12 การทาแบบประเมินมีแบบมาตรฐานหรื อไม่

คำตอบ
ได้ หากแบบประเมินดังกล่าวมีรูปแบบในลักษณะ
เดียวกับแบบประเมินที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
กาหนด
มีแบบมาตรฐานกลาง ซึ่ งกาหนดโดยสมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุน ทั้งนี้ บลจ. แต่ละแห่งอาจกาหนดคาถาม
เพิ่มขึ้นได้ และอาจมีคาแนะนาที่ต่างกันเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายหรื อแผนการลงทุนของแต่ละ
กองทุน
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