
 
 

การปรับหลักเกณฑ์การแจ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน 
และหรือสัดส่วนการลงทุนให้มีผลเร็วข้ึน 

 
สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน กฟผ. สามารถแจ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนและหรือ

สัดส่วนการลงทุนได้ทุกสัปดาห์ทางเว็บไซต์ของ บลจ. กรุงไทย ซึ่งทําหน้าท่ีนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยเริ่มต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป    

 
ในการประชุมกองทุนครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพพนักงาน กฟผ. มีมติเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การแจ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนและหรือสัดส่วน
การลงทุนให้มีผลเร็วข้ึน ดังน้ี  

 
                1. สมาชิกที่เป็นพนักงาน กฟผ. รวมถึงพนักงานของบริษัทนายจ้างร่วม  สมาชิกท่ีเกษียณอายุและขอคง
เงินไว้ในกองทุนหรือรับเงินเป็นงวด สามารถแจ้งเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนผ่านทางเว็บไซด์ของนายทะเบียน
สมาชิก บลจ. กรุงไทย (http://www.ktam.co.th) 
 
                 2. สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ทุกสัปดาห์ โดยดําเนินการภายในเวลา 24.00 น. 
ของวันก่อนวันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date) ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีและจะมีผลเปล่ียนแปลงในวันถัดจากวัน
คํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date)  ทั้งน้ี หากวันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date) เป็นวันหยุดทําการ ให้เล่ือน
เป็นวันทําการก่อนหน้า โดยในระบบการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนทางเว็บไซต์ของ บลจ. กรุงไทย จะมีรายการ
ให้สมาชิกเลือกวันใดวันหน่ึงใน 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นวันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date) ติดต่อกันล่วงหน้า สําหรับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าเปล่ียนแปลงทางเว็บไซต์ของ บลจ. กรุงไทย กองทุนจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ 
ต่อไป 
 
                ท้ังน้ี สมาชิกยังคงสามารถเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกิน   4   ครั้งในรอบระยะเวลาบัญชี    
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี) ตามหลักเกณฑ์เดิม 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบวิธีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนแบบปัจจุบันและแบบใหม ่
 
 

แบบปัจจุบัน แบบใหม่
1. สมาชิกที่เป็นพนกังาน กฟผ. แจ้งเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุน
ผ่านเว็บไซต์กองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ 
(http://providentfund.egat.co.th)
   ส่วนสมาชิกของนายจ้างร่วม และสมาชิกทีเ่กษียณและขอคงเงิน/
รับเงนิเป็นงวด ต้องทํารายการในแบบฟอร์ม

1. สมาชิกที่เป็นพนักงาน กฟผ., พนกังานของนายจา้งร่วม และ
สมาชิกที่เกษียณและขอคงเงินหรือรับเงินเป็นงวด สามารถแจ้ง
เปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนผ่านเว็บไซต์ของ บลจ.กรุงไทย 
(http://www.ktam.co.th)

2. การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนจะต้องทําแบบประเมินความ
เส่ียงก่อน หากเคยทําแล้วสามารถใช้ผลของการประเมินคร้ังที่ผ่าน
มา หรือจะทําการประเมินฯใหม่ก็ได้ หากสมาชิกเลือกสัดส่วนการ
ลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงกว่าคะแนนท่ีได้รับจากการประเมินความ
เส่ียงระบบจะเตือนให้ทราบก่อน

2. การเข้าใช้เว็บไซต์คร้ังแรกระบบจะให้ทําแบบประเมินความ
เส่ียงก่อนเข้าใช้งาน หากสมาชิกเลือกสัดส่วนการลงทนุที่มีความ
เส่ียงสูงกว่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมินความเส่ียง ระบบจะ
เตือนให้ทราบก่อนที่จะดําเนินการในข้ันตอนแจ้งเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการลงทุนต่อไป

3. สมาชิกสามารถแจง้เปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ในวันท่ี 1 
ถึงวันที่ 10 ของแต่ละเดือน จะมีผลในวันถัดจากวันคํานวณจํานวน
หน่วย (Trade date) ท่ีจะถึงเร็วท่ีสุดวันคํานวณจํานวนหน่วยที่จะ
ถึงเร็วท่ีสุดดังกล่าวต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการนบัจาก
วันที่ 10 ของแต่ละเดือน (ตามประกาศกองทุน)

3. สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ทุกสัปดาห์ 
โดยดําเนินการภายในเวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันคํานวณ
จํานวนหน่วย (Trade Date) ซ่ึงเป็นวันพฤหัสบดีและจะมีผล
เปล่ียนแปลงในวันถัดจากวันคํานวณจํานวนหนว่ย (Trade Date) 
 ทั้งนี ้หากวันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date) เป็นวันหยุดทํา
การ ให้เล่ือนเปน็วันทําการก่อนหน้า โดยในระบบการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการลงทุนทางเว็บไซต์ของ บลจ. กรุงไทย จะมีรายการให้
สมาชิกเลือกวันใดวันหนึ่งใน 4 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นวันคํานวณจํานวน
หนว่ย (Trade Date) ติดต่อกันล่วงหน้า 
      สําหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าเปล่ียนแปลงทางเว็บไซต์
ของ บลจ. กรุงไทย กองทุนจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ ต่อไป

4. สมาชิกสามารถแจง้เปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกิน 4 
คร้ังในรอบระยะเวลาบัญชี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี)

เหมือนเดิม

5. ยกเลิกต้ังแต่ 1 มกราคม 2559 5. เร่ิมดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
 

 
จากการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนเปรียบเทียบระหว่างแบบปัจจุบัน

และแบบใหม่ตามข้อ 3  ในตารางข้างต้น สามารถแสดงเป็นตัวอย่างปฎิทินได้ดังน้ี 
 

�  แทน ช่วงเวลาที่เลือกสัดส่วนการลงทุน  
O   แทน วันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date : TD) 

O    แทน วันที่มีผลการเปล่ียนแปลง (Switching Date : SD) 
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รูปท่ี 1 – แบบปจัจบุัน 

 
สมาชิกสามารถแจ้งเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ในวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 10 ของแต่ละเดือน จะมีผลใน

วันถัดจากวันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade date) ที่จะถึงเร็วท่ีสุด  วันคํานวณจํานวนหน่วยท่ีจะถึงเร็วท่ีสุดดังกล่าว
ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการนับจากวันที่ 10 ของแต่ละเดือน (ตามประกาศกองทุน) ตัวอย่างรูปที่ 1 คือ 

 

- สมาชิกเลือกสัดส่วนการลงทุนในช่วงวันท่ี 1 – 10 ธ.ค. 2558 
- วันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date) คือวันพฤหัสบดีท่ี  24 ธ.ค. 2558 
- วันที่มีผลการเปล่ียนแปลง (Switching Date) คือวันศุกร์ท่ี 25 ธ.ค. 2558 
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รูปท่ี 2 – แบบใหม ่
กรณี Trade Date ไมต่รงกบัวนัหยุดทําการ 

 
สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ทุกสัปดาห์ และสามารถเลือกวันคํานวณจํานวณหน่วย

(Trade Date) ใน 4 สัปดาห์ล่วงหน้า ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์และจะมีผลการเปล่ียนแปลงในวันถัดไป 
ตัวอย่างรูปท่ี 2 คือ 

 

- สมาชิกเลือกสัดส่วนการลงทุนในช่วงวันท่ี 1 – 6 ม.ค. 2559 
- วันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date) ท่ีสามารถเลือกวันใดวันหน่ึงใน 4 สัปดาห์ล่วงหน้า คือวันท่ี  

7, 14, 21, 28 ม.ค. 2559 
- วันท่ีมีผลการเปล่ียนแปลง (Switching Date) คือวันที่ 8, 15, 22, 29 ม.ค. 2559 
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รูปท่ี 3 – แบบใหม ่
กรณี Trade Date ไมต่รงกบัวนัหยุดทําการ 

 

สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ทุกสัปดาห์ และสามารถเลือกวันคํานวณจํานวณหน่วย
(Trade Date) ใน 4 สัปดาห์ล่วงหน้า ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์และจะมีผลการเปล่ียนแปลงในวันถัดไป 
ตัวอย่างรูปท่ี 3 คือ 

 

- สมาชิกเลือกสัดส่วนการลงทุนในช่วงวันท่ี 7 – 13 ม.ค. 2559 
- วันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date) ท่ีสามารถเลือกวันใดวันหน่ึงใน 4 สัปดาห์ล่วงหน้า คือวันท่ี 

14, 21, 28 ม.ค., 4 ก.พ. 2559 
- วันท่ีมีผลการเปล่ียนแปลง (Switching Date) คือวันที่ 15, 22, 29 ม.ค., 5 ก.พ. 2559 
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รูปท่ี 4 – แบบใหม ่
กรณี Trade Date ตรงกบัวนัหยุดทําการ 

 
สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ทุกสัปดาห์ และสามารถเลือกวันคํานวณจํานวณหน่วย

(Trade Date) ใน 4 สัปดาห์ล่วงหน้า ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์และจะมีผลการเปล่ียนแปลงในวันถัดไป  
แต่มี Trade Date ที่ตรงกับวันหยุดทําการ ตัวอย่างรูปที่ 4 คือ 

 

- สมาชิกเลือกสัดส่วนการลงทุนในช่วงวันท่ี 1 – 6 เม.ย. 2559 
     - วันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date) ท่ีสามารถเลือกวันใดวันหน่ึงใน 4 สัปดาห์ล่วงหน้า คือวันท่ี  

7, 12, 21, 28 เม.ย. 2559 
- วันท่ีมีผลการเปล่ียนแปลง (Switching Date) คือวันที่ 8, 13, 22, 29 เม.ย. 2559 
 

 
 

 
 สําหรับข้ันตอนการแจ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนและหรือสัดส่วนการลงทุนทางเว็บไซด์ของ 

บลจ. กรุงไทย ซ่ึงจะเริ่มเปิดให้ใช้งานได้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 กองทุนจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป 
 

 
 

*********************************** 


