ข้ อมูลแผนการลงทุน
สาหรับสมาชิกกองทุนฯ
My Choice...My Chance เราเลือกได้ !!!
ข้ อแนะนาและเงื่อนไข
“การลงทุนมีความเสี่ยง นโยบายหรื อสัดส่วนของแผนการลงทุนเป็ นปั จจัยหลักที่มีผลต่อผลการ
ดาเนินงานของแผนการลงทุน สมาชิกควรเลือกลงทุนในแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับผลตอบแทน
ที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของตน โดยให้ ความสาคัญกับการศึกษาข้ อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนเลือกแผนการลงทุน
การเลือกแผนการลงทุนเป็ นสิทธิของสมาชิก สมาชิกจะเลือกหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ความสมัครใจ
ทังนี
้ ้เมื่อมีการเลือกแผนการลงทุนใดแล้ ว สมาชิกจะได้ รับผลตอบแทนตามแผนการลงทุนที่เลือก
ดังกล่าว”
สิ่งที่ควรทราบ :
1. วัตถุประสงค์ของการจัดให้ มีแผนการลงทุน
2. ประกาศที่เกี่ยวข้ องกับการจัดแผนการลงทุน
3. แผนการลงทุน และนโยบาย
4. ความเสี่ยงของแผนการลงทุนสาหรับสมาชิก
5. วิธีการแสดงความประสงค์เลือกหรื อเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
6. วันเวลาในการเปลี่ยนแผนการลงทุน
7. แนวทางในการเลือกแผนการลงทุนเพื่อการเกษี ยณอายุ
8. เลือกแผนการลงทุนอย่างไรดี
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1. วัตถุประสงค์ ของการจัดให้ มีแผนการลงทุน
คณะกรรมการจัดให้ มีแผนการลงทุนสาหรับสมาชิกเพื่อเพิม่ ทางเลือกและตอบสนองความต้ องการ
ของ สมาชิกที่ประสงค์จะลงทุนตามความต้ องการของตนโดยสมาชิกต้ องพิจารณาผลตอบแทนที่
คาดหวังและ ความเสี่ยงของแต่ละแผนการลงทุนควบคู่กนั ด้ วย
กรณีที่ลกู จ้ างไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน จะพิจารณาดังนี ้
1. สมาชิกเก่าไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน ให้ ถือว่าสมาชิกรายนันเลื
้ อก
นโยบายเดิม ซึง่ ต่อไปแผนการลงทุนดังกล่าวจะเรี ยกชื่อว่า “แผนหลัก-ผสมหุ้น 20%”
2. สมาชิกใหม่ไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน ให้ ถือว่าสมาชิกเลือกนโยบายที่มี
ความเสี่ยงน้ อยที่สดุ ที่กองทุนมีในขณะนัน้
คาว่า “นโยบายเสี่ยงน้ อยที่สดุ ” หมายถึง นโยบายที่มีระดับความเสี่ยงน้ อยที่สดุ ในจานวนนโยบาย
การลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นที่มีให้ สมาชิกเลือกในขณะนัน้ ซึง่ เป็ นไปตาม พรบ.กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ 2530 มาตรา 16
2. ประกาศที่เกี่ยวข้ องกับการจัดแผนการลงทุน
การจัดแผนการลงทุนให้ สมาชิกเลือกจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ดังนี ้
ประกาศคณะกรรมการกองทุนซีเกทฯ เรื่ องหลักเกณฑ์และการเลือกแผนการลงทุนของสมาชิก
กองทุนฯ (อยู่ในระหว่างรอการจดทะเบียนกับสานักงาน กลต.)
3. แผนการลงทุน และนโยบาย
แผนการลงทุนที่คณะกรรมการจัดให้ แก่สมาชิกเลือกแต่ละแผนจะมีผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันสมาชิกจึงควรพิจารณานโยบายของแผนการลงทุนแต่ละแผนอย่างถี่
ถ้ วนก่อนเลือกหรื อเปลี่ยนแผนการลงทุน
“นโยบายการลงทุน” หมายถึง ข้ อกาหนดของประเภทและสัดส่วน (หรื อน ้าหนัก) ของการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินต่างๆซึง่ ในทางหลักวิชาการด้ านการลงทุนพบว่าการจัดสัดส่วนของการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินประเภทต่างๆอย่างเหมาะสมจะเป็ นตัวแปรสาคัญในการบรรลุ
เป้าหมายของ การลงทุน ซึง่ ได้ แก่ผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
ในระยะเริ่มต้ นคณะกรรมการจะจัดให้ มีแผนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกองทุน เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้ มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ ข้อมูลประกอบ การ
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พิจารณาเลือกแผนการลงทุนแก่สมาชิก และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2561 จานวน 4
แผน โดยแต่ละแผนการลงทุนจะมีนโยบายการลงทุนโดยสรุปดังต่อไปนี ้
1). แผนตราสารหนี ้ 100% (เน้ นเสี่ยงน้ อยค่ อย ๆ ออม)
เป็ นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อนั ที่เกี่ยวข้ องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิ
ในหนี ้ รวมทังธุ
้ รกรรมทางการเงินอื่น โดยเป้าหมายของแผนตราสารหนี ้คือการได้ รับผลตอบแทนใน
ระยะยาวที่ค่อนข้ างสม่าเสมอสูงกว่าเงินฝาก อย่างไรก็ตามโอกาสที่ผลตอบแทนในระยะสันจะติ
้ ด
ลบตามราคาตลาดก็ยงั มีอยู่ แต่น้อยกว่าแผนหลักและแผนผสมหุ้น
2). แผนหลัก – ผสมหุ้น 20% (ให้ ดอกผลพอเพียง บนความเสี่ยงปานกลาง)
เป็ นแผนการลงทุนเดิมที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ
และมีการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุนไม่เกิน 20% โดยเป้าหมายของแผนผสมหุ้น คือ การลงทุนที่คาดหวัง
ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อในระยะยาวภายใต้ กรอบความเสี่ยงที่พอเหมาะ เพื่อสร้ างโอกาสที่จะมีเงิน
ใช้ มากขึ ้นในยามเกษี ยณซึง่ แน่นอนต้ องยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
3). แผนผสมหุ้น 40% (เพิ่มผลตอบแทน บนความเสี่ยงค่ อนข้ างสูง)
เป็ นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และมีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุนไม่เกิน 40% โดยเป้าหมายของแผนผสมหุ้น คือการเพิม่ ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารทุนเพิม่
เพื่อสร้ างโอกาสที่จะมีเงินใช้ มากขึ ้นในยามเกษี ยณซึง่ แน่นอนต้ องยอมรับความ
เสี่ยงจากความผันผวนของตลาด เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เพิม่ ขึ ้น
4). แผนผสมหุ้น 50% (เพื่อลุ้นผลตอบแทน บนความเสี่ยงสูง)
เป็ นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และมีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุนไม่เกิน 50% โดยเป้าหมายของแผนผสมหุ้น คือการเพิม่ โอกาสหาผลตอบแทนที่สงู มาก
ขึ ้นจากการลงทุนในตราสารทุนเพิม่ ในสัดส่วนที่สงู
เพื่อสร้ างโอกาสที่จะมีเงินใช้ มากขึ ้นในยาม
เกษี ยณซึง่ แน่นอนต้ องยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดที่มากขึ ้น เนื่องจากการลงทุน
ในตราสารทุนในสัดส่วนที่สงู
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4. ความเสี่ยงของแผนการลงทุนสาหรั บสมาชิก
โดยทัว่ ไปการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงหลายๆอย่างประกอบกัน เช่นความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้
ออกตราสาร (Credit Risk) ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงจากการ
ขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate
Risk) และ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เป็ นต้ น
ในการบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างมืออาชีพความเสี่ยงทุกประเภทเป็ นหน้ าที่ของผู้จดั การ
กองทุนในการบริหารจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ ้น
อย่างไรก็ตามในกรณีของ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาดโดยเฉพาะในระยะสันนั
้ นเป็
้ นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาหรื อ
หลีกเลี่ยงได้ อย่างแม่นยาในการลงทุนจึงต้ องบริหารจัดการด้ วยการกระจายการลงทุนและการจัด
สัดส่วนการลงทุน ของตราสารหรื อสินทรัพย์ประเภทต่างๆให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายการลงทุนซึง่ ก็
คือที่มาของการจัดแผนการลงทุนให้ สมาชิกมีสิทธิเลือกได้ ตามความเหมาะสมหรื อความต้ องการ
ของสมาชิกนัน่ เอง
5. วิธีการแสดงความประสงค์ เลือกหรื อเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของเอ็มเอฟซี
(http://my.seagate.com/portal/site/HRPortal/ ไปที่ Fast Access และคลิกที่ MFC Provident Fund Website)

ได้ ทกุ วันที่ 20 จนถึงสิน้ เดือนของทุกเดือน และมีผลบังคับตัง้ แต่ วันที่ 6 ของเดือนถัดไป
6. วันเวลาในการเปลี่ยนแผนการลงทุน
สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ ไตรมาสละ 1 ครัง้ ตามรอบปี ปฎทิน (ทุกวันที่ 20 จนถึงสิ ้น
จนถึงสิ ้นเดือน) โดยนับตามรอบของการเปลี่ยนแผนในแต่ละไตรมาสสาหรับรอบปี ปฎิทิน (กรณีไม่
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการลงทุน สมาชิกไม่ต้องทาใด ๆ) ทังนี
้ ้คณะกรรมการได้ กาหนดให้ บริษัท
จัดการปรับสัดส่วนเงินลงทุน (Rebalance) ของสมาชิกแต่ละคนให้ เข้ าสู่สดั ส่วนตามแผนการ
ลงทุนที่สมาชิกเลือกโดยนับเป็ นการเปลี่ยนแผนเช่นกัน
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7. แนวทางในการเลือกแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ
พระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ.2530 ตามมาตรา 16 กาหนดให้ ผ้ จู ดั การกองทุนนาเงินสะสม
และเงินสมทบไปลงทุนหรื อหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุนที่ลกู จ้ างได้ แสดงเจตนาไว้
ในกรณีที่ลกู จ้ างไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน ให้ ลงทุนหรื อหาผลประโยชน์ตามนโยบาย
เดิม (แผนหลัก-ผสมหุ้น 20%) หรื อนโยบายที่มีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ (ตราสารหนี ้) แล้ วแต่กรณี
คณะกรรมการกองทุนฯ จึงเป็ นผู้ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายและเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสามารถเลือก
แผนการลงทุนได้ โดยให้ สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกแผนการลงทุนที่สอดกับความต้ องการของ
ตนเอง มีโอกาสได้ รับผิดชอบตัวเองมากขึ ้น และมุ่งสู่เป้าหมายที่จะมีเงินใช้ อย่างเพียงพอในยาม
เกษี ยณ
8. เลือกแผนการลงทุนอย่ างไรดี
สมาชิกอาจสงสัยว่าจะต้ องมีเงินจานวนเท่าไรจึงจะเพียงพอสาหรับการใช้ จ่ายในยามเกษี ยณ
บางคนอาจต้ องการแค่มีพอกินพอใช้ แต่ส่วนใหญ่คงต้ องการใช้ ชีวิตอย่างสุขสบายในบันปลายของ
้
ชีวิต ดังนันจึ
้ งต้ องมีเงินเก็บสะสมไว้ ให้ มากเพียงพอจึงจะใช้ ชีวิตเช่นนันได้
้
ทังนี
้ ้ปั จจัยที่มีผลต่อ
จานวนเงินเก็บในยามเกษี ยณมี 3 ปั จจัยหลัก
1. จานวนเงินออม คือ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์
2. ระยะเวลาในการออม ขึ ้นอยู่กบั เวลาที่เริ่มเป็ นสมาชิก จนถึงเวลาที่สิ ้นสุดสมาชิกภาพ
3. อัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการลงทุน ขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุนของจานวนเงินออมข้ างต้ น
การเลือกแผนการลงทุน
ในการเลือกแผนการลงทุนอาจมีปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาได้ หลายอย่าง ที่ต้องคานึงถึงปั จจัยเรื่ อง
อายุ ฐานะทางการเงิน ผลตอบแทนที่ต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความชอบส่วน
บุคคล ตัวอย่างหนึง่ ที่มกั ใช้ เป็ นแนวทางให้ สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนตามช่วงอายุ ซึง่ ปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องหลักๆ ประกอบด้ วยอายุผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดงั นี ้
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นอกจากนี ้สมาชิกจะต้ องรู้จกั ความชอบและพฤติกรรมด้ านการลงทุนของตัวเองเช่นเป็ นคนที่
กล้ าได้ กล้ าเสียก็เหมาะที่จะเลือกนโยบายตราสารทุนแต่ถ้าเป็ นคนที่อนุรักษ์ นิยมก็เหมาะที่จะเลือก
นโยบายตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ เป็ นต้ น ซึง่ แผนการลงทุนแบบต่างๆ มักเป็ นไปตามหลัก “ความ
เสี่ยงต่า ผลตอบแทนต่า และความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูง”
หลักในการเลือกนโยบายการลงทุน
 เลือกนโยบายให้ ตรงตามคุณลักษณะของสมาชิกแต่ละคน
 อย่าห่วงเพียงรักษาเงินต้ นให้ คงอยู่
 หาทางเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนซึง่ มีทงความ
ั้
เสี่ยงต่าความเสี่ยงสูงบ้ าง ตราบเท่าที่เรายังสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ใน
แต่ละช่วงอายุที่ เรายังออมเงินอยู่ในกองทุนฯ เพื่อเป็ นการเพิม่ ผลตอบแทนจากการลงทุน
ให้ สงู ขึ ้น และจะได้ มีเงินเพียงพอที่จะใช้ จ่ายหลังเกษี ยณอายุ
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จาเป็ นต้ องเลือกแผนการลงทุนหรื อไม่
สมาชิกไม่ได้ ถกู บังคับให้ ต้องเลือกแผนการลงทุนหากสมาชิกปั จจุบนั ไม่ประสงค์จะเลือกแผนการ
ลงทุนเงินในบัญชีของสมาชิกจะถูกนาไปลงทุนใน “แผนหลัก-ผสมหุ้น 20%” ที่มีการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง อันเป็ นนโยบายการลงทุนที่ยงั คงไว้ เดิม
กรณีสมาชิกใหม่ที่ไม่มีแผนการลงทุนเดิมและไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน
คณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาเลือกลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ นันคื
้ อ “แผน
ตราสารหนี ้”
“การเลือกแผนการลงทุน ถือเป็ นสิทธิของสมาชิก มิใช่การบังคับ
เงินในบัญชีของสมาชิกที่ไม่ต้องการเลือกแผนการลงทุน จะถูกนาเงินไปลงทุนตามนโยบายเดิม
หรื อนโยบายที่มีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ แล้ วแต่กรณี ”
จาก... คณะกรรมการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาแผนการลงทุนในกองทุนฯ ก่ อนตัดสินใจลงทุน***
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