
1

กองทนุส ำรองเลีย้งชพี 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรุ ี

ซึง่จดทะเบยีนแลว้

โดย

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)
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บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

แผนกำรลงทนุเพือ่สมำชกิ KMUTT เลอืก

สมำชกิเลอืกแผนส ำหรบัเงนิปจัจบุนั และเงนิน ำสง่ใหมไ่ด้

กองทนุส ำรองเลีย้งชพี
MFC Master Fund

นโยบำย
ตรำสำรหนี้

นโยบำย
ผสมเนน้ลงทนุใน

ตรำสำรทนุ

แผนกำรลงทนุที ่1

แผนกำรลงทนุที ่4

แผนกำรลงทนุที ่3

แผนกำรลงทนุที ่5

แผนกำรลงทนุที ่6

แผนกำรลงทนุที ่2
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บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

• สมำชกิมสีทิธใินกำรเปลีย่นแปลงแผนกำรลงทนุได ้ไมเ่กนิ 4 คร ัง้ตอ่ปี

ปฏทินิ

• สมำชกิสำมำรถแจง้เปลีย่นแผนกำรลงทนุตลอด 24 ช ัว่โมง โดยจะมี

ผลกำรเปลีย่นแปลงสปัดำหล์ะ 1 คร ัง้ ผำ่นระบบ Internet ของบรษิทั

นำยทะเบยีนสมำชกิ โดยในแตล่ะสปัดำหส์ำมำรถแจง้ไดไ้มเ่กนิเวลำ

24.00 น. ของวนักอ่นหนำ้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของสปัดำห ์และกำร

เปลีย่นแผนจะมผีลในวนัถดัจำกวนัท ำกำรสดุทำ้ยของสปัดำห์

เง ือ่นไขในกำรเปลีย่นแปลงแผนกำรลงทนุ

หมำยเหตุ รอประกำศเป็นทำงกำรจำกคณะกรรมกำรกองทนุ
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บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

เม.ย.-61

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสับดี ศกุร์ เสาร์ อาทติย์
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• วนัท ำกำรสดุทำ้ยของสปัดำห ์(Trade date) วนัที ่5,12,20,27)
• แตล่ะสปัดำหส์ำมำรถแจง้ไดไ้มเ่กนิเวลำ 24.00 น. ของวนักอ่นหนำ้วนัท ำกำร
สดุทำ้ยของสปัดำห ์ (วนัที ่4,11,19,26)

• จะมผีลในวนัถดัจำกวนัท ำกำรสดุทำ้ยของสปัดำห์ (วนัที ่6,13,21,28)

ตวัอยำ่ง



กำร Rebalance, Reallocate
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กำร Rebalance (ปรบัสมดลุกำรลงทนุ)
ใหเ้ป็นไปตำมสดัสว่นของแผนกำรลงทนุทีส่มำชกิเลอืก

ขอ้สงัเกตุ 1. เงนิน าสง่รายเดอืน จะน าสง่ในสดัสว่นเดยีวกบัสดัสว่นตามแผนการลงทนุทีเ่ลอืกไวเ้สมอ 
2. การท าการปรับสมดลุการลงทนุ (rebalance) สามารถท าไดโ้ดยการเลอืกแผนการลงทนุผา่นระบบการเปลีย่นแผนการลงทนุ 
โดยสมาชกิจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมเมือ่สดัสว่นการลงทนุเปลีย่นแปลงไปจากสดัสว่นการลงทนุตามแผนอยา่งมนัียส าคญั 

ตราสารหนี,้ 

800, 80%

ตราสารทนุ, 

200, 20%

สดัสว่นการลงทนุตามแผนการลงทนุเริม่ตน้ 
ตราสารหนี ้80% ตราสารทนุ 20% 

เงนิลงทนุ 1,000 บาท

ตราสารหนี,้ 

824, 79%

ตราสาร

ทนุ, 

220, 
21%

เมือ่ลงทนุไประยะหนึง่

สดัสว่นการลงทนุจะเปลีย่นเป็น 
ตราสารหนี ้79% ตราสารทนุ 21%
เมือ่เงนิลงทนุเปลีย่นเป็น 1,044 บาท

เนือ่งจากอตัราผลตอบแทน
ตราสารหนีร้อ้ยละ 3
ตราสารทนุรอ้ยละ 10

ตราสารหนี,้ 

835.2, 80%

ตราสารทนุ, 

208.8, 20%
สดัสว่นเงนิลงทนุเมือ่ท าการ Rebalance แลว้
สดัสว่นจะเหมือ่นแผนการลงทนุทีส่มาชกิเลอืก 
(80% : 20%) แตย่อดรวมจ านวนเงนิจะ
เทา่กับยอดเงนิทีเ่พิม่ข ึน้จากการลงทนุแลว้ 
(1,044 บาท)

สมาชกิแจง้ Rebalance

ตวัอยำ่ง

บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้
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ในสภำวะทีก่ำรลงทนุในตรำสำรทนุไมด่ ี

ในสภำวะทีก่ำรลงทนุในตรำสำรทนุดี

ขอ้ด ี กำรท ำ Rebalance จะควบคมุระดบัควำมเสีย่งของเงนิลงทนุของ
สมำชกิใหอ้ยูใ่นระดบัควำมเสีย่งทีส่มำชกิยอมรบัได ้โดยมกีำรรบัรูก้ ำไร
สว่นเพิม่ข ึน้ (Take Profit) และลดควำมเสีย่งในอนำคต

ขอ้เสยี ในกรณีทีหุ่น้ข ึน้ อำจเสยีโอกำสในกำรท ำก ำไรสว่นเพิม่บำงสว่น

ขอ้ดี กำรท ำ Rebalance จะเป็นกำรเพิม่เงนิลงทนุในสว่นของตรำสำรทนุโดยน ำ
เงนิจำกตรำสำรหนีม้ำซือ้ตรำสำรทนุในรำคำทีถ่กูลง เพือ่เพิม่โอกำสในกำรลงทนุ
ของสมำชกิ

ขอ้เสยี ถำ้ตรำสำรทนุรำคำตกลงตอ่เนือ่ง อำจท ำใหม้ผีลขำดทนุเพิม่ข ึน้บำงสว่น

กำร Rebalance ในสภำวะกำรลงทนุตำ่งๆ

บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้



บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้
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ประโยชนข์องกำร Rebalance

• กำร Rebalance จะท ำใหอ้ตัรำผลตอบแทน และควำมเสีย่งของ Port 

ใกลเ้คยีงกบัแผนกำรลงทนุทีเ่ลอืกไว ้มำกกวำ่ Port ทีไ่มท่ ำกำร 

Rebalance เลย โดยกำร Rebalance รำยเดอืน รำยไตรมำส หรอื

รำยปี ก็มผีลไมแ่ตกตำ่งกนัอยำ่งมนียัยะ แตก่ำร Rebalance บอ่ย

เกนิไปกลบัท ำใหเ้กดิคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มจ่ ำเป็น 

• กำร Rebalance ทีด่ ีควรมคีวำมถีท่ ีส่มเหตสุมผล เชน่ ทกุไตรมำส หก

เดอืนหรอืทกุปี



บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้
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กำรเปลีย่นแผนเงนิปจัจบุนั
และเงนิอนำคตไปแผนทีแ่ตกตำ่งกนั (Reallocate)

 สามารถเลอืกเงนิปัจจบุนักบัเงนิน าสง่ใหมค่นละแผนการลงทนุ

 การเลอืกแผนตอ่ครัง้ใช ้Quota การเปลีย่นแผนครัง้เดยีว



บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้
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• เมือ่สมาชกิเลอืกแผนการลงทุน เงินปัจจุบนัของสมาชกิทีม่อียู่ในกองทุนและเงินน าส่ง

ใหม่จะถูกน าไปลงทุนในแผนการลงทุนเดมิทีส่มาชกิเคยเลอืกไว ้

ตวัอย่างเชน่ เงนิปัจจบุนัของสมาชกิลงทนุในแผนการลงทุนแบบ 80:20 (ตราสารหนี ้80 : 
ตราสารทนุ 20) และเงนิน าส่งใหม่ของสมาชกิจะถกูน าไปลงทนุในนโยบาย 80 : 20 (ตรา
สารหนี ้80 : ตราสารทนุ 20)

กำรจดัสรรเงนิ (Reallocate)
เงนิปจัจบุนัเงนิน ำสง่ใหม ่ไปแผนเดยีวกนั

เงนิน ำสง่ใหม/่รำยเดอืน

นโยบายตราสารหนี ้80%

เงนิปจัจบุนั

นโยบำยตรำสำรหนี ้80% 

นโยบำยตรำสำรหนี้

นโยบายตราสารทนุ 20%

นโยบำยตรำสำรทนุ 20% 

นโยบำยตรำสำรทนุ

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป
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ใหม่
• สมาชกิสามารถจดัสรรเงนิปัจจบุนัและเงินน าส่งใหม่ไปลงทุนในแผนเดยีวกนัหรอืแผน

ตา่งกนัได้

• เชน่ สมาชกิเลอืกเงนิปัจจบุนัของสมาชกิยงัลงทนุเหมือ่นเดมิ คอื 80:20 (ตราสารหนี ้80 : 
ตราสารทนุ 20) ส่วนใหเ้งนิน าส่งใหม่ลงทนุในแผนใหม่ คอื 60:40 (ตราสารหนี้ 60 : ตรา
สารทนุ 40)

กำรจดัสรรเงนิ (Reallocate)

เงนิน ำสง่ใหม/่รำยเดอืน
(เดอืนที ่1)

เปลีย่นสดัสว่นใหมต่ำมทีส่มำชกิเลอืก

นโยบายตราสารหนี ้80%

เงนิปจัจบุนั
(เดอืนที ่1)

สมำชกิไมแ่จง้เปลีย่นแปลง

นโยบำยตรำสำรหนี ้60% 

นโยบำยตรำสำรหนี้

นโยบายตราสารทนุ 20%

นโยบำยตรำสำรทนุ 40% 

นโยบำยตรำสำรทนุ

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป
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เดอืนที ่2 สมำชกิไมแ่จง้จดัสรรเงนิ 

กำรจดัสรรเงนิ (Reallocate)

เงนิน ำสง่ใหม/่รำยเดอืน
(เดอืนที ่2)

นโยบายตราสารหนี ้80%+60%=x%

เงนิปจัจบุนั
(เดอืนที ่2)

นโยบำยตรำสำรหนี ้60% 

นโยบำยตรำสำรหนี้

นโยบายตราสารทนุ 20%+40%=x%

นโยบำยตรำสำรทนุ 40% 

นโยบำยตรำสำรทนุ

เงนิน ำสง่ใหมเ่ดอืน 1 จะมำรวมเป็นเงนิปจัจบุนัในเดอืนที ่2
เนือ่งจำกลงทนุในนโยบำยเดยีวกนั แตย่อดเงนิทีน่ ำมำลงทนุเพิม่

น ัน้จะเป็นไปตำมสดัสว่นทีส่มำชกิเลอืก

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป
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เดอืนที ่3 สมำชกิตดัสนิใจจดัสรรเงนิใหม่

กำรจดัสรรเงนิ (Reallocate)

• เลอืกเงนิปัจจบุันของสมาชกิน าไปลงทนุในนโยบาย 100:0 (ตราสารหนี ้100 : ตราสารทนุ 0) และเงนิ

น าสง่ใหมจ่ะถกูน าไปลงทนุในนโยบาย 80:20 (ตราสารหนี ้80 : ตราสารทนุ 20)

เงนิน ำสง่ใหม/่รำยเดอืน
(เดอืนที ่3) 

เปลีย่นสดัสว่นใหมต่ำมทีส่มำชกิเลอืก

นโยบายตราสารหนี ้100%

เงนิปจัจบุนั
(เดอืนที ่3)

เปลีย่นสดัสว่นใหมต่ำมทีส่มำชกิเลอืก

นโยบำยตรำสำรหนี ้80% 

นโยบำยตรำสำรหนี้

นโยบายตราสารทนุ 0%

ในเดอืนที ่3 เงนิปจัจบุนัจะถกู
ยำ้ยไปนโยบำยตรำสำรหนีต้ำม

ค ำส ัง่ของสมำชกิ

นโยบำยตรำสำรทนุ 20% 

นโยบำยตรำสำรทนุ

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป
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เดอืนที ่4 สมำชกิไมแ่จง้จดัสรรเงนิ

กำรจดัสรรเงนิ (Reallocate)

• เงนิปัจจบุนัในนโยบายตราสารทนุ จะมเีงนิใหม่ในเดอืนที ่3 รวมเขา้มาเป็นเงนิปัจจบุนั

เงนิน ำสง่ใหม/่รำยเดอืน
(เดอืนที ่4)

นโยบายตราสารหนี ้100%+80%=x%

เงนิปจัจบุนั
(เดอืนที ่4)

นโยบำยตรำสำรหนี ้80% 

นโยบำยตรำสำรหนี้

นโยบายตราสารทนุ 0%+20%=X%

0%  

นโยบำยตรำสำรทนุ 20% 

นโยบำยตรำสำรทนุ

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป

กลำยเป็นเงนิปจัจบุนั

ในงวดถดัไป

เงนิน ำสง่ใหมเ่ดอืน 3 จะมำรวมเป็นเงนิปจัจบุนัในเดอืนที ่4
เนือ่งจำกลงทนุในนโยบำยเดยีวกนั แตย่อดเงนิทีน่ ำมำลงทนุเพิม่

น ัน้จะเป็นไปตำมสดัสว่นทีส่มำชกิเลอืก
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ตวัอยำ่งหนำ้จอกำรแยกเงนิปจัจบุนั/เงนิน ำสง่ใหม่



รูจ้กัตรำสำรกำรลงทนุ
ตรำสำรหนี ้และ ตรำสำรทนุ
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ตรำสำรหนีค้อือะไร

• ตราสารทางการเงนิทีแ่สดงความเป็นหนีร้ะหวา่งกนั 

• ผูอ้อกตรำสำร เป็นผูกู้ ้(หรอืลกูหนี)้

• ผูซ้ือ้ เป็นผูใ้หกู้ ้(หรอืเจา้หนี)้

• ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะจำ่ยดอกเบีย้ เงนิตน้ ตามเวลาทีก่ าหนด

• โดยไดผ้ลประโยชนห์รอือตัราผลตอบแทนและสำมำรถซือ้ขำย

เปลีย่นมอืกนัไดจ้นกวา่จะหมดอายขุองตราสาร

• ในประเทศไทยนยิมเรยีกตราสารหนีท้ีอ่อกโดยรัฐบาลหรอื

องคก์รของรัฐวา่ พนัธบตัร (Bond) และเรยีกตราสารหนีท้ีอ่อก

โดยภาคเอกชนวา่ หุน้กู ้(Debenture)

ผูอ้อกตรำ
สำร

ผูซ้ ือ้
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ประเภทของตรำสำรหนีใ้นประเทศไทย

ประเ ภทของตราสารหน้ี

ในประเ ทศไทย
คุณสมบตัิ

-  ไม่มีความเสีย่งเ รือ่งการผดินดัช าระดอกเบีย้และเงนิตน้

   (Default Free) แตค่วามเสีย่งดา้นการเปลี่ยนแปลงของ

   ราคาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้

-  ต ั๋วเงนิคลงั   ระยะส ัน้  อายุไม่เกนิ 1 ปีไม่มีการจ่ายผล

   ตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ (ZERO COUPON)

-  พนัธบตัรรฐับาล  ระยะกลางถงึระยะยาว จ่ายผลตอบแทน

   ในรูปของดอกเบีย้เ ป็นงวด

2. ตราสารหน้ีที่ออกโดยองค์กร

    ภาครฐั เชน่ รฐัวสิาหกจิซึง่มีชือ่

    เ รียกตามองค์กรที่ออกตราสาร

3. ตราสารหน้ีภาคเอกชน เชน่ 

    ต ั๋วแลกเงนิ, หุน้กู้ ที่ออกโดย

    บรษิทัเอกชนตา่งๆ

-  มีความเสีย่งจากการผดินดัช าระดอกเบีย้ และเงนิตน้

   (Event of Default)

-  ใหอ้ตัราดอกเบีย้หรือผลตอบแทนสงูกวา่พนัธบตัรรฐับาล

   เพือ่ชดเชยความเสีย่ง

-  หุน้กู้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือ

1. ตราสารหน้ีที่ออกโดยรฐับาล

    หรือพนัธบตัรรฐับาล โดย

    กระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อก

    เชน่ ต ั๋วเงนิคลงั,พนัธบตัรรฐับาล
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อตัรำผลตอบแทนในกำรลงทนุใน
ตรำสำรหนี้

• อตัราดอกเบีย้เป็นอตัราผลตอบแทนจากทีผู่อ้อกตอ้งจา่ย
ใหแ้กผู่ถ้อืตราสารหนี้

• ก าไร/ขาดทนุจากการขาย (Capital Gain/Loss) ซึง่อาจ
เป็นสาเหตุ
มาจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดปรับขึน้หรอืลง

อตัรำดอกเบีย้ในตลำด   รำคำตรำสำรหนี้ 

อตัรำดอกเบีย้ในตลำด   รำคำตรำสำรหนี้ 
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กำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิตำมรำคำตลำด

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 4ปีที่ 3

อัตราดอกเบี้ย
ตลาด

5% 3% 10% 10%

ราคาพันธบัตร
(Mark to Market)

105100

ตวัอยำ่ง : พนัธบตัรรฐับำลรำคำ 100 บำท, อตัรำดอกเบีย้ 5%, ระยะเวลำ 4 ปี 

100

ดอกเบี้ยรับ 5 5 5 5

95
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Base on FITCH Ratings scales

ระดบัทีล่งทนุได้

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื (Credit Rating)

สญัลกัษณ์ ควำมหมำย

AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มคีวำมเสีย่งต ำ่ทีส่ดุ 

AA มคีวำมเสีย่งต ำ่มำก 

A มคีวำมเสีย่งในระดบัต ำ่

BBB มคีวำมเสีย่งในระดบัปำนกลำง 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก 

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนีส้งูทีส่ดุ 

D เป็นระดบัทีอ่ยูใ่นสภาวะผดินัดช าระหนี้
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หมำยถงึ ตรำสำรทีแ่สดงควำมเป็นเจำ้ของกจิกำรในฐำนะผูถ้อืหุน้

 มคีวำมเสีย่งมำกกวำ่กำรลงทนุในตรำสำรหนี้ เพรำะสทิธเิรยีกรอ้งใน

ทรพัยส์นิของกจิกำรในล ำดบัหลงัเจำ้หนี ้กรณีบรษิทัตอ้งช ำระบญัช ี                

เลกิกจิกำร

 มสีว่นแบง่ในก ำไรของกจิกำรอยำ่งเต็มที ่ในรปูของเงนิปนัผล

 ไดร้บัก ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำหุน้ ทีซ่ ือ้ขำยท ัง้

ในและนอกตลำดหลกัทรพัยด์ว้ย

 ตวัอยำ่งตรำสำรทนุ : หุน้สำมญั หุน้บรุมิสทิธิ

ตรำสำรทนุ (Equity)
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ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในตรำสำรทนุ

 ภำวะอตุสำหกรรม  ถา้อตุสาหกรรมใดอยูใ่นชว่งขาขึน้ หรอืขาลง ราคาหุน้ที่

อยูใ่นอตุสาหกรรมนัน้มักจะปรับตัวเพิม่ขึน้ หรอืปรับตัวลดลง เชน่กนั 

 ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัน ัน้ๆ  เป็นตัวแปรทีเ่กีย่วขอ้งกับผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัประเภทของธรุกจิ กลยทุธข์องบรษัิท 

และความสามารถของผูบ้รหิาร  

 ภำวะเศรษฐกจิ ถา้เศรษฐกจิด ีราคาหุน้มักจะเพิม่ขึน้ เพราะผูล้งทนุมองวา่โอกาสที่

บรษัิทจะขาดทนุในชว่งนีม้นีอ้ย  แตถ่า้เศรษฐกจิไมด่ ีราคาหุน้ก็มักจะปรับตัวลดลงเชน่กัน

ตรำสำรทนุ (Equity)
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ควำมแตกตำ่งของตรำสำรหนี ้และตรำสำรทนุ 

ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทนุ

ผูถ้อืตรำสำร เป็นเจา้หนี้ เป็นเจา้ของ

ผลตอบแทน ดอกเบีย้ , ก าไรจากการขาย เงนิปันผล , ก าไรจากการขาย

ควำมเสีย่ง
การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้
การผดินัดช าระ ของผูอ้อกตราสาร
การขาดสภาพคลอ่ง

ผลตอบแทนไมแ่น่นอนขึน้อยูก่บั ภาวะ
อตุสาหกรรม ภาวะเศรษกจิและผล
ประกอบการของบรษัิท 

ประเภทของตรำสำร เงนิฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตั๋ว
เงนิคลัง ตั๋วแลกเงนิ หุน้กู ้

หุน้สามัญในตลาดหลักทรัพย์

ลดควำมเสีย่งโดย คัดเลอืกตราสารทีจ่ะลงทนุ และ กระจายการลงทนุในหลายบรษัิท

อำยขุองตรำสำร ก าหนดไวแ้น่นอนเป็นการลว่งหนา้ ไมม่อีายแุน่นอน

สทิธใินกำรเรยีกรอ้ง
กรณีผูอ้อกตรำสำร
ลม้ละลำย

มสีทิธเิหนอืกวา่ผูถ้อืหุน้ในการเรยีกรอ้ง
ทรัพยส์นิ

มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูถ้อืตราสารหนีใ้นการ
เรยีกรอ้งทรัพยส์นิ



ผลกำรด ำเนนิงำนกองทนุ
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สดัสว่นกำรลงทนุ ณ 31 มกรำคม 2561
(MFC Master Fund Sub Fund 2)

กลุม่ 1: ตราสารหนีภ้าครัฐ หรอืตราสารหนีท้ี่
ไดรั้บการค ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง

กลุม่ 2: เงนิฝาก หรอืบัตรเงนิฝากธนาคาร
หรอืสถายบันการเงนิทีค่ ้าประกันโดยกองทนุ
เพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาสถาบันการเงนิ
(FIDF)

กลุม่ 3: ตราสารหนีส้ถาบันการเงนิ

กลุม่ 4: ตราสารหนีอ้อกโดยบรษัิทเอกชน
องคก์ารมหาชน และรัฐวสิาหกจิ 
(กระทรวงการคลังไมค่ ้าประกัน)

กลุม่ 5: กองทนุรวมตราสารหนี ้: MMM

กลุม่ 6: ตราสารประเภทอืน่ ๆ

นโยบำยกำรลงทนุ

ไมจ่ ากัด

ไมจ่ ากัด

40%

40%

10%

10%

26

รวมเงนิลงทุน 8,361,645,318.40 บำท

Average YTM 1.62 %

Duration 1.28 ปี
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อตัรำผลตอบแทน ณ 31 มกรำคม 2561
(MFC Master Fund Sub Fund 2)

27

อตัราผลตอบแทนกองทุน (YTD) 0.2285%

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วย (ณ 31 ธ.ค. 60 ) 12.3878 บาท

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วย (ณ 31 ม.ค. 61 ) 12.4161 บาท

อตัราผลตอบแทนอา้งองิ (Benchmark)  : 0.2562%

ดัชนีอตัราผลตอบแทนตราสารหนี้ทีม่อีายคุงที ่2 ปี 0.4231%

อตัราเงนิฝากประจ า เฉลีย่ 4 ธนาคาร 0.0892%

อตัราผลตอบแทนของกองทุน ณ 31 มกราคม 2561
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สดัสว่นกำรลงทนุ ณ 31 มกรำคม 2561
(MFC Master Fund Sub Fund 3)

นโยบำยกำรลงทนุ

ไมจ่ ากัด

ไมจ่ ากัด

40%

40%

ไมจ่ ากัด

10%

10%

กลุม่ 1: ตราสารหนีภ้าครัฐ หรอืตราสารหนีท้ี่
ไดรั้บการค ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง

กลุม่ 2: เงนิฝาก หรอืบัตรเงนิฝากธนาคาร
หรอืสถายบันการเงนิทีค่ ้าประกันโดยกองทนุ
เพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาสถาบันการเงนิ
(FIDF)

กลุม่ 3: ตราสารหนีส้ถาบันการเงนิ

กลุม่ 4: ตราสารหนีอ้อกโดยบรษัิทเอกชน
องคก์ารมหาชน และรัฐวสิาหกจิ 
(กระทรวงการคลังไมค่ ้าประกัน)

กลุม่ 5: ตราสารทนุ

กลุม่ 6: กองทนุรวมตราสารหนี ้: MMM

กลุม่ 7: ตราสารประเภทอืน่ ๆ

28

รวมเงนิลงทุน 3,668,372,908.93 บำท

Average YTM 0.97 %

TOTAL NET ASSET                     
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สดัสว่นกำรลงทนุ ณ 31 มกรำคม 2561
(MFC Master Fund Sub Fund 3)

29

PTT     8.80%

AOT     5.60%

CPALL   5.36%

ADVANC  3.90%

PTTEP   3.25%

SCC     3.22%

PTTGC   3.12%

BBL     3.00%

CPN     2.93%

KBANK   2.89%

Total 42.07%

Top 10 Holding
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อตัรำผลตอบแทน ณ 31 มกรำคม 2561
(MFC Master Fund Sub Fund 3)

อตัราผลตอบแทนกองทุน (YTD) 3.4739%

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วย (ณ 31 ธ.ค. 60 ) 28.2994 บาท

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วย (ณ 31 ม.ค. 61 ) 29.2825 บาท

อตัราผลตอบแทนอา้งองิ (Benchmark)  : 3.5502%

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 4.1712%

อตัราเงนิฝากออมทรัพย ์เฉลีย่ 4 ธนาคาร 0.0317%

อตัราผลตอบแทนของกองทุน ณ 31 มกราคม 2561
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หมายเหต:ุ MFC Master Fund จัดตัง้นโยบายที ่4 – 8  ในปี 2554

อตัรำผลตอบแทน/ปี ของ MFC Master fund

ณ วนัที ่1 ม.ค. 2561

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560* 2561*

Sub 2 1.15% 1.97% 2.63% 3.83% 2.69% 3.62% 2.80% 1.39% 1.63% 0.23%

Sub 3 16.01% 32.25% -2.03% 43.90% -7.14% 15.91% -3.63% 13.45% 11.19% 3.47%

1.15% 1.97% 2.63% 3.83% 2.69% 3.62% 2.80% 1.39% 1.63% 0.23%
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2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561*

Sub 2 1.15% 3.14% 5.85% 9.91% 12.86% 16.95% 20.22% 21.89% 23.88% 24.16%

Sub 3 16.01% 53.42% 50.30% 116.28% 100.83% 132.79% 124.35% 154.52% 182.99% 192.83%

24.16%

192.83%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

อตัรำผลตอบแทนสะสมต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ
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อตัรำผลตอบแทนยอ้นหลงั แยกตำมแผนกำรลงทนุ

Sub Fund  2 Sub Fund  3

1 100% 0.23% 1.63% 1.39% 2.80% 3.62% 2.69% 3.83% 2.63% 1.97% 22.75% 2.57%

2 95% 5% 0.39% 2.11% 1.99% 2.48% 4.23% 2.20% 5.83% 2.40% 3.48% 27.99% 3.10%

3 85% 15% 0.72% 3.07% 3.20% 1.83% 5.46% 1.21% 9.84% 1.93% 6.51% 38.86% 4.15%

4 80% 20% 0.88% 3.54% 3.80% 1.51% 6.08% 0.72% 11.84% 1.70% 8.02% 44.49% 4.66%

5 75% 25% 1.04% 4.02% 4.40% 1.19% 6.69% 0.23% 13.85% 1.47% 9.54% 50.25% 5.17%

สะสม เฉลีย่/ปี

อตัราผลตอบแทนอตัราผลตอบแทน YTD

255525562557ม.ค. 61 25582559 25532554
แผนที่ นโยบาย  

ตราสารหนี้

นโยบายผสม  

(หุน้ 0-100%)
2560



แนวโนม้กำรลงทนุปี 2561
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• FED ประกาศการลดขนาดงบดุลในไตรมาส 3 โดยเริม่มผีลตัง้แตไ่ตรมาสที ่4 เป็นตน้ไป  และปรับขึน้อัตราดอกเบี้ย

นโยบาย 1 ครัง้ (25 bps) ในเดอืนธค.2560 ทัง้นี้ สง่สัญญาณการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายในปี 2561 อกี 3 ครัง้ 

และ ปรับขึน้อกี2 ครัง้ปี 2562 และ ขึน้อกี 1 ครัง้ปี 2563 จนเขา้สูร่ะดับ 3%

• เศรษฐกจิแข็งแกรง่ อตัราการวา่งงานต า่ตามทีต่ัง้เป้า คา่แรงเพิม่ขึน้ 

• ควำมเสีย่ง FED ตัดสนิใจขึน้ดอกเบีย้นอ้ยกวา่ Base case นโยบายการคลังของทรัมป์ทีย่ังมคีวามไมแ่น่นอนใน

รายละเอยีดและการบงัคับใช(้แผนปฏริปูภาษี), แนวโนม้เงนิเฟ้อทีไ่มถ่งึ 2.0%

• เศรษฐกจิยโุรปรับตัวดขีึน้อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ตัวเลขการผลติ, การบรโิภคและเงนิเฟ้อ

• ธนาคารกลางยโุรป (ECB) เริม่ลดขนาดการเขา้ซือ้สนิทรัพยจ์าก 70,000 ลา้นยโูรตอ่เดอืนเป็น 30,000 ลา้นยโูรตอ่เดอืน 

เริม่ 1 ม.ค. 2561-30 ก.ย. 2561 ซึง่ MFC คาดว่า ECB จะไม่ต่อมาตรการการเขา้ซือ้สนิทรัพย ์เนื่องจากเศรษฐกจิ

ขยายตัวไดต้ี อย่างไรก็ตาม ยังคงคาดว่า ECB จะคงดอกเบีย้ไวใ้นระดับต ่าที่ 0.0% ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง เพระยัง

จ าเป็นตอ้งพีง่แรงกระตุน้ทางการเงนิ

• ควำมเสีย่ง สถานะทางการเงนิของสถาบนัการเงนิ การเจรจา BREXIT และการเลอืกตัง้ของอติาลใีนเดอืนมนีาคม

สรปุภำพรวมเศรษฐกจิและแนวโนม้

35

• เศรษฐกจิชว่งไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวตอ่เนื่องที ่4.3% ตามภาคเกษตร การสง่ออก และการทอ่งเทีย่วเป็นส าคัญ

• เศรษฐกจิปี 2560- 2561 มแีนวโนม้ขยายตัวระหวา่ง 3.8 – 4.2% yoy จากแรงขับเคลือ่นเศรษฐกจิทีม่าจากการใชจ้า่ย
และการลงทนุของรัฐบาล ประกอบกบัการฟ้ืนตัวของการบรโิภคภาคครัวเรอืน การสง่ออกสนิคา้ และภาคการทอ่งเทีย่ว 

• อตัราเงนิเฟ้อทรงตัวในต า่ คาด BOT ใชน้โยบายทางการเงนิทีผ่อ่นคลายตอ่เนื่องทัง้ปี 2561

• ควำมเสีย่ง ความลา่ชา้ในการด าเนนิการโครงการของรัฐบาลและผลกระทบจากการปกป้องทางการคา้ของสหรัฐฯ

•]



แนวโนม้ตลำดและกลยทุธก์ำรลงทนุ
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สรปุภำวะตลำดตรำสำรหนี ้ปี 2560 และแนวโนม้ปี 2561

Date 1M 3M 6M 1 2 3 4 5 7 10 15 20 2-10 spread 
30 ธ.ค. 59 1.47 1.50 1.52 1.53 1.70 1.84 2.02 2.17 2.52 2.67 3.28 3.33 97 bps
30 พ.ย. 60 1.20 1.25 1.41 1.44 1.48 1.60 1.72 1.91 2.14 2.55 2.85 2.98 107 bps
29 ธ.ค. 60 1.15 1.19 1.37 1.42 1.47 1.61 1.70 1.85 2.11 2.54 2.87 2.96 107 bps

Change (bps) MOM -05 -06 -04 -02 -01 +01 -02 -06 -03 -01 +02 -02
Change (bps) YTD -32 -31 -15 -11 -23 -23 -32 -32 -41 -13 -41 -37

อตัรำผลตอบแทนของตรำสำรหนีใ้นปี 2560 มกีารปรับตัวลดลงเมือ่เทยีบกับปี 2559  แมว้า่ในปี 2560 อัตราดอกเบีย้นโยบายจะอยูท่ีร่ะดับ

รอ้ยละ 1.5 ตลอดทัง้ปี เนือ่งจากสภาพคลอ่งในระบบยังคงมอียูม่าก สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการลงทนุจากเม็ดเงนิภายในประเทศมากกวา่การออก

ตราสารหนี ้ประกอบกบัเม็ดเงนิลงทนุของนักลงทนุตา่งชาต ิทีเ่ขา้มาลงทนุกวา่ 3.5 แสนลา้นบาท และอัตราเงนิเฟ้อทรงตัวในระดับทีต่ า่

แนวโนม้กำรลงทนุตรำสำรหนีใ้นปี 2561 คาดวา่ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้(Market Rate) มโีอกาสทีจ่ะปรับตวัสงูขึน้ เนือ่งจากเมือ่

เศรษฐกจิขยายตัวตอ่เนือ่ง ท าใหต้ลาดคาดวา่ธนาคารกลางประเทศตา่งๆ น่าจะมกีารลดการใชน้โยบายการเงนิแบบผอ่นคลายลง เชน่การปรับ

เพิม่ดอกเบีย้นโยบายขึน้ เป็นตน้ สง่ผลใหต้ราสารหนีท้ีก่องทนุลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั มโีอกาสทีจ่ะขาดทนุจากการตมีลูคา่ตามราคาตลาด ท าให ้

คาดการณ์วา่ผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนีใ้นปี 2561 จะอยูท่ีร่ะดับรอ้ยละ 1.7 -2.0
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Stock Market Review
MTD SET ปรบัตวัเพิม่ข ึน้ 3.32% 

SET Index Movement (YTD) SET Index เดอืน ธ.ค. 60 เพิม่ข ึน้ 56.32 จดุ

SET Index Performance

ปจัจยัหลกัทีส่ง่ผลกระทบ

 Fed มมีตปิรับขึน้ดอกเบีย้อกี 0.25% ตามคาด และสง่
สัญญาณผา่น dot plot วา่จะมกีารปรับขึน้ดอกเบีย้ในปี 
61 จ านวน 3 ครัง้ และปรับคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกจิขึน้สู ่2.5% (จาก 2.1%)

 ประธานาธบิดโีดนัลด ์ทรัมป์ ลงนามบังคับใชก้ฎหมาย
มาตรการปฏริูปภาษีเป็นผลส าเร็จ สง่ผลให ้Bond Yield 
ปรับตัวสงูขึน้ท่ัวโลก

 ครม. มมีตอินุมัตมิาตรการภาษีกระตุน้การทอ่งเที่ยวเมอืง
รอง น าค่าใชจ้่ายหักลดหย่อนภาษีได ้15,000 บาท 
ตลอดปี 2561

 ธนาคารแหง่ประเทศไทยตัดสนิใจปรับเพิม่ประมาณการ
ขยายตัวของ GDP ปี 2560 และ 2561 เป็น 3.9% จาก
เดมิ 3.8% 

 ดัชนปีรับตัวสงูขึน้อยา่งโดดเดน่ในชว่งครึง่เดอืนหลังจาก
แรงซือ้ของนักลงทุนสถาบัน คาดเป็นผลจากเม็ดเงนิ 
LTF/RMF

Source: Bloomberg as of 29 December 2017
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IndexBn SET Index-Trading Value (YTD)

Trading Volume SET Index

SET* MTD YTD

SET Index 1,753.71                                                 3.32% 13.66%

SET 50 Index 1,135.14                                                 4.54% 17.65%

SET 100 Index 2,543.08                                                 4.14% 16.75%

SET Total Return 10,633.50                                               3.41% 17.30%

Accumulate Trading Val.(Mn Bt)

Foreign Investors (8,695) (22,812)

Institution Investors 29,300 107,180

Proprietary Investors 5,029 15,488

Local Investors (25,234) (99,856)

Total Average Trading Val. (Mn Bt) 45,506 47,718
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แนวโนม้ SET Index
เคลือ่นไหวแบบ sideway up ตำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ

ปจัจยับวก

 เศรษฐกจิโลกขยายตัวอย่างชัดเจนน าโดยภาค
การลงทนุ (CAPEX cycle) ซึง่จะเป็นการสนับสนุน
การปรับประมาณการผลประกอบการของบรษัิทจด
ทะเบยีน 

 คาดเศรษฐกจิไทยปี 2561 มกีารเตบิโตในระดับที่
สูงกว่าปี 2560 ไดร้ับแรงสนับสนุนหลักจากการ
สง่ออกและการทอ่งเทีย่ว

 คาดนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐจะมี
ออกมาอย่างต่อเนื่องในชว่งก่อนการเลอืกตัง้ ซ ึง่
จะหนุนใหก้ารบรโิภคภายในประเทศปรับตวัดขี ึน้

 นโยบาย EEC ของภาครัฐคาดจะมกีารประกาศใช ้

เป็น พรบ. ในชว่งไตรมาส 1/61 ซึง่จะท าใหม้กีาร
ล งทุ น จ า กทั ้ ง นั ก ล งทุ น ใ นป ร ะ เ ทศ  แล ะ
ตา่งประเทศมากขึน้อยา่งมนัียส าคญั

ปจัจยัเสีย่ง

 หากอัตราเงนิเฟ้อสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ขึน้อย่างมาก 
อาจสง่ผลให ้Fed ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เร็วกว่าที่
ตลาดคาด

 การเบกิจา่ยงบลงทุนของภาครัฐ และการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่อาจท าไดล้่าชา้กว่าคาดจาก 
พรบ.จัดซือ้จัดจา้ง

 ราคาสินคา้ เกษตรหลัก  อาทิเช่น  ข า้ว  และ
ยางพารา ทีต่กต ่า อาจสง่ผลใหก้ารฟ้ืนตัวของการ
บรโิภคภายในประเทศต า่กวา่คาด

 Valuation ของ SET Index อยู่ในระดับสงูเมือ่
เทียบกับค่าเฉลี่ยยอ้นหลัง 5 ปี  ขณะที่ EPS
growth ยังอยู่ในระดับใกลเ้คยีงกับตลาดอืน่ใน
ภมูภิาค
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กลยทุธก์ำรลงทนุ
เนน้ลงทนุในหุน้ขนำดใหญท่ีไ่ดป้ระโยชนจ์ำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ

Tactical allocation

Sector allocation

 คาดวา่ SET Index จะเคลือ่นไหวในในกรอบ 1,770 – 1,870 จดุ

 Switching จากหุน้ขนาดเล็กไปหุน้ขนาดใหญ่

 เนน้การคดัเลอืกหลกัทรัพยท์ีม่ปัีจจยัพืน้ฐานแข็งแกรง่ แนวโนม้การเตบิโตของผลประกอบการโดดเดน่ในปี 2018 
ขณะที ่valuation ยังอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม

Themes Reason Sectors

Broad-based economic 
growth

การฟ้ืนตวัของการบรโิภคภายในประเทศ
กลุม่พาณชิย์
กลุม่ธนาคาร

Continued
tourist arrival growth

จ านวนนักทอ่งเทีย่วปรับตวัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง
กลุม่ทอ่งเทีย่ว
กลุม่โรงแรม
กลุม่ขนสง่

EEC beneficiary การประกาศใช ้พรบ. EEC จะสรา้งความเชือ่มัน่
ใหแ้กนั่กลงทนุตา่งชาติ

กลุม่นคิมอตุสาหกรรม

บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้



41บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

สมมตฐิำน

 คาดการณ์ EPS ปี 2561 ที ่110 บาท

 ผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีนเตบิโต 10%

คำดกำรณ์ SET Index
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Source: Bloomberg as of 29 December 2017

Best Case Base Case Worst Case

Year PE SET Index PE SET Index PE SET Index

2561F 18.0 1,980 17.0 1,870 15.0 1,650



แนวทำงในกำรตดัสนิใจเลอืกนโยบำยกำรลงทนุ



43การประชมุคณะกรรมการ กองทนุส ารองเลีย้งชพีพนักงาน บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั ซึง่จดทะเบยีนแลว้

ปจัจยัทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำ

 อำย ุ(ระยะเวลำในกำรลงทนุ)

 ผลตอบแทนทีต่อ้งกำร

 ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้
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กำรเลอืกแผนกำรลงทนุตำมชว่งอำย ุ

อำยุ (ระยะเวลำในกำรลงทนุ)
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บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

ขอ้มลูผลตอบแทนกำรลงทนุ

ปี SET Index  Gov. Bond All   Fix Dep 1Y  MSCI ACWI Gold  

2546 116.60% -2.49% 1.20% 31.62% 9.90%

2547 -13.50% 2.87% 0.90% 13.30% 5.10%

2548 6.80% -0.23% 1.20% 8.83% 22.60%

2549 -4.70% 5.48% 3.70% 18.78% 8.00%

2550 26.20% 7.63% 2.50% 9.64% 21.70%

2551 -47.60% 18.78% 2.20% -43.54% 6.10%

2552 63.20% -4.18% 0.90% 31.52% 23.90%

2553 40.60% 5.76% 0.80% 10.42% 15.60%

2554 -0.70% 5.61% 2.00% -9.42% 17.20%

2555 35.80% 3.30% 2.50% 13.44% 2.80%

2556 -6.70% 2.14% 2.20% 20.25% -21.90%

2557 15.32% 9.36% 1.54% 2.10% -1.60%

2558 -14.00% 5.09% 1.31% -4.26% -1.35%

2559 19.79% 1.61% 1.17% 5.63% 7.92%

2560 13.66% 5.45% 1.19% 21.62% 1.52%

สะสม 15Y 391.60% 87.66% 28.48% 168.88% 183.07%

เฉลีย่ตอ่ปี 11.20% 4.29% 1.68% 6.82% 7.18%

ความผนัผวนตอ่ปี 20.09% 3.14% 0.11% 17.20% 14.80%
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บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

คณุรบัควำมเสีย่งไดแ้คไ่หน           

ระดบัควำมเสีย่งมคีวำมสมัพนัธใ์น ทศิทำงเดยีวกนั กบัระดบัผลตอบแทนที่
คำดหวงัจำกกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิใด ๆ

ความเสีย่งต า่ / โอกาสไดผ้ลตอบแทนสงูมนีอ้ย

แตโ่อกาสทีจ่ะสญูเสยีก็มนีอ้ย

ความเสีย่งสงู / โอกาสไดผ้ลตอบแทนสงูมี
มากแตโ่อกาสทีจ่ะสญูเสยีก็มมีาก

ผลตอบแทน

ควำมเสีย่ง

ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้



47

กำรเลอืกแผนกำรลงทนุตำมควำมเสีย่งทีร่บัได้
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https://www.set.or.th/investnowstarter/#/

https://www.set.or.th/investnowstarter/#/
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กรณีตวัอยำ่ง (sample case)
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กรณีตวัอยำ่ง (sample case)
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กรณีตวัอยำ่ง (sample case)
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กรณีตวัอยำ่ง (sample case)
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กรณีตวัอยำ่ง (sample case)
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กรณีตวัอยำ่ง (sample case)
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กรณีตวัอยำ่ง (sample case)
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กรณีตวัอยำ่ง (sample case)



วำงแผนเกษยีณจ ำเป็นอยำ่งไร
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1. ต ัง้เป้ำหมำยและตรวจสอบแผนกำรเงนิอยูเ่สมอ

5. ไดร้บัเงนิเมือ่ไหร ่สรำ้งวนิยั อยำ่ลมืออม - ลงทนุทกุคร ัง้

4. RMF – LTF เงนิออมพรอ้มลดหยอ่นภำษี

เมือ่ม ี(สทิธ)ิ ตอ้งใช้

3. สะสมเงนิกองทนุส ำรองเลีย้งชพีแบบเต็มอตัรำ

2. มองหำแหลง่เงนิในอนำคตเพือ่ลดภำระ

6. น ำเงนิสว่นเกนิไปสรำ้งผลตอบแทนทีส่งู 

เพือ่ย ิม้รบัเกษยีณ 

6 วธิพีำรวย ... ชว่ยใหเ้กษยีณสขุ
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บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

สำมำรถค ำนวณไดโ้ดย...

วธิคีดิจ ำนวนเงนิข ัน้ต ำ่ทีส่ดุทีค่วรมอียำ่งงำ่ยๆ

หมำยเหตุ : วธินี ีเ้ป็นกำรค ำนวณจ ำนวนเงนิทีคุ่ณตอ้งกำรโดยประมำณ
กอ่นปรบัคำ่ดว้ยอตัรำเงนิเฟ้อ 

จ านวนเงินที่ควรจะมี
ณ วันเกษียณอายุ =

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีหลังเกษียณ
(70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ)

จ านวนปีที่คาดว่าจะใช้ชีวติอยู่
หลังเกษียณอายุ

X

กำรค ำนวณ จ ำนวนเงนิเพือ่ใชห้ลงัเกษยีณ
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บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

จ ำนวนเงนิเพือ่ใชห้ลงัเกษยีณ

คำ่ใชจ้ำ่ยตอ่เดอืนหลงั
เกษยีณ (บำท)

จ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรเมือ่เกษยีณ (ลำ้นบำท)

ชำย (+14 ปี)
หญงิ (+19 ปี)

8,000 1.34 1.82

10,000 1.68 2.28

15,000

20,000

2.52

3.36

3.42

4.56

สมมตฐิำน : อตัรำเงนิเฟ้อเฉลีย่ 4% ตอ่ปี

(+0.52)

(+0.78)

(+1.04)

(+0.42)

(+1.02)

(+1.58)

(+2.04)

(+0.84)
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ระยะเวลา

(ปี)

ตวัคูณ

3% 5% 8% 10%

5 1.1593 1.2763 1.4693 1.6105

10 1.3439 1.6289 2.1589 2.5937

15 1.5580 2.0789 3.1722 4.1772

20 1.0861 2.6533 4.6610 6.7275

25 2.0938 3.3864 6.8485 10.8347

ปรบัอตัราเงินเฟ้อ

ปรบัประมาณการรายจา่ยดว้ยอตัราเงินเฟ้อ
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ตวัอยา่ง ค่าใชจ้า่ยต่อเดือน 15,000 บาท ใชชี้วิตหลงัเกษียณ
อีก 25 ปี ใหอ้ตัราเงินเฟ้อระยะยาวเท่ากบั 5% ต่อปี

ระยะเวลา 

(ปี)
ตวัคูณ (5%)

5 1.2763

10 1.6289

15 2.0789

20 2.6533

25 3.3864

ค่าใชจ้า่ยรายปี = 15,000 x 12 

=  180,000 บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปีหลงัปรบัเงินเฟ้อ

= 180,000 x 3.3864

=  609,552 บาท ต่อปี

หมายเหต ุ: ค่าท่ีไดอ้าจมีการคาดเคล่ือน อนัเน่ืองมาจากการปัดเศษของตวัค ณ

ปรบัอตัราเงินเฟ้อ
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ออมกอ่น... รวยกวำ่ จรงิหรอื?
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คณุรูจ้กัเงนิออม PVD ของคณุดแีลว้หรอืยงั?

ทกุวันนีค้ณุออมเงนิผา่น PVD 
ในอตัราเทา่ไร? 

และนายจา้งสมทบใหเ้ทา่ไร?

เงนิ PVD สะสมของคณุ
เป็นเทา่ไรแลว้?

คณุจะน าเงนิ PVD ของคณุไป
ท าอะไรบา้งในอนาคต?

เงนิ PVD ของคณุไดรั้บ
ผลตอบแทนเทา่ไร?

ตอ้งเป็นสมาชกิกองทนุส ารองเลีย้งชพีไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี และมอีายไุมต่ า่กวา่ 55 ปีบรบิรูณ์

เงนิหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ทีล่กูจา้งไดรั้บจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี เมือ่ลกูจา้งออกจาก
งานเพราะเกษียณอาย ุจะไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา
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เพยีงแคน่ี.้..คณุก็จะมเีงนิออมเพิม่ขึน้ถงึปีละ 43,200 บาท สมมตวิา่คณุมี
เวลาท างานอกี 20 ปี เทา่กบัคณุมเีงนิออมเพิม่ขึน้อยา่งนอ้ย 864,000 
บาท ตอนเกษียณอายุ

กรณี เงินเดือน
(บาท)

อัตรา
เงินสะสม(%)

อัตรา
เงินสมทบ(%)

อัตราเงินออม
ที่ได้รับ (%)

เงินออม ต่อเดือน
(บาท)

เงินออม
ต่อปี (บาท)

1 30,000 3% 3% 6% 1,800 21,600

2 30,000 15% 3% 18% 6,000 64,800

จ านวนเงินกรณีที่ 2 มากกว่ากรณีท่ี 1 43,200

ถ้าท างานเป็นระยะเวลา 20 ปี มีเงินออมเพ่ิมข้ึน 864,000

ลองเปรยีบเทยีบดเูลน่ๆ วำ่...ถำ้เงนิเดอืนของคณุอยูท่ ี ่30,000 บำท

หากคณุเลอืกสะสม 3% นายจา้งสมทบใหเ้ทา่กนัที ่3% รวมเป็น 6% 
คณุก็จะมเีงนิออมเดอืนละ 1,800 บาท หรอืปีละ 21,600 บาท

แตห่ากคณุเลอืกสะสม 15% นายจา้งสมทบใหเ้ทา่กนัที ่3% รวมเป็น 18%
คณุก็จะมเีงนิออมเดอืนละ 5,400 บาท หรอืปีละ 64,800 บาท
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ตอ้งหำวธิ ี“เพิม่ผลตอบแทนจำกเงนิออม PVD
ผำ่น Employee’s Choice”

ถำ้เงนิ PVD ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัตอนเกษยีณ 
ไมเ่พยีงพอ กบัควำมตอ้งกำรใชเ้งนิหลงัเกษยีณ

และ “ออมเงนิเพิม่” เป็น Additional Retirement Fund 
ผำ่นตรำสำรทำงกำรเงนิประเภทตำ่งๆ

เชน่ RMF LTF หุน้ ฯลฯ
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ควำมแตกตำ่งของ RMF และ LTF
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ถือหน่วยลงทุน < 7 ปีปฏิทิน

คืนภาษี +                

เงินเพิ่ม 1.5%

ตอ่เดือน

เสียภาษีก าไร

ส่วนเกินทุน

ลงทุนตอ่เน่ือง < 5 ปี

คืนภาษีทุกปี
ก าไรสว่นเกินทุน

ตอ้งเสียภาษี

ลงทุนตอ่เน่ือง > 5 ปี

คืนภาษี 5 ปี

ยอ้นหลงั

ก าไรสว่นเกินทุน

ไม่ตอ้งเสียภาษี

ผิดเง่ือนไขตอ้งท าอยา่งไร

LTF RMF
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ผลตอบแทนจำกกำรออมดว้ยเงนิลงทนุ เดอืนละ 1,000 บำท 
เป็นเวลำ 30 ปี  รวมเงนิลงทนุท ัง้ส ิน้ 360,000 บำท

2,171,321

1,468,150

837,129

588,032

421,593

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

0 5 10 15 20 25 30

10%

8%

5%

3%

1%

ดว้ยอตัรำผลตอบแทนตอ่ปีแตกตำ่งกนั

84

มหศัจรรยแ์หง่พลงัดอกเบีย้ทบตน้
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หุ้น

กองทุนรวม

LTFRMFETF

อนุพันธ์

ทางเลือกที่เพิ่มเงินออมได้ 
ประหยัดภาษีด้วย

ตราสารหนี้
(พันธบัตร / หุ้นกู้)

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ...
ทำงเลอืก ในกำรเพิม่เงนิออม



กำรใช้ Web site MFC



บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้
88

 เว็บไซดผ์ูจ้ดัท ำระบบทะเบยีนสมำชกิ บลจ. เอ็มเอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  

www.mfcfund.com

 สำมำรถเขำ้ใชง้ำน PVD Online ผำ่นทำง Mobile App “MFC Smart App” 

 หนำ้จอกำรใชง้ำน Compatible กบั Mobile / Tablet

กำรใช ้Mobile App “MFC Smart App”
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บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

IOS  :  App store

“MFC Smart App” 
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บรรยายสมาชกิ กองทนุส ารองเลีย้งชพี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซ ึง่จดทะเบยีนแลว้

Android   :  Play store

“MFC Smart App” 
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ผูใ้ชง้ำนใส ่รหสัผูใ้ชง้ำน (User Name) และ รหสัผำ่น (Password)

เพือ่เขำ้ใชง้ำนระบบ 
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หวัขอ้ลมืรหสัผำ่น

 ระบบจะมีฟังก์ชันในการช่วยผู้ใช้งานในกรณี ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) ตามรูปบน อย่างไรก็ตามการใช้งานในส่วนน้ี สมาชิกจะต้อง
ท าการลงทะเบียนในระบบก่อน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว ผ่านเมนูตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวตามรูปล่าง 
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เมนกูำรต ัง้คำ่ขอ้มลูสว่นตวั จะอยูภ่ำยใตเ้มนตู ัง้คำ่ในระบบ

 หน้าจอกรอกข้อมูลส่วนตัว ที่ใช้ในการยืนยันตัวตน กรณีลืมรหัสผ่าน โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลรหัสพนักงาน เลขที่บัตร
ประชาชน และ Email ให้ครบถ้วน กรณีท่ีลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยัง Email ที่ลงทะเบียนไว้
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กรณีผูใ้ชง้ำนไมต่อ้งกำรบนัทกึขอ้มลูสว่นตวั โดยคลกิ Check Box ตำมรปูลำ่ง 
ระบบจะไมส่ำมำรถใชง้ำนฟงักช์นักำรลมืรหสัผำ่น (Forgot Password) ได้
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หลังจากผูใ้ชง้านกรอกรหัสผูใ้ชง้าน พรอ้มรหสัผา่น ถกูตอ้ง ระบบจะแสดงเงือ่นไข
การท ารายการ ตามรปูลา่ง โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งกดปุ่ ม “ยอมรับเงือ่นไข” ระบบจงึจะเขา้สู่

ระบบเมนูหลัก กรณีไมย่อมรับเงือ่นไขตามทีร่ะบ ุระบบจะกลับไปหนา้ Login ครัง้แรก
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เมนเูปลีย่นรหสัผูใ้ชง้ำน (User Name)

ตัวอย่างหน้าจอเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน

 ผู้ใช้ระบบสามารถปลี่ยนรหัสผู้ใช้งานใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยเงื่อนไขของการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ได้ระบุไว้ตามข้อมูล
ที่ระบุไว้ในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าด้านบน
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เมนูเปลีย่นรหสัผำ่น (Password)

ตัวอย่างหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน

 การเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในช่องสีฟ้าตามรูปบน 
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หนำ้จอหลกั (Main Menu) ประกอบดว้ยเมนตูำมรปูลำ่ง
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เมนคูวำมรูท้ ัว่ไป (General Knowledge) 

ตวัอยำ่งหนำ้จอควำมรูท้ ัว่ไป 
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ตวัอยำ่งหนำ้จอกำรวำงแผนเกษยีณ

 ส าหรับหนา้จอความรูท่ั้วไปและโปรแกรมการวางแผนการเกษียณ ผูใ้ชง้านสามารถศกึษาเรือ่ง

ขอ้มลูเงนิออม และสทิธปิระโยชนท์างดา้นภาษี  รวมทัง้โปรแกรมส าหรับชว่ยค านวณและ

ประมาณการเงนิออมใหเ้พยีงพอใชจ้า่ยหลังเกษียณ
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เมนใูบรบัรองยอดเงนิสมำชกิ

ตัวอยา่งหนา้จอดใูบรับรองยอดเงนิสมาชกิ ซึง่ขอ้มลูจะไมม่ลีายน ้าปรากฏ
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 ผูใ้ชง้านสามารถดขูอ้มลู Statement (ใบรับรองยอดเงนิสมาชกิ) ตามรปูทีป่รากฏดา้นบน 

โดยระบบจะแสดงขอ้มลู Statement ลา่สดุขึน้บนจอภาพ โดยผูใ้ชง้านสามารถเลอืกวนัที่

ยอ้นหลัง รวมทัง้ Download ใบรับรองยอดเงนิสมาชกิในรปูแบบ PDF โดยคลกิทีไ่อคอน

 นอกจากนี ้สามารถคลกิเลอืกดตูัวอยา่งการอา่นใบรับรองยอดเงนิสมาชกิ ทีไ่อคอน 

 กรณีเลอืกขอ้มลูดใูบรับรองฯ ระบบจะแสดงผลหนา้จอ Statement ตามวนัทีท่ีผู่ใ้ชง้านเลอืก 

และสามารถท าการ Download File ทีเ่ป็น PDF  
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ตัวอยา่งหนา้จอ Statement รปูแบบทีเ่ป็น PDF File หลังจากท าการ Download
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เมนขูอ้มลูกำรลงทนุ

ตัวอยา่งหนา้จอขอ้มลูการลงทนุ, ผลการด าเนนิงาน
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ตวัอยำ่งหนำ้จองบกำรเงนิทีแ่สดงผลเป็น PDF File หลงัจำกกดปุ่ ม 
Download

 ผูใ้ชง้านสามารถดขูอ้มลูขอ้มลูการลงทนุและผลการด าเนนิงาน โดยภายในเมนูดงักลา่วประกอบไปดว้ย งบแสดง

สว่นของสมาชกิ-นายจา้งและผลประโยชน,์ งบแสดงรายละเอยีดทรัพยส์นิสทุธ ิซึง่สามารถ Download เป็น File 

PDF ได ้
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เมนทู ำรำยกำร (Transaction)

เมนแูบบทดสอบเพือ่วดัระดบัควำมเสีย่ง
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ตวัอยำ่งหนำ้จอแบบประเมนิควำมเสีย่ง กรณีทีต่อ้งกำรประเมนิควำมเสีย่ง
ใหก้ดปุ่ ม ท ำแบบประเมนิควำมเสีย่ง

 หนา้จอแบบประเมนิความเสีย่ง มทีัง้หมด 10 ขอ้ รวมทัง้ความเสีย่งเรือ่งอตัราแลกเปลีย่น 1 ขอ้ ซึง่ผูใ้ชง้าน

จะตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุขอ้ ระบบจงึจะสามารถยนืยันการท ารายการได ้
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กรณีกรอกขอ้มลูครบถว้น ระบบจะสรปุผลคะแนนทีไ่ด ้พรอ้มกบัระดับความเสีย่ง 
รวมทัง้จะแสดงแผนการลงทนุทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งดังกลา่ว ตามตัวอยา่งที่
ปรากฏดา้นลา่ง
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เมนเูปลีย่นแผนและปรบัสดัสว่นแผนกำรลงทนุ

 กรณีทีผู่ใ้ชง้านยังไมไ่ดท้ าแบบประเมนิความเสีย่ง กรณีตอ้งการเปลีย่นแผนการลงทนุระบบจะบงัคบัให ้

ท าการประเมนิความเสีย่งกอ่นท าการเปลีย่นแผนการลงทนุ ตามรปูลา่ง
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กรณีทีผู่ใ้ชง้ำนมกีำรท ำแบบประเมนิควำมเสีย่งรวมท ัง้ควำมเสีย่งทีม่ ี
กำรประเมนิยงัไมห่มดอำย ุระบบจะแสดงหนำ้จอเปลีย่นแผนกำรลงทนุ
ตำมตวัอยำ่งหนำ้จอทีป่รำกฏดำ้นลำ่ง
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ระบบมปีุ่ มในกำรชว่ยค ำนวณประมำณเงนิลงทนุหลงัจำกเปลีย่นแผนกำรลงทนุ 
เพือ่ใหส้มำชกิทรำบสดัสว่นเงนิในกำรลงทนุในแผนใหม ่หลงัจำกกดปุ่ มค ำนวณ
ยอดเงนิประมำณกำร ระบบจะแสดงตำมตวัอยำ่งหนำ้จอทีป่รำกฏดำ้นลำ่ง
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หลังจากเลอืกแผนเสร็จสิน้ ผูใ้ชง้านจะตอ้งกดปุ่ มตกลงเพือ่ยนืยันการท ารายการ ระบบ
จะแสดงหนา้จอสรปุแผนการลงทนุทีเ่ลอืกพรอ้มใหย้นืยันรหสัผา่นอกีครัง้หนึ่ง รวมทัง้
สามารถกรอก Email เพือ่สง่ขอ้มลูการท ารายการไปยัง Email ทีก่ าหนด
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กรณีทีค่วำมเสีย่งของแผนหรอื Sub Fund ทีล่งทนุเกนิกวำ่ควำมเสีย่งของ
สมำชกิทีไ่ดท้ ำกำรประเมนิควำมเสีย่งไว ้ระบบจะมี Check Box เพิม่เตมิ 
เพือ่ใหย้อมรบัควำมเสีย่งในกำรเปลีย่นแผน

 หลังจากยนืยันเรยีบรอ้ยระบบจะแจง้ขอ้มลูวา่รายการเปลีย่นแผนจะมผีล ณ วนัทีใ่ด ตามรปูลา่ง
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เมนูตรวจสอบ ยกเลกิแผนการลงทนุ

 หนา้จอตรวจสอบและยกเลกิแผนการลงทุนจะมีขอ้มูลของสมาชกิที่มีการเลอืกแผนในช่วง Campaign ที่แต่ละนายจา้งก าหนด

โดยระบบจะสรุปรายการและวันทีท่ ารายการของสมาชกิ เพือ่ยนืยันกรณีตอ้งการยกเลกิแผนในชว่ง Campaign นัน้ทัง้นีก้รณียกเลกิ

แผนการลงทุนระบบจะท าการยกเลกิทัง้หมดในช่วง Campaignไม่สามารถยกเลกิทลีะรายการได ้กรณีที่ยกเลกิระบบจะมกีารให ้

ยนืยันรหัสผา่นอกีครัง้ รวมทัง้สามารถสง่ Email ยนืยันการยกเลกิ 
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ตวัอยำ่งหนำ้จอตรวจสอบและยกเลกิแผนกำรลงทนุ
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เมนูประวตักิำรเลอืกแผนกำรลงทนุ
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กรณีทีเ่คยเปลีย่นแผนระบบจะมกีารเก็บขอ้มลูประวัตกิารเปลีย่นแผน 
โดยประวัตกิารเปลีย่นแผนจะแสดงขอ้มลูตามวันทีม่ ีผลในแตล่ะชว่งเวลา 
ตามรปูลา่ง




