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 การจัดสัดส่วนหรือพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับผู้ลงทุนเฉพาะรายนั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป          
ว่าสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระดับสูง เมื่อเทียบกับการที่ผู้ลงทุนเฝ้าจับจังหวะ        
การลงทุน หรือการคัดเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Employee’s 
Choice นั้น ควรตระหนักถึงความส าคัญของการจัดพอร์ตการลงทุนของตนเอง และใส่ใจในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นแหล่งรายได้ยามเกษียณ โดยที่สมาชิกสามารถเล้ียงชีพของตนเอง    
ได้อย่างสบาย ด ารงฐานะทางสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในเรื่องเงิน 

 การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ลงทุนเอง หรือ      
เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง เป็นต้น “เวลาเปล่ียน ใจคนเปล่ียน” พอร์ตการลงทุนก็มี    
ความเป็นพลวัตเช่นกัน สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพสามารถจัดพอร์ตกองทุนส ารองเล้ียงชีพของตนเองได้โดยง่าย ๆ           
ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
1) รู้จักตนเองและรู้เป้ำหมำยในกำรลงทุน การจัดสัดส่วนการลงทุนนั้นเปรียบเสมือนการเลือกรับประทานอาหาร

ที่แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกัน ดังนั้น สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพควรที่จะเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้        
ว่าสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน หากยังไม่เข้าใจว่าตราสารหนี้ ตราสารทุนคืออะไร หรือ
ยังไม่ทราบว่าการลงทุนในทองค าและอัญมณีนั้น มีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ ก็ควรที่จะรีบศึกษา
หาความรู้เสียตั้งแต่บัดนี้ ให้ทราบว่าตราสารทางการเงินประเภทนั้น ๆ ได้รายได้มาอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอะไร        
ที่เกี่ยวข้องบ้าง และมีโอกาสขาดทุนได้อย่างไร พึงตระหนักไว้เสมอว่าการลงทุนทุ กประเภทมีความเส่ียง         
จากการสูญเสียเงินต้น ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือตราสารทุน และเรายอมแบกรับความเส่ียงที่ยอมรับได้นั้น       
ก็เพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว และพึงสังวรไว้เช่นกันว่าการไม่ลงทุนอะไรเลยก็มี         
ความเส่ียงจากการสูญเสียอ านาจซื้อ เนื่องจากมูลค่าของเงินนั้นลดลงตามระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ลองเทียบราคา
อาหารจานเดียวที่เราทานเมื่อครั้งยังวัยเยาว์ กับ ราคา ณ ปัจจุบัน ก็น่าจะเห็นความจริงในข้อนี้ได้โดยง่าย        
เคยคิดบ้ำงหรือไม่ว่ำอีก   20 ปีข้ำงหน้ำ รำคำอำหำรจำนเดียวน้ีจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่ำไร?                                
  
 หากไม่อยากที่จะดื่มเม็ดแมงลักแช่น้ าวันละ 3 เวลาเพื่อประทังชีวิตยามเกษียณ ก็ควรจัดพอร์ตการลงทุน
ให้มีหุ้นสามัญอยู่ในนโยบายการลงทุนของท่านด้วย เพราะข้อมูลสถิติในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปนั้น               
การลงทุนในหุ้นจะให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้อย่างขาดลอย และชนะอัตราเงินเฟ้อ  
 ด้วยเหตุนี้การลงทุนในหุ้นสามัญจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกช่วงอายุ เพราะจะท าให้            
เราสามารถรักษาอ านาจซื้อสินค้าและบริการในอนาคตได้น่ันเอง 
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2) ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในหุ้นสำมัญต้นแบบให้เหมำะสมกับตัวเรำ สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพบางราย
เลือกนโยบายการลงทุนตามเพื่อนร่วมงาน หรือวิ่งตามกระแส “เขาบอกว่า”  โดยลืมนึกไปว่าตัวเรา เพื่อนของเรา 
และ “เขา” เหล่าน้ันมีความสามารถและความเต็มใจในการรับความเส่ียงต่างกัน และที่ส าคัญ เพื่อนของเรารวมถึง
เขาเหล่าน้ัน “ไม่ได”้ ใช้ชีวิตร่วมหัวจมท้ายไปกับเรายามเกษียณอายุ  
 ดังนั้น หากท่านต้องการค าปรึกษาเรื่องสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญที่เหมาะสม สมาชิกกองทุน        
ส ารองเล้ียงชีพสามารถติดต่อคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพในหน่วยงานของท่าน เพื่อขอค าแนะน าอีกทอด
หนึ่งจากผู้แนะน าการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซึ่งส่วนใหญ่ผู้แนะน ามืออาชีพเหล่านี้จะเป็น
เจ้าหน้าที่ในทีมบริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพอยู่แล้ว ผู้จัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพคิดค่าธรรมเนียมจัดการ
กองทุน ไม่ได้บริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้สมาชิกฟรี ๆ ดังนั้น สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพไม่ควรที่จะ
เกรงใจกับค าถามที่จะส่งผลต่อชีวิตการเกษียณของท่าน ถามเพื่อให้ได้รับค าตอบที่ท่านเข้าใจ หากไม่เข้าใจ       
ก็ให้ถามซ้ ากลับไปอีกจนกว่าจะเข้าใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวในการถามค าถามเรื่องนโยบาย         
การลงทุนส ารองเล้ียงชีพ เพราะ “การรักษาความลับของลูกค้า” เป็นจรรยาบรรณและหน้าที่ที่ส าคัญของผู้แนะน า
การลงทุน และ ผู้จัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

3) เปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุน เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  พอร์ตการลงทุนกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพนั้น “มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา” ตามสภาพตลาดการเงินที่เปล่ียนแปลงไป ที่ส่งผลให้ราคาตลาด        
ของหลักทรัพย์เปล่ียนแปลง และ “นัยส าคัญ” ของแต่ละท่านนั้น ก็จะมีนิยามที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจาก    
มาตรวัดเชิง “อัตวิสัย” อันเกิดจากความเชื่อ ความต้องการ ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่ “วัตถุวิสัย” ซึ่งทุกคนจะเห็น
ตรงกันหมด โดยปกติสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพจะได้รับ “ใบแจ้งยอดเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ” ทุก 6 เดือน 
ซึ่งจะมีการแจ้งยอดเงินและอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับผลตอบแทน
เฉล่ียของอุตสาหกรรมหรือการลงทุนในตราสารประเภทเดียวกัน หากผลตอบแทนที่ได้รับไม่ได้เบี่ยงเบนออกไป
จากค่าเฉล่ียอย่างมีนัยส าคัญ ก็ไม่น่าที่จะต้องปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนแต่อย่างใด แต่ถ้าหากผลตอบแทน
เบี่ยงเบนอย่างมีนัยส าคัญต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ปีแล้ว ก็ควรที่จะกระตุ้นให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ออกโรงท าหน้าที่เปล่ียนผู้จัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า เพื่อหาทางเลือกที่ดีกว่าและปกป้องผลประโยชน์ของตัวเรา 
นอกจากนี้การปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนยังอาจเกิดได้จากสาเหตุ 2 ประการ  
 ประกำรแรกคือตัวเรำเอง เช่น มีอายุเข้าใกล้วัยเกษียณ มีความรู้เพิ่มเติมเรื่องการลงทุนในตราสาร
การเงินทีซ่ับซ้อน มีประสบการณ์ลงทุนแบบล้มลุกคลุกคลานมาอย่างโชกโชน มีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากรายได้ประจ า
และรายได้จากแหล่งอื่น มีความสามารถในการรับความเส่ียงที่เปล่ียนไป หรือ มีเป้าหมายการลงทุนที่เปล่ียนไป 
เป็นต้น 
  ประกำรที่สองคือปัจจัยภำยนอก เช่น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรรัฐบาล
ท าให้สัดส่วนการลงทุนบิดเบี้ยวไปจากเดิม การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกหรือโครงสร้างของประชากรที่จะ
ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนในพอร์ตปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ยและภาษี        
โลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกร่วมกัน หรือ สถานการณ์วาทกรรมทางการเมืองอันคุกรุ่น ซึ่งส่งผลต่อ
การจัดสรรและเลือกใช้ทรัพยากรของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในระยะยาว เป็นต้น ซึ่งปัจจัยภายนอกนี้ ท่านจะได้
รับทราบจากการรายงานของผู้จัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นประจ าอยู่แล้ว 
 
 



 

 
3

 

กองทุนรวม 

3 

4) แจ้งกำรเปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุนตำมช่องทำงที่เหมำะสมทั้งเวลำและสถำนที่  การค านึงถึงกาลเทศะนั้น    
เป็นมารยาททางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ฉันใดก็ฉันนั้น การเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนในพอร์ต
กองทุนส ารองเ ล้ียงชีพก็ เช่นกัน สมาชิกกองทุนส ารองเ ล้ียงชีพจะต้องทรา บว่า นโยบายการลงทุน                      
แบบ Employee’s Choice นั้น มีนโยบายการลงทุนให้เราเลือกกี่แบบ จะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงภายในช่วงเวลา
ใดและจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด ความถี่ในการแจ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร จะต้องแจ้งความ
ประสงค์กับใคร เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ หรือ ต้องท ารายการด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต เมื่อแจ้งความ
ประสงค์ในการปรับพอร์ตการลงทุนแล้วจะได้รับหลักฐานยืนยันการเปล่ียนแปลงในรูปแบบใด มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการส่งค าขอในการเปล่ียนแปลงครั้งนี้หรือไม่ เป็นอาทิ 

 

 สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไม่ควรที่จะปล่อยหน้าที่ในการจัดพอร์ตกองทุนส ารองเล้ียงชีพของตนให้เป็นไปตาม
ยถากรรม หรือโยนความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการกองทุน เพราะเขาเหล่านั้นมิได้มารับผิดชอบความเป็นอยู่ของเรา 
เมื่อถึงคราวเกษียณอายุ การยกมูลเหตุเรื่องไม่มีความรู้เร่ืองการลงทุน หรือการกล่าวโทษผู้อื่นว่าไม่มาชี้แจงรายละเอียดให้
ตนทราบ จึงไม่ท าอะไรกับพอร์ตการลงทุนของตนนั้น ย่อมไม่ใช่ข้ออ้างที่สามารถฟังขึ้น เพราะระหว่างที่ด ารงสมาชิกภาพ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้น สมาชิกกองทุนสามารถสอบถามเรื่องดังกล่าวได้โดยตรงกับคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ของหน่วยงาน 

 นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนและทีมงานบริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ก็ได้จัดการประชุมประจ าปีเพื่อรายงาน     
ผลการด าเนินงานกับสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง หรือแม้กระทั่งข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์หรือส่ิงพิมพ์ ก็ยังมีทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนคนที่หิวเพราะอดอาหาร 
แล้วอ้างเหตุไม่ทราบว่ามีอาหารตั้งวางภายนอกบริเวณที่ตนอยู่ และยังกล่าวโทษผู้อื่นอีกว่าไม่มาแจ้งให้ตนทราบว่ามีอาหาร
ตั้งอยู่ พร้อมกับมัดมือมัดเท้าตนเอง กรีดร้องขอความเป็นธรรมจากสังคม ชอบพอที่จะอยู่ในสภาพเช่นน้ัน บุคคลผู้น้ันก็ย่อม
สมควรแก่การที่จะอดอยากหิวโซต่อไป 

 “จงรักตัวเองให้เป็น เห็นตัวเองให้ชัด” อย่าเสียเวลาและพลังงานไปกับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ เช่น ชีวิต 
ความเห็น ค าพูด และความรู้สึกของคนอื่น แต่ขอให้ทุ่มเวลาและพลังงานที่มีในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบของความเป็นมนุษย์ ลดปัญหาสังคมทางด้านคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกษียณอายุ การจัดพอร์ต     
การลงทุนกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นการแสดงความรับผิดชอบขั้นต้นต่อตนเองได้อย่างหนึ่ง อย่าใช้ข้ออ้างสารพัดที่พึงมี 
ในการที่จะเพิกเฉยไม่ท าอะไร เพราะ “คุณภำพชีวิตของเรำในยำมเกษียณสำมำรถคำดกำรณ์ได้จำกนโยบำยกำร
ลงทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ” หากเราเพิกเฉยไม่ท าอะไรเสียแล้ว ก็น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงในยามชราที่ลูกหลาน      
รุ่นใหม่วัยเกรียนคอมพิวเตอร์จะเดินมา ยิ้มอ่อน ๆ หลุบตาลงต่ า เบ้ปากเล็กน้อย ก่อนที่จะส่งค าถามเชิงถอนหงอกว่า  

“ท ำไมลุงหรือป้ำเป็นพหูสูต ผู้ รู้แจ้งแทงตลอด สำมำรถตอบค ำถำมและสอนพวกหนูได้ในทุกเร่ือง          
แต่ไม่ยักรู้เร่ืองของตัวเอง ?” 
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