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“การลงทนุมีความเส่ียง ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

 
 

ข้อแนะน าและเง่ือนไข 

การลงทุนมีความเส่ียง นโยบายหรือสัดส่วนของแผนการลงทุนเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อ
ผลตอบแทนการลงทนุ สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายผลตอบแทนท่ี
คาดหวังและมีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของตน โดยให้ความส าคญักับศึกษาข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจอย่างรอบคอบก่อนเลือกแผนการลงทุน หรือหากสมาชิกไม่ประสงค์จะเลือกแผนการลงทุนด้วย
ตนเอง กบข.จดัให้ลงทนุตามแผนหลกัท่ีคณะกรรมการกบข.ก าหนดภายใต้เง่ือนไขของกฎหมาย หากมีข้อ
สงสยัสามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีกบข.ด้านบริการสมาชิก ได้ท่ีเบอร์โทรศพัท์ 1179  

การเลือกแผนการลงทุนเป็นสิทธิของสมาชิก สมาชิกจะเลือกหรือไม่ก็ได้ขึน้อยู่กับความสมคัรใจ 
ทัง้นี ้เม่ือมีการเลือกแผนการลงทนุใดแล้ว สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนตามแผนการลงทนุท่ีเลือกดงักลา่ว 

 
 



 

 

ส า ร บัญ 

1. วตัถปุระสงค์ของการจดัให้มีแผนการลงทนุ 

2. แผนการลงทนุ นโยบาย และความเส่ียงของแผนการลงทนุส าหรับสมาชิก 

3. วิธีการขอรับข้อมลูแผนการลงทนุส าหรับสมาชิก 

4. วิธีการแสดงความประสงค์เลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทนุ 

5. วนัเวลาในการเปล่ียนแผนการลงทนุ 

6. การสง่เอกสารยืนยนัการเลือกแผนการลงทนุ 

7. คา่ธรรมเนียมในการเปล่ียนแผนการลงทนุ 

8. เอกสารแนบท้าย  

(1) ข้อมลูโดยสรุปของแผนหลกั 

(2) ข้อมลูโดยสรุปของแผนผสมหุ้นทวี 

(3) ข้อมลูโดยสรุปของแผนตราสารหนี ้

(4) ข้อมลูโดยสรุปของแผนตลาดเงิน 

(5) ข้อมลูโดยสรุปของแผนสมดลุตามอาย ุ

(6) ปัจจยัความเส่ียงด้านการลงทนุ 

(7) ข้อคดิในการเลือกแผนการลงทนุเพ่ือการเกษียณอาย ุ

(8) แบบประเมินตนเอง 
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แผนทางเลือกการลงทุนส าหรับสมาชิก 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีแผนการลงทุน 

การบริหารเงินกองทุนของสมาชิกกบข.ก่อนปี 2548 เป็นการบริหารแบบกองทุนเดียว (Pooled 
Fund) โดยมีการก าหนดนโยบายการลงทนุ ได้แก่ เป้าหมายผลตอบแทน ระดบัความเส่ียง และสดัส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะกับสมาชิกทุกรายโดยเฉล่ีย ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เชน่ ก าหนดให้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความมัน่คงสงูไมต่ ่ากวา่ร้อยละหกสิบ เป็นต้น 

ด้วย กบข. มีสมาชิกมากกว่าล้านคน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนอาจต้องการนโยบายการลงทุนท่ี
เหมาะสมกับตนแตกต่างกัน ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะการเงิน ความต้องการใช้เงิน วัย ความรู้ความ
เข้าใจด้านการเงิน หรือการยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุ  คณะกรรมการ กบข. จึงได้จดัให้มีแผนการ
ลงทุนเพิ่มขึน้ เพ่ือให้สมาชิกมีทางเลือกในการลงทุนตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยในแต่ละ
แผนการลงทุนอาจก าหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความมัน่คงสูงต่างจากท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายได้ 
ทัง้นี ้มีเง่ือนไขวา่ให้สมาชิกเลือกแผนการลงทนุได้เฉพาะส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงิน
ดงักลา่วเทา่นัน้ 

การเลือกแผนการลงทุนเป็นสิทธิของสมาชิก จะเลือกแผนการลงทุนหรือไม่ก็ได้ขึน้อยู่กับความ
สมคัรใจ โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุตามแผนการลงทนุท่ีเลือกซึ่งอาจไม่เท่ากบัสมาชิก
ท่ีเลือกแผนการลงทนุท่ีตา่งไป ส าหรับสมาชิกท่ีประสงค์จะเลือกแผนการลงทุนท่ีมีสดัส่วนการลงทนุตามท่ี
ตนเห็นวา่เหมาะสมกบัตน สามารถศกึษาข้อมลูของแผนการลงทนุและตดัสินใจเลือกด้วยตนเองได้  

กรณีเงินกองทนุของสมาชิกท่ีไมใ่ช้สิทธิเลือกแผนการลงทนุ รวมถึงเงินประเดิม เงินชดเชยและดอก
ผลของเงินส่วนนีข้องสมาชิกท่ีใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน คณะกรรมการ กบข. ก าหนดให้กบข.ยังคง
บริหารเงินกองทุนในส่วนนีภ้ายใต้หลกัเกณฑ์ตามกฎหมายดงักล่าวโดยมีนโยบายการลงทุนและสดัส่วน
การลงทุนแตกต่างจากแผนการลงทุนอ่ืน โดยจัดเป็นแผนการลงทุนหนึ่งส าหรับสมาชิกกบข.ด้วย   หรือ
เรียกในข้อมลูแผนการลงทนุฉบบันีว้า่ “แผนหลกั” 

2. แผนการลงทุน นโยบาย และความเส่ียงของแผนการลงทุนส าหรับสมาชิก 

แผนการลงทุนท่ี กบข. จดัให้แก่สมาชิกเลือก แต่ละแผนจะมีความเหมาะสมกับสมาชิกแตล่ะคน
แตกตา่งกนั เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของแผนการลงทนุ  สดัสว่นการลงทนุในสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ อตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและระดบัความเส่ียงไม่เหมือนกัน สมาชิกจึงควรมีความเข้าใจความต้องการและ
ข้อจ ากดัของตน (สมาชิกสามารถประเมินเบือ้งต้นได้จากแบบประเมินตนเองในหวัข้อ 8) รวมถึงพิจารณา
ข้อมลูของแผนการลงทนุอยา่งถ่ีถ้วนก่อนเลือกหรือเปล่ียนแผนการลงทนุ 
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“นโยบายการลงทุน” ของแผนการลงทนุหนึง่ๆ หมายถึง การจดัสดัสว่นการลงทนุในสินทรัพย์ตา่ง
ประเภทกนั เชน่ แผนหลกัของกบข.ต้องมีสินทรัพย์มัน่คงสงูไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 เป็นต้น วตัถปุระสงค์ของ
การก าหนดนโยบายการลงทุน คือ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวท่ี
เป็นไปได้ ซึ่งจะท าให้เงินกองทุนงอกเงยเพียงพอส าหรับใช้จ่ายหลงัเกษียณอายุ ทัง้นี ้ภายใต้ระดบัความ
เส่ียงท่ีเหมาะกบักลุม่ผู้ลงทนุในแผนการลงทนุนัน้  

โดยทัว่ไป การลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น หุ้น มีโอกาสได้อตัราผลตอบแทนในระยะ
ยาวสูงกว่าสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงต ่า เช่น เงินฝาก  แต่ก็มีความเส่ียงท่ีท าให้เกิดความผันผวนของ
ผลตอบแทนรายปีมากกว่าด้วย  การลงทุนท่ีเส่ียงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป อาจส่งผลให้ไม่บรรลุ
เป้าหมายผลตอบแทนในระยะยาวได้ การกระจายเงินลงทุนไปยงัสินทรัพย์ท่ีหลากหลายในสดัส่วนต่างๆ 
กนั จึงเป็นหลกัการบริหารเงินออมโดยทัว่ไปของกองทนุบ านาญเช่นกบข.ท่ีต้องรักษาสมดลุของเป้าหมาย
ผลตอบแทนและระดบัความเส่ียง 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสมาชิกกบข. แตล่ะคนอาจมีเป้าหมายผลตอบแทนและระดบัความเส่ียงใน
การลงทุนไม่เท่ากนั คณะกรรมการกบข.จึงก าหนดให้เพิ่มแผนการลงทุนเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับสมาชิก 
โดยในระยะแรก กบข.จดัให้มีแผนการลงทนุเพิ่มอีก 3 แผนนอกเหนือจากแผนหลกั ได้แก่ 1) แผนผสมหุ้น
ทวีเพ่ือรองรับสมาชิกท่ียงัมีอายุราชการน้อย มีความจ าเป็นต้องเร่งสะสมเงินเพ่ือให้เพียงพอใช้ส าหรับการ
เกษียณอายุ ขณะท่ียังมีเวลาออมเงินนาน ท าให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงได้ในสัดส่วนท่ีมากกว่า
สมาชิกทัว่ไป 2) แผนตราสารหนี ้ส าหรับสมาชิกท่ีไม่ประสงค์ให้มีการลงทุนในหุ้น และ 3) แผนตลาดเงิน
เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่สมาชิกท่ีเหลืออายรุาชการน้อยหรือผู้ ท่ีต้องการให้ลงทนุแบบมุง่รักษาเงินต้น  

การเลือกแผนการลงทุนทัง้ 3 แผนนัน้ สมาชิกต้องตดัสินใจเลือกด้วยตนเอง จึงต้องมีความเข้า
ใจความต้องการและระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะกับตนเป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัต้องมีเวลาติดตามและมีความ
สนใจเอาใจใสด่แูลเงินกองทนุด้วยตนเอง โดยควรต้องปรับเพิ่มลดความเส่ียงของการลงทนุเม่ือปัจจยัตา่งๆ 
เปล่ียนแปลง เชน่ ปรับลดความเส่ียงของการลงทนุเม่ือมีอายเุพิ่มขึน้ เป็นต้น  

เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีอาจยังไม่พร้อมท่ีจะเลือกและปรับเปล่ียนแผนการลงทุนด้วยตนเอง แต่
ต้องการให้มีการบริหารเงินกองทุนในแบบท่ีเหมาะสมกับตนเอง ในปี 2556 กบข.ได้เพิ่มทางเลือกส าหรับ
สมาชิกอีก 1 แผนการลงทนุ คือ แผนสมดลุตามอาย ุโดยแผนนีมี้ความแตกตา่งจาก 4 แผนเดมิ ท่ีส าคญัคือ  

1.   กบข.เป็นผู้ ก าหนด นโยบายการลงทุนของแผนสมดุลตามอายุ โดยสัดส่วนการลงทุนใน               

สินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะอ้างอิงกับระดบัความเส่ียงตามอายุของสมาชิกท่ีเลือกแผน นี ้
กล่าวคือ ผู้ เลือกแผนท่ีมีอายนุ้อย จะเน้นนโยบายการลงทนุแบบเน้นการเติบโตของเงินลงทุน 
โดยจะลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงสูงเป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ เลือกแผนท่ีอายุมาก เป็นต้น ดงันัน้ 
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สมาชิกท่ีมีอายไุม่เท่ากัน แม้เลือกแผนสมดลุตามอายุเหมือนกนั แตจ่ะมีนโยบายและสดัส่วน
การลงทนุตา่งกนั ท าให้ได้รับผลตอบแทนและระดบัความเส่ียงไมเ่ทา่กนัได้ 

2. เม่ือเวลาผ่านไป กบข.จะด าเนินการปรับสดัส่วนการลงทนุของผู้ เลือกแผนสมดลุตามอายุให้
เองแบบอตัโนมตัิ โดยลดสดัส่วนการลงทนุในสินทรัพย์เส่ียงเป็นล าดบัเม่ือสมาชิกแตล่ะรายมี
อายเุพิ่มขึน้ จนถึงก าหนดเกษียณอาย ุเงินกองทนุของสมาชิกจะมีนโยบายลงทนุแบบมุ่งรักษา
เงินต้น ดังนัน้ นโยบายการลงทุนของแผนสมดุลตามอายุจึงปรับเปล่ียนเพ่ือรักษาสมดุล
ระหว่างผลตอบแทนและความเส่ียงตลอดช่วงอายุของสมาชิก (Dynamic) ซึ่งต่างจาก 4 
แผนการลงทนุก่อนหน้า ท่ีมีนโยบายและสดัสว่นการลงทนุคอ่นข้างคงท่ี (Static)  

ท าให้ในปัจจบุนั กบข.มีแผนการลงทนุรวม 5 แผน โดยแตล่ะแผนการลงทุนมีนโยบายการลงทุน
โดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

(1) “แผนหลัก” เป็นแผนการลงทนุท่ีมีเป้าหมายการลงทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนไม่ต ่ากว่าอตัรา
เงินเฟ้อในระยะยาวภายใต้กรอบความเส่ียงท่ีพอเหมาะ โดยมีการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีหลากหลายทัง้นี ้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อจ ากัดในการลงทุนท่ีกฎหมายก าหนด และคณะกรรมการกบข.พิจารณา
นโยบายการลงทนุเพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการลงทนุดงักลา่ว 

(2) “แผนผสมหุ้นทวี” เป็นแผนการลงทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 
เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่มีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนมากกว่าแผนหลัก โดย
เป้าหมายของแผนผสมหุ้นทวี คือ การเพิ่มโอกาสหาผลตอบแทนท่ีสูงขึน้จากการลงทนุในตราสารทนุ เพ่ือ
สร้างโอกาสท่ีจะมีเงินใช้มากขึน้เม่ือเกษียณอาย ุซึง่สมาชิกต้องยอมรับความเส่ียงจากความผนัผวนของเงิน
ลงทนุเน่ืองจากการลงทนุในตราสารทนุท่ีเพิ่มขึน้ด้วย  

(3) “แผนตราสารหนี”้ เป็นแผนการลงทนุท่ีมีการลงทนุเฉพาะในหลกัทรัพย์อนัเป็นหรือเก่ียวข้อง
กบัเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ รวมทัง้ธุรกรรมทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดย
เป้าหมายของแผนตราสารหนี ้คือ การได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสงูกวา่เงินฝาก อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ี
ผลตอบแทนในระยะสัน้จะผนัผวนตามราคาตลาดก็ยงัมีอยู่ แต่โดยทั่วไปควรน้อยกว่าแผนหลกัและแผน
ผสมหุ้นทวี แผนการลงทุนนีอ้าจเหมาะกับสมาชิกท่ีไม่ประสงค์ให้มีการลงทุนในหุ้น แต่มีข้อด้อยท่ีไม่ได้
กระจายความเส่ียงไปในการลงทนุท่ีหลากหลาย ท าให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนไม่เพียงพอหากมีการลงทุน
เป็นเวลานาน 

(4) “แผนตลาดเงิน” เป็นแผนการลงทนุท่ีมีการลงทนุเฉพาะในหลกัทรัพย์อนัเป็นหรือเก่ียวข้อง
กบัเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี  ้รวมทัง้ธุรกรรมทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ดงักล่าวท่ีจะ
ครบก าหนดช าระคืนภายในไม่เกินหนึ่งปีนบัจากวนัท่ีลงทุน โดยเป้าหมายของแผนตลาดเงิน คือ ความ
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ปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลัก ท าให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากแผนตลาดเงินนีค้่อนข้างต ่า อาจไม่
เหมาะกบัสมาชิกท่ียงัมีอายรุาชการเหลืออีกนาน 

(5) “แผนสมดุลตามอายุ” เป็นรูปแบบการลงทนุท่ีอาจมีการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หลาก
ประเภทเช่นเดียวกับแผนหลกั โดยการก าหนดสัดส่วนของหลกัทรัพย์ท่ีลงทุนขึน้อยู่กับอายุของสมาชิกผู้
เลือกแผน และกบข.จะปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนของสมาชิกแต่ละรายโดยอัตโนมัติเม่ืออายุเพิ่มขึน้ 
สมาชิกท่ีเลือกแผนเม่ืออายุน้อยจะเร่ิมต้นจากการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงกว่าแผนหลกั จากนัน้จะค่อยๆ
ทยอยปรับลดสดัส่วนสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสงูลงตามล าดบัเม่ืออายมุากขึน้ และเม่ือเข้าใกล้เกษียณจะมี
สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีซ้ึง่เป็นสินทรัพย์ท่ีมีความมัน่คงและสภาพคล่องสงู เพ่ือมุ่งรักษาเงินต้นในปี
ท่ีเกษียณอายุราชการ แผนการลงทุนนีจ้ึงมีนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับอายุของสมาชิกและมีการ
บริหารความเส่ียงแบบอตัโนมตัิ โดยสมาชิกไม่ต้องติดตามดแูลด้วยตนเอง แตอ่าจไม่เหมาะกับสมาชิกท่ี
ต้องการเป็นผู้ก าหนดนโยบายการลงทนุ (สดัส่วนการลงทนุ) ท่ีแตกตา่งออกไปด้วยตนเอง เช่น สมาชิกท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการลงทนุ ต้องการเลือกและปรับเปล่ียนแผนด้วยตนเอง เป็นต้น 

นอกจากนี ้เพ่ือรองรับสมาชิกต่างหน่วยงานท่ีมีอายุเกษียณราชการต่างกัน แผนสมดลุตามอายุ
ของกบข.จะมีนโยบายการลงทุนและการบริหารให้ต่างกันเป็น 3 แบบ คือ ส าหรับอายุเกษียณท่ี 60 ปี 
ส าหรับอายุเกษียณท่ี 65 ปี และส าหรับอายุเกษียณท่ี 70 ปี ซึ่งสมาชิกท่ีเลือกแผนจะต้องระบุข้อมูลอายุ
เกษียณนีไ้ว้ในแบบค าขอเลือกแผนด้วย 

ความเส่ียงของแผนการลงทุนส าหรับสมาชิก 

โดยทั่วไปการลงทุนทุกประเภทมีความเส่ียงหลายๆ อย่างประกอบกัน เช่น ความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออก  
ตราสาร (Credit Risk) ความเส่ียงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเส่ียงจากการขาดสภาพ
คล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) และความ
เส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เป็นต้น (รายละเอียดเก่ียวกบัความเส่ียงของการ
ลงทุนและการบริหารจดัการได้สรุปแนบไว้ตอนท้ายนี)้ ซึ่งผลกระทบจากความเส่ียงเหล่านี ้คือ ท าให้เกิด
ความผนัผวนของมูลค่ากองทุนลงทนุในแต่ละปี หรือท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนในการ
สร้างความพอเพียงของเงินกองทนุเม่ือเกษียณอาย ุ

การลงทุนโดยทั่วไปมีความเส่ียง การยอมรับความเส่ียงเพิ่มขึน้จะเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนใน
ระยะยาวสงูขึน้ได้ ซึ่งระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมของสมาชิกแตล่ะรายอาจตา่งกนั จึงเป็นท่ีมาของการจดั
แผนการลงทุนให้สมาชิกมีสิทธิเลือกได้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของสมาชิกนั่นเอง  แต่
โดยทั่วไปแล้ว การกระจายการลงทุนและการจัดสัดส่วนการลงทุนไปยังตราสารหรือหลักทรัพย์หลาก
ประเภท จะมีสว่นชว่ยบริหารความเส่ียงได้ดีขึน้   
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3. วิธีการขอรับข้อมูลแผนการลงทุนส าหรับสมาชิก กบข. 

สมาชิกท่ีสนใจข้อมูลเก่ียวกับแผนการลงทุน สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี “กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ ชัน้ 4 เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500” หรือติดต่อ
ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก หมายเลขโทรศพัท์ 1179 หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) จากเว็บไซต์ 
กบข. “www.gpf.or.th” 

4. วิธีการแสดงความประสงค์เลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน 

สมาชิกสามารถเลือกหรือเปล่ียนแผนการลงทุนได้โดยกรอกข้อความต่างๆ ในแบบแสดงความ
ประสงค์เลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ผล.001/2556) ท่ีอยู่ในข้อมูลแผนการลงทุน
ส าหรับสมาชิก หรือดาวน์โหลด (Download) จากเว็บไซด์ กบข. “www.gpf.or.th” 

เม่ือสมาชิกกรอกข้อความและลงนามในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการ
ลงทุนแล้ว ให้จัดส่งแบบแสดงความประสงค์ดงักล่าวพร้อมส าเนาบัตรประชาชนท่ีลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ให้แก่ กบข. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มายังท่ีอยู่ “กบข. ตู้  ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 
10341” หรือน ามาย่ืนให้แก ่กบข. โดยไมต้่องผา่นสว่นราชการเจ้าสงักดั หรือผา่นทางช่องทางอิเล็คโทรนิกส์
ท่ี กบข. จะประกาศให้สมาชิกทราบตอ่ไป 

กบข. จะถือเอาวันท่ี กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน 
ของสมาชิกท่ีถูกต้องครบถ้วน เป็นวนัท่ีได้รับการแสดงเจตนาของสมาชิก กรณีท่ีสมาชิกกรอกค าขอตาม
แบบแสดงความประสงค์ดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน กบข. จะถือว่าการแสดงเจตนาของสมาชิกนัน้ไม่
สมบรูณ์ และ กบข. จะไม่ด าเนินการตามแบบแสดงความประสงค์นัน้จนกว่าสมาชิกจะส่งแบบแสดงความ
ประสงค์ท่ีถกูต้องครบถ้วนมาใหม่ เม่ือ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์ท่ีถกูต้องครบถ้วนของสมาชิก
และ กบข. ได้ด าเนินการไปตามความประสงค์ของสมาชิกแล้ว  สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงการแสดงเจตนาท่ีมีผลแล้วนัน้ได้ 

กรณีท่ีสมาชิกส่งแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทนุท่ีถกูต้องครบถ้วน
หลายฉบบั กบข. จะด าเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกท่ี กบข. ได้รับการแสดงเจตนาครัง้หลงัสุด 
เว้นแต่กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการแสดงเจตนาเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิก กบข. 
สงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงเจตนาเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนของ
สมาชิกก่อนด าเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ท่ีถกูต้องของสมาชิกตอ่ไป 

 

 

http://www.gpf.or.th/
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5. วันเวลาในการเปล่ียนแผนการลงทุน 

สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ในการเลือกหรือเปล่ียนแผนการลงทนุได้ 2 ครัง้ในรอบปีปฏิทิน 
โดยจะย่ืนแบบแสดงความประสงค์เพ่ือเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนในเดือนใดก็ได้ เม่ือ กบข. 
ได้รับแบบแสดงความประสงค์ท่ีถกูต้องครบถ้วนของสมาชิกในเดือนใด ก็จะด าเนินการตามความประสงค์
ของสมาชิกในวนัท่ี 25 ของเดือนถดัไป ถ้าวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ กบข. (ตรงกบัวนัหยดุธนาคาร
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)  กบข. จะด าเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิกในวนัท าการ
ถดัไปของ กบข. หรือกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิกใน
วนัดงักล่าวได้   กบข. จะด าเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิกในวนัท าการแรกของ กบข. เม่ือเหตุ
สดุวิสยันัน้สิน้สดุลง 

กรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั วิกฤติเศรษฐกิจ หรือเหตกุารณ์อ่ืนท านองเดียวกนัท่ีท าให้ กบข. ไม่สามารถ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ตามแผนการลงทุนท่ีสมาชิกแสดงเจตนาเลือกไว้ หรือไม่สามารถซือ้ขายได้ในราคาท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม หรือถ้า กบข. จะซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามแผนการลงทนุท่ีสมาชิกแสดงเจตนาเลือก
แล้วจะสง่ผลเสียหายตอ่กองทนุหรือตอ่สมาชิก   กบข. อาจระงบัหรือชะลอการเปล่ียนแปลงแผนการลงทนุ
ของสมาชิกแผนใดแผนหนึ่งหรือทัง้หมดเป็นการชัว่คราวได้ตามความจ าเป็น  และเม่ือด าเนินการดงักล่าว 
แล้วจะประกาศให้สมาชิกทราบ  ซึ่งกรณีดงักล่าวสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและ
คา่เสียหายจากการด าเนินการดงักลา่วได้ 

6. การส่งเอกสารยืนยันการเลือกแผนการลงทุน 

กบข. จะสง่หนงัสือยืนยนัการเปล่ียนแผนการลงทนุไปยงัสมาชิกเม่ือ กบข. ได้ด าเนินการตามความ
ประสงค์ของสมาชิกแล้ว หากสมาชิกไม่ได้รับเอกสารดงักล่าวภายในสิน้เดือนถัดจากเดือนท่ีส่งแบบแสดง
ความประสงค์เลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน สมาชิกสามารถติดต่อ “ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก 
หมายเลขโทรศพัท์ 1179” เพ่ือสอบถามข้อมลู 

7. ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแผนการลงทุน 

ในระยะเร่ิมต้น กบข. ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการเลือกและเปล่ียนแผนการลงทุนให้แก่
สมาชิก อย่างไรก็ตาม กบข. อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการเลือกหรือเปล่ียนแผนการลงทุนจาก
สมาชิกได้เม่ือเห็นสมควร ทัง้นี ้ตามอตัราท่ีคณะกรรมการ กบข. ก าหนด 
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8.  เอกสารแนบท้าย 

1. ข้อมลูโดยสรุปของแผนหลกั 

2. ข้อมลูโดยสรุปของแผนผสมหุ้นทวี 

3. ข้อมลูโดยสรุปของแผนตราสารหนี ้

4. ข้อมลูโดยสรุปของแผนตลาดเงิน 

5. ข้อมลูโดยสรุปของแผนสมดลุตามอาย ุ

6. ปัจจยัความเส่ียงด้านการลงทนุ 

7. ข้อคดิในการเลือกแผนการลงทนุเพ่ือการเกษียณอาย ุ

8. แบบประเมินตนเอง 
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แผนหลัก 
ใหด้อกผลพอเพียง บนความเสีย่งพอเหมาะ 

เป็นแผนการลงทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการเงินของกองทุน
ตามกฎกระทรวง ประกอบด้วยการลงทนุในหลกัทรัพย์อนัเป็น
หรือเก่ียวข้องกบัเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ตราสารทนุ 
อสงัหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพนัธ์ รวมถึงธุรกรรมทางการเงิน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวทัง้ในและต่างประเทศ 
ทัง้นี ้ อาจมีการท าธุรกรรมเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

แผนหลักเป็นแผนส าหรับสมาชิกท่ี ไม่แจ้งความ
ประสงค์จะเลือกแผนการลงทนุตอ่กองทนุด้วย  

 

สัดส่วนการลงทุน 
หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ สดัสว่นโดยประมาณ ชว่งเบี่ยงเบน 
กลุม่ตราสารหนี ้ 66% เพิ่มได้ไมจ่ ากดั 
กลุม่ตราสารทนุ 25%  +/-7% 
อ่ืนๆ 9%  +/-4% 

ระดับความเส่ียง  

 

 
 

ความเสีย่งต า่/ความซบัซอ้นต า่ ความเสีย่งสงู/ความซบัซอ้นสงู

ตลาดเงนิทีล่งทนุ

ในประเทศ

พันธบตัร

รัฐบาล
ตราสารหนี้       ตราสารทนุและสนิทรัพยท์างเลอืก

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นต า่ ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นสงู

ไมม่คีวามเสีย่ง
ป้องกนัความเสีย่ง

 > 90%

ป้องกนัความ

เสีย่งบางสว่น

ป้องกนัความเสีย่ง

ตามดลุพนิจิ

ผูจั้ดการกองทนุ

ป้องกนัความเสีย่ง

 < 90%

ไมป้่องกนัความ

เสีย่ง

ลักษณะ 

เป็นแผนการลงทุนปัจจบุนัของ กบข. ซึ่ง
ลงทนุในหลกัทรัพย์หลายประเภท เพ่ือการ
กระจายความเส่ียง 

ผลตอบแทน     
และ 

ความเส่ียง 

คาดหวงัผลตอบแทนไม่น้อยกว่าอตัราเงิน
เฟ้อในระยะยาว มีความผันผวนของ
ผลตอบแทนระดบัปานกลาง 

กลุ่มผู้ลงทุน 

เหมาะส าหรับสมาชิกท่ีมีระยะเวลาในการ    
ลงทนุท่ีนานพอสมควร ซึ่งเป็นสมาชิกส่วน
ใหญ่ของกบข.  
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แผนผสมหุ้นทวี 
เสีย่งเพ่ิม เสริมผลตอบแทนจากตราสารทนุ 

เป็นแผนการลงทุนท่ีมุ่งแสวงหาผลตอบแทนใน
ระดบัท่ีสูงขึน้จากสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุนมากกว่า
แผนหลัก  ซึ่ ง ต้องยอมรับว่าอาจมีความผันผวนของ
ผลตอบแทน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งสงูกว่าแผนหลกั (ในระยะ
สัน้มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าแผนหลัก) แต่ก็เพ่ือแลกกับ
โอกาสในการท าก าไรท่ีสงูในระยะยาวด้วย 

แผนการลงทุนนีจ้ึงเหมาะส าหรับผู้ มีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองการลงทุนดี ต้องการบริหารเงินด้วยตนเอง  
เป็นผู้ ท่ียอมรับความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทนุในแผนหลัก เช่น 
ผู้ลงทุนท่ียงัมีระยะเวลาในการลงทุนนาน สามารถยอมรับ
ความผนัผวนในระยะสัน้เพ่ือคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกว่า
แผนหลกัในระยะยาวได้  

 

สัดส่วนการลงทุน 
หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ สดัสว่นโดยประมาณ ชว่งเบี่ยงเบน 
กลุม่ตราสารหนี ้ 59% ไมจ่ ากดั 
กลุม่ตราสารทนุ 35%  +/-10% 
อ่ืนๆ 6%  +/-4% 

ระดับความเส่ียง  

 

 

ความเสีย่งต า่/ความซบัซอ้นต า่ ความเสีย่งสงู/ความซบัซอ้นสงู

ตลาดเงนิทีล่งทนุ

ในประเทศ

พันธบตัร

รัฐบาล
ตราสารหนี้ ตราสารทนุและสนิทรัพยท์างเลอืก

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นต า่ ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นสงู

ไมม่คีวามเสีย่ง
ป้องกนัความเสีย่ง

 > 90%

ป้องกนัความ

เสีย่งบางสว่น

ป้องกนัความเสีย่ง

ตามดลุพนิจิ

ผูจั้ดการกองทนุ

ป้องกนัความเสีย่ง

 < 90%

ไมป้่องกนัความ

เสีย่ง

ลักษณะ 

เป็นแผนท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพย์หลาย
ประเภท แต่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้ น
มากกว่าแผนลงทุนหลกั ทัง้นี ้โดยสมาชิก
เป็นผู้ แจ้งขอเลือกหรือปรับเปล่ียนแผน
ด้วยตนเอง 

ผลตอบแทน
และ 

ความเส่ียง 

มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูง
กว่าแผนการลงทุนอ่ืน แต่ก็มีความเส่ียง 
สงูกวา่แผนการลงทนุอ่ืนด้วยเชน่กนั 

กลุ่มผู้ลงทุน 

เหมาะส าหรับสมาชิกท่ีมีความรู้เร่ืองการ
ลงทุน สามารถยอมรับความเส่ียงจาก
ความผันผวนของราคาในระยะสัน้ได้ มี
ความประสงค์จะบริหารจดัเงินด้วยตนเอง 
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แผนตราสารหนี ้  
เนน้เสีย่งนอ้ย ค่อยๆ ออม 

 
เป็นแผนการลงทุน ส าหรับสมาชิกท่ีไม่ประสงค์จะ

ลงทนุในตราสารทนุ  
โดยจะมีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือ

เก่ียวข้องกบัเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี  ้ การลงทุนใน
ตราสารอนพุนัธ์ รวมทัง้ธุรกรรมทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
หลกัทรัพย์ดงักลา่วในประเทศ 
 ในระยะยาวผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากเงินฝากและ
ตราสารหนีเ้พียงอย่างเดียว มกัจะน้อยกว่าแผนการลงทนุท่ีมี
สว่นผสมระหว่างตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ  หากสมาชิกท่ีมีเวลาอีกนานก่อนถึงก าหนดเกษียณอายุเลือกแผนลงทนุนีจ้ะมี
โอกาสได้ผลตอบแทนไมเ่พียงพอได้ 
 
สัดส่วนการลงทุน  
หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ สดัสว่นโดยประมาณ ชว่งเบี่ยงเบน 
กลุม่ตราสารหนี ้ 100% - 

 

ระดับความเส่ียง  
 

 

 
 
 
 

ความเสีย่งต า่/ความซบัซอ้นต า่ ความเสีย่งสงู/ความซบัซอ้นสงู

ตลาดเงนิทีล่งทนุ

ในประเทศ

พันธบตัร

รัฐบาล
ตราสารหนี้ ตราสารทนุและสนิทรัพยท์างเลอืก

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นต า่ ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นสงู

ไมม่คีวามเสีย่ง
ป้องกนัความเสีย่ง

 > 90%

ป้องกนัความ

เสีย่งบางสว่น

ป้องกนัความเสีย่ง

ตามดลุพนิจิ

ผูจั้ดการกองทนุ

ป้องกนัความเสีย่ง

 < 90%

ไมป้่องกนัความ

เสีย่ง

ลักษณะ 

เป็นแผนท่ีลงทนุเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท
ตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว   

ผลตอบแทน
และ 

ความเส่ียง 

มีโอกาสได้รับผลตอบแทนและความเส่ียง
ในระดบัจ ากัด ทัง้นีย้งัอาจมีความผนัผวน
ของผลตอบแทนในระยะสัน้อยูบ้่าง  

กลุ่มผู้ลงทุน 
เหมาะส าหรับสมาชิกท่ีไม่ประสงค์จะ
ลงทนุในตราสารทนุ 
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แผนตลาดเงนิ   
ดอกผลเร่ืองรอง คุม้ครองเงินตน้ 

เป็นแผนการลงทุนท่ีมุ่งเน้นความปลอดภัยของเงิน
ต้น มีความผนัผวนของเงินลงทุนต ่าท่ีสุดในแผนการลงทุนท่ี
กบข.จดัให้สมาชิกเลือก โดยมีการลงทนุในตราสารแสดงสิทธิ
ในหนีร้ะยะสัน้ แต่โดยทัว่ไปผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการ
ลงทนุในระยะยาวจะต ่ากว่าแผนการลงทนุอ่ืน แผนการลงทนุ
นีจ้ึงเหมาะกับผู้ ลงทุนท่ีเหลือระยะเวลาในการลงทุนน้อย
ได้แก่ ผู้ ท่ีใกล้เกษียณอายุราชการ หรือผู้ ท่ีต้องการใช้เงินใน
ระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งไม่ต้องการให้เงินในบญัชีต้องลดต ่าลง
เม่ือถึงเวลาถอนการลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
สัดส่วนการลงทุน 
หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ สดัสว่นโดยประมาณ ชว่งเบี่ยงเบน 
ตราสารการเงิน 100% - 

ระดับความเส่ียง 

 

 

ความเสีย่งต า่/ความซบัซอ้นต า่ ความเสีย่งสงู/ความซบัซอ้นสงู

ตลาดเงนิทีล่งทนุ

ในประเทศ

พันธบตัร

รัฐบาล
ตราสารหนี้ ตราสารทนุและสนิทรัพยท์างเลอืก

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นต า่ ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นสงู

ไมม่คีวามเสีย่ง
ป้องกนัความเสีย่ง

 > 90%

ป้องกนัความ

เสีย่งบางสว่น

ป้องกนัความเสีย่ง

ตามดลุพนิจิ

ผูจั้ดการกองทนุ

ป้องกนัความเสีย่ง

 < 90%

ไมป้่องกนัความ

เสีย่ง

ลักษณะ 
เป็นแผนท่ีลงทุนเฉพาะตราสารแสดง
สิทธิในหนีร้ะยะสัน้  

ผลตอบแทน 
และ 

ความเส่ียง 

มีความผนัผวนของผลตอบแทนต ่าท่ีสุด
เ ม่ือเทียบกับแผนการลงทุนอ่ืน แต่มี
โอกาสได้รับผลตอบแทนต ่าสุดเช่นกัน 
ทัง้นี ้ผลตอบแทนการลงทุนอาจต ่ากว่า
อตัราเงินเฟ้อ (ซึ่งเป็นศตัรูตวัส าคญัท่ีบัน่
ทอนความมัง่คัง่ของเงินออมระยะยาว) 

กลุ่มผู้ลงทุน 

เหมาะส าหรับกับสมาชิกท่ีมุ่งเน้นการ
คุ้มครองเงินต้น (ยอมรับความเส่ียงได้ใน
ระดับท่ีต ่ามาก และไม่ได้คาดหวังถึง
ผลตอบแทนจากการลงทนุระดบัสงู) เช่น 
สมาชิกท่ีใกล้เกษียณอายุราชการ แต่ไม่
เหมาะสมกับการออมส าหรับสมาชิก
ทัว่ไปท่ียงัมีระยะเวลาออมอีกยาวไกล 
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แผนสมดุลตามอายุ 
เสีย่งสมดลุ คุม้ตามวยั 

เป็นรูปแบบของการลงทุนท่ีเน้นความเพียงพอของ
การออมเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณอายุเป็นหลัก โดยก าหนด
สดัส่วนการลงทนุตราสารทนุสูง โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีอายุไม่
มาก เพ่ือเปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนท่ีดีขึน้ในระยะยาว 
แม้ผลตอบแทนรายปีอาจผันผวนของหรือติดลบได้มากขึน้ 
และกบข.จะ ทยอยลดการลงทนุในตราสารทนุไปเป็นตราสาร
หนีต้ามล าดบัโดยอัตโนมัติ เม่ืออายุสมาชิกมากขึน้ เพ่ือลด
ความผนัผวนของเงินลงทนุ  

การก าหนดนโยบายการลงทุนและการบริหาร
เงินกองทุนของแผนสมดลุตามอายุจะสามารถรองรับสมาชิก
ผู้ เลือกแผนท่ีมีอายุเกษียณราชการต่างกัน 3 แบบ คือ อายุ
เกษียณท่ี 60 ปี 65 ปี และ 70 ปี โดยกบข.จะด าเนินการให้
ตามข้อมูลท่ีสมาชิกท่ีเลือกแผนระบุไว้ในแบบแสดงความ
ประสงค์เลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทนุ 

ระดับความเส่ียง  

  

 
 
 

ความเสีย่งต า่/ความซบัซอ้นต า่ ความเสีย่งสงู/ความซบัซอ้นสงู

อายมุาก อายนุอ้ย

ตลาดเงนิทีล่งทนุ

ในประเทศ

พันธบตัร

รัฐบาล
ตราสารหนี้     ตราสารทนุและสนิทรัพยท์างเลอืก

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นต า่ ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นสงู

อายมุาก อายนุอ้ย

ไมม่คีวามเสีย่ง
ป้องกนัความเสีย่ง >

 90%

ป้องกนัความ

เสีย่งบางสว่น

ป้องกนัความเสีย่ง

ตามดลุพนิจิผูจั้ดการ

กองทนุ

ป้องกนัความเสีย่ง 
< 90%

ไมป้่องกนัความ

เสีย่ง

ลักษณะ 

มีการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท
เช่นเดียวกับแผนลงทุนหลกั โดยสดัส่วน
การลงทุนขึน้กบัอายสุมาชิก และปรับให้
โดยอตัโนมตัเิม่ืออายเุพิ่มขึน้ 

ผลตอบแทน 
และ 

ความเส่ียง 

มีระดับผลตอบแทนและความเส่ียงผัน
แปรไปตามอายุ เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ของระยะเวลาการลงทุน ตลอดช่วงอายุ
ของสมาชิก 

กลุ่มผู้ลงทุน 

เหมาะกับสมาชิกท่ี ต้องการให้มีการ
บริหารเงินออมเพ่ือความเพียงพอเม่ือ
เกษียณ และมีการจดัการกับความเส่ียง
ท่ีเหมาะสมตลอดชว่งอายสุมาชิก โดยไม่
ต้องคอยปรับเปล่ียนด้วยตนเอง  
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สัดส่วนการลงทุน 
สดัส่วนการลงทนุของแผนสมดลุตามอายุจะแตกตา่งกันขึน้อยู่กบัอาย ุและก าหนดเกษียณอายุของสมาชิกผู้ เลือก

แผน โดยสมาชิกท่ีมีอายนุ้อยจะมีตราสารทนุสงู  และปรับลดลงอตัโนมตัเิม่ือสมาชิกมีอายเุพิ่มขึน้  โดยกบข.จะลงทนุผ่าน 1) 
นโยบาย EQ-65 2) แผนผสมหุ้นทวี 3) นโยบาย EQ-20 และ 4) แผนตลาดเงิน ในสดัส่วนตา่งๆ กนั เพ่ือให้มีส่วนผสมของ
สดัสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หลายประเภทตามท่ีก าหนด (รายละเอียดตามตาราง) 

ทัง้นี ้นโยบาย EQ-65 และนโยบาย EQ-20 ซึ่งปัจจบุนัยงัไม่ได้จดัเป็นแผนการลงทนุให้สมาชิกเลือก มีสดัส่วนการ
ลงทนุและชว่งเบี่ยงเบน ดงันี ้

 
 

 

นโยบาย EQ-65 นโยบาย EQ-20

หลกัทรัพยท์ีล่งทนุ สดัสว่นโดยประมาณ ชว่งเบีย่งเบน หลกัทรัพยท์ีล่งทนุ สดัสว่นโดยประมาณ ชว่งเบีย่งเบน

กลุม่ตราสารหนี้ 24%  +/-22% กลุม่ตราสารหนี้ 80%  +/-6%

กลุม่ตราสารทนุ 65%  +/-18% กลุม่ตราสารทนุ 20%  +/-6%

อืน่ๆ 11%  +/-4% อืน่ๆ 0% -

แผนสมดลุตามอาย ุเกษียณอาย ุ60 ปี

ตราสารทุน ตราสารหนี ้ การลงทุนอ่ืน

ไม่เกิน 45 ปี 65% 24% 11%

มากกวา่ 45 ปี แตไ่ม่เกิน 46 ปี 59% 31% 10%

มากกวา่ 46 ปี แตไ่ม่เกิน 47 ปี 53% 38% 9%

มากกวา่ 47 ปี แตไ่ม่เกิน 48 ปี 47% 45% 8%

มากกวา่ 48 ปี แตไ่ม่เกิน 49 ปี 41% 52% 7%

มากกวา่ 49 ปี แตไ่ม่เกิน 50 ปี 35% 59% 6%

มากกวา่ 50 ปี แตไ่ม่เกิน 51 ปี 32% 63% 5%

มากกวา่ 51 ปี แตไ่ม่เกิน 52 ปี 29% 67% 4%

มากกวา่ 52 ปี แตไ่ม่เกิน 53 ปี 26% 71% 3%

มากกวา่ 53 ปี แตไ่ม่เกิน 54 ปี 23% 76% 1%

มากกวา่ 54 ปี แตไ่ม่เกิน 55 ปี 20% 80% 0%

มากกวา่ 55 ปี แตไ่ม่เกิน 56 ปี 18% 82% 0%

มากกวา่ 56 ปี แตไ่ม่เกิน 57 ปี 16% 84% 0%

มากกวา่ 57 ปี แตไ่ม่เกิน 58 ปี 14% 86% 0%

มากกวา่ 58 ปี แตไ่ม่เกิน 59 ปี 12% 88% 0%

มากกวา่ 59 ปี 10% 90% 0%

ช่วงอายุของสมาชิก

สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
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แผนสมดลุตามอาย ุเกษียณอาย ุ65 ปี

ตราสารทุน ตราสารหนี ้ การลงทุนอ่ืน

ไม่เกิน 50 ปี 65% 24% 11%

มากกวา่ 50 ปี แตไ่ม่เกิน 51 ปี 59% 31% 10%

มากกวา่ 51 ปี แตไ่ม่เกิน 52 ปี 53% 38% 9%

มากกวา่ 52 ปี แตไ่ม่เกิน 53 ปี 47% 45% 8%

มากกวา่ 53 ปี แตไ่ม่เกิน 54 ปี 41% 52% 7%

มากกวา่ 54 ปี แตไ่ม่เกิน 55 ปี 35% 59% 6%

มากกวา่ 55 ปี แตไ่ม่เกิน 56 ปี 32% 63% 5%

มากกวา่ 56 ปี แตไ่ม่เกิน 57 ปี 29% 67% 4%

มากกวา่ 57 ปี แตไ่ม่เกิน 58 ปี 26% 71% 3%

มากกวา่ 58 ปี แตไ่ม่เกิน 59 ปี 23% 76% 1%

มากกวา่ 59 ปี แตไ่ม่เกิน 60 ปี 20% 80% 0%

มากกวา่ 60 ปี แตไ่ม่เกิน 61 ปี 18% 82% 0%

มากกวา่ 61 ปี แตไ่ม่เกิน 62 ปี 16% 84% 0%

มากกวา่ 62 ปี แตไ่ม่เกิน 63 ปี 14% 86% 0%

มากกวา่ 63 ปี แตไ่ม่เกิน 64 ปี 12% 88% 0%

มากกวา่ 64 ปี 10% 90% 0%

ช่วงอายุของสมาชิก

สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
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แผนสมดลุตามอาย ุเกษียณอาย ุ70 ปี

ตราสารทุน ตราสารหนี ้ การลงทุนอ่ืน

ไม่เกิน 55 ปี 65% 24% 11%

มากกวา่ 55 ปี แตไ่ม่เกิน 56 ปี 59% 31% 10%

มากกวา่ 56 ปี แตไ่ม่เกิน 57 ปี 53% 38% 9%

มากกวา่ 57 ปี แตไ่ม่เกิน 58 ปี 47% 45% 8%

มากกวา่ 58 ปี แตไ่ม่เกิน 59 ปี 41% 52% 7%

มากกวา่ 59 ปี แตไ่ม่เกิน 60 ปี 35% 59% 6%

มากกวา่ 60 ปี แตไ่ม่เกิน 61 ปี 32% 63% 5%

มากกวา่ 61 ปี แตไ่ม่เกิน 62 ปี 29% 67% 4%

มากกวา่ 62 ปี แตไ่ม่เกิน 63 ปี 26% 71% 3%

มากกวา่ 63 ปี แตไ่ม่เกิน 64 ปี 23% 76% 1%

มากกวา่ 64 ปี แตไ่ม่เกิน 65 ปี 20% 80% 0%

มากกวา่ 65 ปี แตไ่ม่เกิน 66 ปี 18% 82% 0%

มากกวา่ 66 ปี แตไ่ม่เกิน 67 ปี 16% 84% 0%

มากกวา่ 67 ปี แตไ่ม่เกิน 68 ปี 14% 86% 0%

มากกวา่ 68 ปี แตไ่ม่เกิน 69 ปี 12% 88% 0%

มากกวา่ 69 ปี 10% 90% 0%

ช่วงอายุของสมาชิก

สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
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ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทนุ 

โดยทัว่ไปความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทนุมีดงันี ้

(1) ความเส่ียงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานของผู้ออกตราสารท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสาร เช่น แรง
กดดนัจากภาวะการแขง่ขนั หรือความผิดพลาดของการบริหารงาน เป็นต้น  

(2) ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น  และ/หรือดอกเบีย้ และ/หรือการปฏิบตัิ
ตามข้อผกูพนัได้ตามก าหนด 

(3) ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเส่ียงท่ีราคา 
ตราสารมีการเปล่ียนแปลง ความผนัผวนของราคามาจากปัจจยัเส่ียง (Risk Factor) ท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบั
ประเภทตราสาร และท าให้มลูคา่สินทรัพย์สทุธิเพิ่มขึน้ หรือลดลง ตามการตีมลูคา่ยตุธิรรม เชน่ 

(ก) ราคาตราสารแสดงสิทธิในหนีจ้ะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัอตัราดอกเบีย้ 
(หรือ Yield Curve) ดงันัน้หากอตัราดอกเบีย้ (Yield Curve) สงูขึน้ ท าให้ราคาตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้
เราถืออยูล่ดลง และขาดทนุทางบญัชี (Unrealized Loss) ในทางกลบักนัหากอตัราดอกเบีย้ในตลาดลดลง 
ก็จะท าให้ราคาตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้เราถืออยู่เพิ่มขึน้ และมีก าไรทางบญัชี (Unrealized Gain) ได้ 

(ข) ราคาตราสารทุนขึน้อยู่กับผลประกอบการของบริษัท แนวโน้มธุรกิจของบริษัท หรือ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม หรือราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น 

(4) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีตราสาร
หรือหลกัทรัพย์บางประเภทมีปริมาณการซือ้ขายคอ่นข้างน้อย สง่ผลให้ตราสารนัน้ๆ ไม่สามารถซือ้หรือขาย
ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามต้องการ 

(5) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เน่ืองจาก กบข. มีการลงทนุใน
ตา่งประเทศด้วย จึงมีตราสารอยู่ในรูปสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันัน้ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
จงึอาจมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของ กบข. เม่ือมีการค านวณมลูคา่ตราสารในสกลุเงินตา่งประเทศ
ดงักลา่วเป็นเงินบาท เพ่ือค านวณมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของ กบข. ในแตล่ะวนั 

(6) ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ตราสารอนพุนัธ์เป็นเคร่ืองมือ
การลงทนุ และการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนอย่างหนึ่ง โดย กบข. จะลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ตาม
หลกัเกณฑ์ และกรอบการลงทนุท่ีคณะกรรมการ กบข. ก าหนด ทัง้นีต้ราสารอนพุนัธ์อาจมีมลูค่าเพิ่มขึน้
หรือลดลงใน แตล่ะชว่งเวลาซึง่สะท้อนอยูใ่นมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของ กบข.  
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การลงทุนโดยทั่ วไปมีความเส่ียง การยอมรับความเส่ียงเพิ่มขึน้จะเพิ่มโอกาสรับ
ผลตอบแทนในระยะยาวสูงขึน้ได้ ซึ่ งระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมของสมาชิกแต่ละรายอาจ
ต่างกัน จึงเป็นที่มาของการจัดแผนการลงทุนให้สมาชิกมีสิทธิเลือกได้ตามความเหมาะสมหรือ
ความต้องการของสมาชิกน่ันเอง แต่โดยทั่วไปแล้ว การกระจายการลงทุนและการจัดสัดส่วนการ
ลงทุนไปยังตราสารหรือหลักทรัพย์หลากประเภท จะมีส่วนช่วยบริหารความเส่ียงได้ดีขึน้   



21/26 

“การลงทนุมีความเส่ียง  ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

ข้อคิดในการเลือกแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ1 

พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ .ศ. 2539 ก าหนดให้ กบข. ลงทุนใน
หลกัทรัพย์ท่ีมีความมัน่คงสงูไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 โดยมีคณะกรรมการ กบข. ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจาก
ภาครัฐในฐานะนายจ้าง ตวัแทนจากสมาชิกในฐานะลกูจ้าง และผู้ทรงคณุวฒุิจากภาครัฐและเอกชน เป็น
ผู้ท าหน้าท่ีเลือกนโยบายและแผนการลงทนุท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรับสมาชิก กบข. ทัง้ 1.16 ล้านคน โดยให้มี
การกระจายการลงทุนท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความ
เส่ียงท่ียอมรับได้ 

 

อย่างไรก็ตาม สมาชิกแตล่ะคนอาจมีความต้องการลงทนุเป็นพิเศษท่ีแตกต่างจากแผนการลงทุน
ตามท่ีกล่าวข้างต้น และสมาชิกมีความพร้อม ความเข้าใจการลงทนุ และยอมรับความเส่ียงท่ีตา่งออกไป 
กบข. จงึเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทนุได้ เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกแผนการ
ลงทุนท่ีสอดรับกับความต้องการของตนเองในแต่ละช่วงอายุมากขึน้ มีโอกาสได้รับผิดชอบตวัเองมากขึน้ 
และมุง่สูเ่ป้าหมายในการท่ีจะมีเงินใช้อยา่งเพียงพอในยามเกษียณ 

จ าเป็นต้องเลือกแผนการลงทุนหรือไม่ 

สมาชิก “ไม่จ าเป็น” ต้องเลือกแผนการลงทนุ หากสมาชิกไม่ประสงค์จะเลือกแผนการลงทนุ กบข. 
เงินของสมาชิกดงักล่าวจะมีการลงทุนใน “แผนหลกั” ท่ีมีการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความมัน่คงสูงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 อนัเป็นนโยบายการลงทนุท่ีมีอยู่ก่อนจดัให้มีแผนการลงทนุเพ่ือให้สมาชิกเลือก ซึ่งเป็นการ
ลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป  

 
 

 
 

 

 

                                                   
1 เนือ้หาในหมวดนีไ้ด้ดดัแปลงมาจากเอกสารเผยแพร่จากเวปไซต์กองทนุส ารองเลีย้งชีพไทย (www.thaipvd.com) 

การเลือกแผนการลงทุนถอืเป็นสิทธิของสมาชกิ 
มิใช่การบังคับ 

เงนิในบัญชีของสมาชิกที่ไม่ต้องการเลอืกแผนการลงทุน  
จะถกูน าเงนิไปลงทุนตามแผนหลัก 
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เลือกแผนการลงทุนอย่างไรดี 

สมาชิกอาจสงสัยว่าจะต้องมีเงินจ านวนเท่าไร จึงจะเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในยามเกษียณ  
บางคนอาจต้องการแค่มีพอกินพอใช้ แต่ส่วนใหญ่คงต้องการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบัน้ปลายของชีวิต 
ดงันัน้จึงต้องมีเงินเก็บสะสมไว้ให้มากเพียงพอ จึงจะใช้ชีวิตเช่นนัน้ได้ ทัง้นี ้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่จ านวนเงินเก็บ
ในยามเกษียณมี 3 ปัจจยัหลกั ได้แก่ 

(1) จ านวนเงนิออม คือ เงินสะสม เงินสะสมสว่นเพิ่ม เงินสมทบ เงินประเดมิ และเงินชดเชย 

(2) ระยะเวลาในการออม ขึน้อยูก่บัเวลาท่ีเร่ิมเป็นสมาชิก กบข. จนถึงเวลาท่ีสิน้สดุสมาชิกภาพ 

(3) อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ขึน้อยูแ่ผนการลงทนุของจ านวนเงินออมข้างต้น  

การเลือกแผนการลงทุน 

ในการเลือกแผนการลงทนุอาจมีปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาได้หลายอย่าง โดยค านึงถึงปัจจยัเร่ือง 
อาย ุฐานะทางการเงิน ผลตอบแทนท่ีต้องการ และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้  และความชอบส่วนบคุคล  
ตวัอยา่งหนึง่ท่ีมกัใช้เป็นแนวทางให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทนุ ได้แก่ การเลือกนโยบายการลงทนุตาม
ช่วงอาย ุซึ่งปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลกัๆ ประกอบด้วยอายุ ผลตอบแทนท่ีต้องการ และความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
โดยสมาชิกอาจเลือกแผนการลงทุนและปรับเปล่ียนด้วยตนเอง หรือเลือกแผนสมดุลตามอายุท่ีปรับ
นโยบายการลงทนุให้เหมาะกบัอายขุองสมาชิกโดยอตัโนมตัติลอดอายรุาชการ 

 

ช่วงอายุ      รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม เหตุผล 

วัยหนุ่มสาว  
 

ควรเลือกแผนการลงทุน ท่ีเ น้นการ
เติบโตของเงินกองทุน เช่น แผนผสม
หุ้ นท วี  ท่ี มี สัดส่ วน ในตราสารทุน
มากกวา่แผนหลกั  

มีช่วงเวลาในการออมนานกว่า 30 - 40 ปี 
จึงสามารถลงทุนแบบเส่ียงสูงเพ่ือให้ได้
อัตราผลตอบแทนสูงได้ และหากเกิดการ
ขาดทนุ ก็ยงัมีเวลาให้แก้ไขได้ 

วัยกลางคน 
 

ควรเลือกแผนการลงทุนแบบผสมท่ีมี
การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์
หลายประเภท โดยลงทนุทัง้ตราสารทนุ
และตราสารแสดงสิทธิในหนีใ้นสดัส่วน
พอเหมาะ เชน่ แผนหลกั ของกบข. 

มีช่วงเวลาออม 10 - 15 ปี จึงยังสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนสูงได้ 
และมีการลงทนุท่ีให้ผลตอบแทน 

วัยสูงอายุ 
 

ควรเลือกแผนลงทุนท่ีมุ่งเน้นรักษาเงิน
ต้น เชน่ แผนตลาดเงิน 

เป็นวยัใกล้เกษียณ เหลือเวลาการออมน้อย 
จึงควรเน้นลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ี
สม ่าเสมอ มีความผนัผวนน้อย 
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นอกจากปัจจยัด้านอายแุล้ว สมาชิกอาจประเมินความชอบและพฤติกรรมด้านการลงทุนของตน
เพ่ือเลือกแผนการลงทุนท่ีเหมาะสมได้ เช่น ผู้ ท่ีมีลักษณะเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย อาจชอบการลงทุนท่ีมี
สดัส่วนตราสารทุนสูง ขณะท่ีคนลกัษณะอนุรักษ์นิยม อาจชอบลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี ้เป็นต้น 
แต่ควรเข้าใจด้วยว่าการลงทุนโดยทัว่ไปมกัมีลกัษณะ “ความเส่ียงต ่า ผลตอบแทนต ่า และ ความเส่ียงสูง 
ผลตอบแทนสงู”  

อย่าห่วงเพียงรักษาเงนิต้น … ต้องหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทน 

การมีแผนการลงทุนเพิ่มขึน้จากเดิมท่ีมีเพียงแผนหลกัแผนเดียวรองรับความต้องการของสมาชิก
จ านวนกว่าหนึ่งล้านคนในลกัษณะ One size fits all จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทนุ
อ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุตามท่ีต้องการได้  

อย่างไรก็ตาม การเลือกนโยบายลงทุนมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารเงินออมเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายผลตอบแทนระยะยาว คือ ให้มีเงินเพียงพอส าหรับการเกษียณอายุ การเลือกแผนการลงทนุท่ีมี
ความเส่ียงต ่าตัง้แตช่่วงต้นของอายรุาชการ แม้จะมีข้อดีท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนคอ่นข้างสม ่าเสมอทกุ
ปีและรักษามูลค่าเงินลงทุนรายปีไม่ให้ผนัผวน แต่มีข้อเสียท่ีจะท าให้เงินออมไม่งอกเงย นอกจากนี ้เงิน
จ านวนเทา่เดมิยงัมีอ านาจซือ้ลดน้อยลงทกุปีเน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อด้วย   

ส่วนการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ถึงแม้จะไม่มีความเส่ียงด้านเครดิตของผู้ออก 
เน่ืองจากผู้ออก คือ รัฐบาล ซึ่งถือเป็นสถาบนัท่ีมีความมัน่คงสงู แตก็่ยงัมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง

สมาชิกที่
ต้องการ
แผนการ
ลงทุน

เหมาะสม  
ที่มีผู้บริหาร
จัดการให้
ตลอดทุก
ช่วงอายุ 

เลือกลงทนุในแผนการลงทนุท่ีปรับการ
ลงทนุอตัโนมตั ิคือ แผนสมดลุตามอาย ุ

สมาชิกไม่จ าเ ป็นต้องคอยปรับเปล่ียน
นโยบายการลงทุนเองเม่ืออายุเพิ่มขึน้ โดย
เลือกแผนพียงครัง้เดียว กบข. จะ ปรับ
สดัส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับช่วงอายุ
โดยอัตโนมัติ  ท าใ ห้สามารถเ ร่งสะสม
ผลตอบแทนได้ในช่วงวยัหนุ่มสาว และลด
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาและ
รักษาเงินต้นในชว่งใกล้เกษียณ 
จึงเหมาะส าหรับสมาชิกท่ีไม่มีเวลาติดตาม
ใกล้ชิดหรือไม่ได้ประสงค์เลือกแผนลงทนุท่ี
เจาะจงด้วยตนเอง 
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อตัราดอกเบีย้ เช่น เม่ืออตัราดอกเบีย้มีการปรับตวัสงูขึน้ ราคาพนัธบตัรท่ีถืออยู่จะมีมูลคา่ลดลง ส่งผลให้
มลูคา่เงินลดลงด้วย และผลตอบแทนในระยะยาวอาจต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ จึงอาจท าให้สมาชิกได้รับเงินใน
จ านวนท่ีไมเ่พียงพอส าหรับใช้หลงัเกษียณอายไุด้เชน่กนั 

ในทางกลบักัน การเลือกแผนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงในช่วงปลายของอายุราชการ อาจต้อง
เผชิญกับความผนัผวนของราคาหลักทรัพย์ท่ีลงทุนจนท าให้เงินลงทุนในปีนัน้ๆ เสียหาย โดยเฉพาะหาก
ต้องการขอรับเงินคืนในปีท่ีเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงมาก จะกระทบต่อเป้าหมายผลตอบแทนและความ
เพียงพอของจ านวนเงินท่ีต้องใช้หลงัเกษียณอายไุด้ 

เพ่ือท าความเข้าใจความต้องการและข้อจ ากัดของตนเองในเบือ้งต้น ในเอกสารฉบบันีไ้ด้จดัท า
ตวัอย่างแบบประเมินตนเองมาบรรจุไว้ในตอนท้าย นอกจากนี ้สมาชิกอาจศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ท่ี ป ร า ก ฏ ต า ม หน่ ว ย ง า น อ่ื น ๆ  เ ช่ น  เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง ส า นั ก ง า น ก ล ต .  link 
http://www.wealthmagik.com/IOS/IOSProfile.aspx  หรือ ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและ
ตวัแทนขายหนว่ยลงทนุตา่งๆ หากสมาชิกได้มีโอกาสทดลองท าแบบประเมิน ก็น่าจะเป็นแนวทางส่วนหนึ่ง
ท่ีจะใช้ประกอบในการตดัสินใจเลือกแผนการลงทนุได้อยา่งเหมาะสม  

หลักในการเลือกนโยบายการลงทุน  

 เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตน 

 อย่ากังวลเพียงรักษาเงนิต้นให้คงอยู่ 
 เงินออมเพื่อการเกษียณเป็นเงินออมระยะยาว หากยังเหลืออายุราชการนาน 

ไม่ควรให้ความส าคัญกับความผันผวนระยะสัน้จนเกินไป ควรพิจารณาลงทุน
ในนโยบายที่ให้ผลตอบแทนเพียงพอใช้เม่ือเกษียณอายุ 

 การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยไม่ให้มีความเส่ียงสูงเกินไป อาจเลือก
ลงทุนในนโยบายการลงทุนที่ มีหลักทรัพย์หลากหลาย ซึ่งหลักทรัพย์ต่างชนิด
มักมีความเส่ียงไม่เหมือนกันในต่างสถานการณ์กัน ซึ่งจะช่วยหักล้างท าให้ลด
ความผันผวนลงได้ 

http://www.wealthmagik.com/IOS/IOSProfile.aspx%20%20หรือ
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แบบประเมินตนเอง 
ส าหรับใช้ประเมินระดบัความเส่ียงในการลงทนุ เฉพาะเงินลงทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารของกบข. 
 

1. ปัจจุบันอายขุองท่านอยู่ในช่วงใด 
  

 
(1)มากกว่า 55 ปี (3)35-45 ปี 

 

(2)46-55 ปี (4)น้อยกว่า 35 ปี 
 

2. ประสบการณ์ของท่านที่ตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยตนเอง (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้น
กู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารอนุพันธ์) 

 
(1)ไม่มีประสบการณ์ลงทุนด้วยตนเองเลย (3)1-5 ปี 

 

(2)น้อยกว่า 1 ปี (4)มากกว่า 5 ปี 
 

3. นอกเหนือจากเงินสะสมที่น าส่งกบข.แล้ว ท่านมีการออมเงินต่อเดือนมากน้อยเพียงใด 

 
(1)ไม่มีเงินเหลือออม หรือต้องกู้เงินเพ่ิม (3)ร้อยละ 10-20 ของรายได้รวม 

 
(2)น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม (4)มากกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวม 

 
4. สัดส่วนเงินกบข.เทียบกับทรัพย์สินทั้งหมดของท่าน เช่น มูลค่าบ้าน-ที่ดิน เงินออมอ่ืน เงินบ านาญที่ท่านมีสิทธิ

ได้รับหลังเกษียณ ฯลฯ สุทธิจากหนี้สิน 

 
(1)มากกว่าร้อยละ 60 (3)ร้อยละ 10-30 

 
(2)ร้อยละ 31-60 (4)น้อยกว่าร้อยละ 10 

 
5. ท่านเข้าใจว่าการบริหารเงินออมระยะยาวเพ่ือการเกษียณ ควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยใดต่อไปนี้มากที่สุด 

 
(1)ความปลอดภัยของเงินต้น (3)อัตราผลตอบแทนระยะยาวชนะเงินเฟ้อ 

 

(2)อัตราผลตอบแทนค่อนข้างสม่ าเสมอทุกปี (4)อัตราผลตอบแทนสูงเพ่ือชีวิตสบายหลังเกษียณ 
 

6 ท่านคิดว่าอัตราผลตอบแทนต่อปีส าหรับเงินกบข. ที่จะท าให้ท่านมีเงินพอใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ คือเท่าใด? 

 
(1)ไม่จ าเป็นต้องมีผลตอบแทนการลงทุน (3)ร้อยละ 3-9 

 
(2)ต่ ากว่าร้อยละ 3 (4)สูงกว่าร้อยละ 9 
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7. ข้อใด คือ ทัศนคติของท่านที่มีต่อความเสี่ยงในการลงทุน  

 
(1) รับผลตอบแทนน้อยกว่า 1%ได้ แตไ่มย่อมรับการขาดทุนจากการลงทุน  

 
(2) รับความผันผวนของผลตอบแทนรายปีได้บ้าง เพ่ือโอกาสได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 2-3% ต่อปี 

 
(3) รับการขาดทุนในบางปีได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย4-6% ต่อปี 

 
(4) ต้องการให้มีผลตอบแทนระยะยาวสูง โดยไม่ได้กังวลต่อขาดทุนรายปี 

  

   8. ในกรณีที่ตลาดเงินตลาดทุนผันผวน ท่านจะยอมรับผลขาดทุนในปีหนึ่งๆไดม้ากท่ีสุดเท่าใด? 

 
(1) ร้อยละ 1-5 (3) ร้อยละ 11-15 

 
(2) ร้อยละ 6-10 (4) มากกว่าร้อยละ 15 

  

    9. เมื่อเกษียณอายุ ท่านมีแผนจะท าอย่างไรกับเงินกบข. 

 
(1) ขอรับคืนทั้งจ านวนเพื่อใช้หนี้หรือใช้จ่าย (3) ออมต่อ เพ่ือให้เงินงอกเงย 

 
(2) ทยอยรับคืน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายรายงวด (4) ขอรับคืนทั้งจ านวนเพื่อบริหารด้วยตนเอง 

 
 10.    ความเข้าใจและความสนใจในการบริหารเงินกบข.ของท่าน 

 
(1)ไม่เข้าใจหรือไม่สนใจแผนการลงทุน (3)ต้องการเลือกแผนการลงทุนด้วยตนเอง 

 
(2)ไม่ต้องการเลือกแผนการลงทุนเอง (4)ต้องการแผนการลงทุนที่มตีราสารทุนสูง 

 
เม่ือสมาชิกตอบแบบประเมินตนเองเสร็จแล้ว ให้น าค าตอบ 1-4 ท่ีได้เลือกไว้จากค าถามแตล่ะข้อ

มารวมกนัทัง้ 10 ข้อ เพ่ือค านวณจ านวนคะแนนรวมท่ีได้รับ จากนัน้ น าคะแนนรวมมาเปรียบเทียบกบั
ระดบัความเส่ียงของตนเองตามตารางด้านลา่งนี ้
 
     ระดับคะแนน                            ระดับความเส่ียงและแผนการลงทุนที่ท่านอาจสนใจ 

 
ไม่ถึง 15 คะแนน                     ระดับ 1     เช่น แผนตลาดเงิน 

 
15-21 คะแนน                        ระดับ 1-4  เช่น แผนตราสารหนี้ 

 
22-29 คะแนน                        ระดับ 1-5  เช่น แผนตลาดหลัก 

 
30-36 คะแนน                        ระดับ 1-5  เช่น แผนผสมหุ้นทวี 

 
37 คะแนนขึ้นไป                      ระดับ 1-6  เช่น แผนสมดุลตามอายุ 

 
 
 
 
 


