
กบข.บริหารเงินกองทุนโดยมุ่งหวังให้สมาชิก
มีเงินออมที่ เพียงพอเพื่อ ใช้ในยามเกษียณ สร้าง
ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และมี
การกระจายความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับ
อนุมัติ กบข. จึงส่งเสริมสมาชิกให้ได้รับความรู้ด้าน
การเงินและการลงทุน เพื่อที่จะสามารถเลือกแผนการ
ลงทุนที่เหมาะกับตนเอง 

แผ น กา รลง ทุ นที่ ใ ห้ ส ม าชิ ก เลื อ กแ บ่ ง เ ป็ น 
2 ประเภท คือ แผนรายประเภทสินทรัพย์ และแผนที่
จัดเป็นส ารับการลงทุน โดยมีแบบทดสอบเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงที่เหมาะสมก่อนด าเนินการเลือกแผน

ผลตอบแทนที่คาดหวังระยะยาวจัดท าขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีข้อมูลเปรียบเทียบ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยแสดงพร้อมกับระดับความผันผวน หรือค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานตามหลักสถิติ เพื่อสะท้อนถึงความผันผวนที่ผลตอบแทนมีโอกาสเบ่ียงเบน
ไปจากค่ากลางที่คาดหวัง 

ระดับผลตอบแทนคาดหวังและระดับความผันผวนค านวณตามสมมติฐาน
ผลตอบแทนและความผันผวนของสินทรัพย์ที่ลงทุนเฉล่ียน้ าหนักตามสัดส่วนนโยบาย
การลงทุนระยะยาวที่แสดงอยู่ในรายละเอียดของแต่ละแผนทางเลือกการลงทุน 

เปรยีบเทยีบผลตอบแทนในอดตี
ของแผนทางเลอืกการลงทนุ 
ตั้งแตว่นัที ่26 เม.ย. 2556

(วันทีเ่ริม่แผนสมดลุตามอาย)ุ 

ข้อมูลท่ีควรทราบ
การลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว ย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะส้ัน เนื่องจากผลของการน าก าไรที่ได้รับมาทบต้นสะสมกลับเข้าไปลงทุนต่อ
ในทางทฤษฎีการลงทุน สินทรัพย์ที่เน้นเติบโตสูง เช่น ตราสารทุนของบริษัทที่ดี ย่อมให้ผลตอบแทนที่ดีกวา่สินทรัพย์มั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้หรือเงินฝากธนาคาร ถึงแม้ว่าระดับความเส่ียงหรือความผันผวนที่สูงกวา่ในระยะส้ัน 
แต่ในระยะยาวระดับความผันผวนนีจ้ะมีอัตราการเพิ่มที่ลดต่ าลง
สมาชิกควรค านึงถึงเงินออมที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเพื่อใช้หลังเกษียณ หากความกังวลต่อความผันผวนระยะส้ันมีมากเกินไป อาจท าให้มีโอกาสได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดหวังมากขึ้น
ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนเป็นการค านวณจากการเฉล่ียผลตอบแทนของเงนิตน้ที่คงที ่(ตามหลัก NAV/unit) ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนของสมาชิกแต่ละรายเนื่องจากมีจ านวนเงินน าส่งและ
ช่วงเวลาเข้ากองทุนไม่เท่ากัน
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gpf.or.th หรือ โทร 1179

ระดับความผนัผวนของอัตราผลตอบแทน(%) ในกราฟสามารถเรยีงล าดบัจากนอ้ยไปมากไดด้งัตารางขา้งลา่ง โดยจะอธบิายไปพรอ้มกับลกัษณะผลตอบแทนดงันี้

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนรายประเภทสนิทรพัย์ แผนทีจ่ดัเปน็ส ารบัการลงทนุ

แผนตลาดเงิน

แผนตราสารหน้ี

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

แผนหลัก กบข.

แผนผสมหุ้นทวี

แผนสมดุลตามอายุ

แผนตราสารทุนไทย

ไม่เลือก

สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือสามารถเลือกก าหนดสัดส่วนประเภท
สินทรัพย์ท่ีเหมาะสมได้ด้วยตนเอง

กบข. เป็นผู้ก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีกระจายใน
สินทรัพย์หลายประเภทท่ีมีระดับผลตอบแทนคาดหวัง
และความผันผวนในระดับต่าง ๆ กัน โดยให้สมาชิก
เลือกลงทุนในแผนใดแผนหนึ่ง

เลือก

ภาพรวมแผนการลงทนุ กบข.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนหลกั กบข.

แผนหลกั กบข.

แผนกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ไทย



แผนหลักมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนให้สมาชิกมีเงินไว้ใช้ยาม
เกษียณอย่างเพียงพอ ภายใต้กรอบการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท เช่น     
ตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่า 60% ตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
ทั้งในและต่างประเทศ และสินทรัพย์อื่น อาทิ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ 
เป็นต้น

แผนหลักเหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุน สามารถรับ
ความเสี่ยงเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับตัวลดลงในช่วงเวลาหนึ่งได้ เพื่อได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว รวมทั้งสมาชิกที่มีระยะเวลารับราชการอีกนาน
กว่าจะเกษียณ แต่ไม่เหมาะกับสมาชิกที่ให้ความส าคัญกับการรักษาเงินออม 
อาทิ สมาชิกใกล้เกษียณหรือรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ต่ า

กลุ่มตราสารหนี้ เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน 
รวมกันไม่ต่ ากว่า 60%
กลุ่มตราสารทุน เช่น หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ
อื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองค า น้ ามัน เป็นต้น
โดยทั้ง 3 กลุ่มมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศรวมกันไม่เกิน 40%

แผนหลักมีความผันผวนปานกลาง มีโอกาสได้รับผลตอบแทน
ลดลงบ้างในบางปี อันเป็นผลจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นไทย
และหุ้นต่างประเทศ แต่มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าแผนการ
ลงทุนอื่น อาทิ แผนตลาดเงิน และแผนตราสารหนี้

ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จดัตัง้กองทุนในป ี2540 ถึงปี 2562 อยู่ที่ 
อยู่ที่ 6.27% ต่อปี

o ภาวะเศรษฐกิจ: หากภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงถดถอย หรือเกิด
สถานการณ์ด้านลบ อาทิ สงครามการค้า การก่อการร้าย โรคระบาด 
ที่มีผลต่อฐานะการเงินของกิจการ อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o ภาวะตลาดทุน: หากดัชนีตลาดหุน้ปรับตวัลดลงอันเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจ ปัจจัยพื้นฐานที่เปลีย่นแปลงไปของกิจการ ปัจจัยเทคนิค 
สภาพคล่องในการซื้อขาย อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o ทิศทางอัตราดอกเบี้ยและอันดบัเครดิต: หากอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกปรับลดความน่าเชื่อถือ อาจ
ท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o อัตราแลกเปลี่ยน: หากค่าเงินบาทแข็งค่า อาจท าให้มูลคา่หลักทรัพย์ที่
ลงทุนในต่างประเทศมีมูลค่าลดลง

3* ผลตอบแทนของแผนหลัก กบข. ตั้งแต่วันท่ี 26 เม.ย. 2556 (วันท่ีเร่ิมแผนสมดุลตามอายุ) 

+/- 6%

รู้จัก “แผนหลกั กบข.”

แผนการลงทนุนีเ้หมาะกบัใคร

ปัจจยัความเสีย่งหลกั

สัดสว่นของประเภทสนิทรพัยท์ีล่งทนุ

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน

ผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปี

2558 2559 2560 2561 2562

3.41% 5.08% 6.40% 0.23% 5.47%

ผลตอบแทนแผนหลัก

3 ปี 5 ปี วันจัดตั้ง
(27 ม.ีค. 40)

4.00% 4.10% 6.27%

ผลตอบแทนรายปี

ผลตอบแทนแผนหลัก

สัดสว่นประเภท
สินทรพัยท์ีล่งทนุ

ตราสารทนุ

67% 15%

18%

อื่น ๆตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

+/-4%

+/-6%

ระดบัความเสีย่ง

แผนหลกั กบข.
แผนการลงทุน

แผนหลัก กบข.

ผลตอบแทนแผนหลัก กบข. อัตราเงนิเฟ้อ และอัตราเงนิฝาก (1 ปี 5 ธนาคาร)



แผนตลาดเงินมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้เงินออม
ของสมาชิก มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่่า ได้แก่ เงิน
ฝาก และตราสารหนี้ท่ีมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ีลงทุน 
รวมท้ังธุรกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

รู้จัก “แผนตลาดเงนิ”

แผนตลาดเงินเหมาะกับสมาชิกท่ีใกล้เกษียณและไม่
ประสงค์ใช้บริการออมต่อ ซึ่งต้องการจ่ากัดโอกาสขาดทุนให้น้อย
ท่ีสุดส่าหรับเงินท่ีก่าลังจะได้รับ รวมท้ังสมาชิกท่ีต้องการลดความ
เส่ียงจากการขาดทุนในช่วงท่ีตลาดทุนเกิดความผันผวนสูง ด้วยการ
เปลี่ยนมาเป็นแผนตลาดเงินช่ัวคราวเพื่อรอจังหวะเข้าลงทุนใหม่ 

ส่าหรับสมาชิกท่ีต้องการจัดสัดส่วนลงทุนด้วยตนเอง 
สามารถเลือกผสมระหว่างแผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผน
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย และแผนตราสารทุนไทย แผนตลาดเงินมีความผันผวนต่่า ให้ผลตอบแทนในแต่ละปี

สม่่าเสมอ แต่ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวต่่าที่สุดเมื่อเทียบกับแผนการ
ลงทุนอื่น

ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งแผนในปี 2553 ถึงปี 2562 อยู่
ที่ 2.07% ต่อปี

* ผลตอบแทนของแผนตลาดเงิน ตั้งแต่วันท่ี 26 เม.ย. 2556 (วันท่ีเร่ิมแผนสมดุลตามอายุ)

แผนตลาดเงนิ
แผนการลงทุน

แผนการลงทนุนีเ้หมาะกบัใคร

ปัจจยัความเสีย่งหลกั

สัดสว่นของประเภทสนิทรพัยท์ีล่งทนุ

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน

ผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปี

2558 2559 2560 2561 2562

1.88% 1.51% 1.51% 1.42% 1.67%

ผลตอบแทนแผนตลาดเงิน

3 ปี 5 ปี วันจัดตั้ง
(27 ก.ย. 53)

1.53% 1.60% 2.07%

ผลตอบแทนรายปี

ผลตอบแทนแผนตลาดเงิน

สัดสว่นประเภท
สินทรพัยท์ีล่งทนุ

ตราสารหนีร้ะยะสั้นในประเทศ

100%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

o ความเพียงพอของเงินยามเกษียณ: แผนตลาดเงินให้ผลตอบแทน
สม่่าเสมอ แต่อัตราผลตอบแทนในระยะยาวมักอยู่ในระดับต่่ากว่า
อัตราเงินเฟ้อ ท่าให้สมาชิกต้องสร้างความเพียงพอของเงินยาม
เกษียณด้วยการการลดค่าใช้จ่าย การออมส่วนบุคคล หรือแหล่ง
รายได้อื่น มากกว่าการคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน

ระดบัความเสีย่ง แผนหลัก กบข.

ผลตอบแทนแผนตลาดเงนิเทยีบกับแผนหลัก กบข. อัตราเงนิเฟ้อ และอัตราเงนิฝาก (1 ปี 5 ธนาคาร)



2

แผนตราสารหนี้ มุ่งเน้นการรักษาเงินต้นและการสร้าง
ผลตอบแทนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว  มีนโยบายลงทุนใน
สินทรัพย์ความเสี่ยงค่อนข้างต่ า ได้แก่ เงินฝาก และตราสารหนี้
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งธุรกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

แผนตราสารหนี้เหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงที่
มูลค่าหน่วยลงทุนจะปรับตัวลดลงในระยะสั้นได้บ้าง และไม่ต้องการ
ลงทุนในตราสารทุนหรือสินทรัพย์เส่ียงอื่น

ส าหรับสมาชิกที่ต้องการจัดสัดส่วนลงทุนด้วยตนเอง 
สามารถเลือกผสมระหว่างแผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผน
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย และแผนตราสารทุนไทย

แผนตราสารหนี้มีความผันผวนต่ า ให้ผลตอบแทนในแต่
ละปีค่อนข้างสม่ าเสมอ ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวสูงกว่าแผน
ตลาดเงิน แต่ต่ ากว่าแผนหลัก

ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งแผนในปี 2553 ถึงปี 
2562 อยู่ที่ 3.13% ต่อปีซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

* ผลตอบแทนของแผนตราสารหนี้ ตั้งแต่วันท่ี 26 เม.ย. 2556 (วันท่ีเร่ิมแผนสมดุลตามอายุ)

แผนตราสารหนี้
แผนการลงทุน

ผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปี

2558 2559 2560 2561 2562

3.74% 1.74% 3.01% 1.25% 4.25%

ผลตอบแทนแผนตราสารหน้ี

3 ปี 5 ปี วันจัดตั้ง
(27 ส.ค. 53)

2.83% 2.79% 3.13%

ผลตอบแทนรายปี

ผลตอบแทนแผนตราสารหน้ี

รู้จัก “แผนตราสารหนี”้

แผนการลงทนุนีเ้หมาะกบัใคร

ปัจจยัความเสีย่งหลกั

สัดสว่นของประเภทสนิทรพัยท์ีล่งทนุ

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน

อื่น ๆ
เช่น เง ินฝากธนาคาร และ

สถาบนัการเงนิ

35%

สัดสว่นประเภท
สินทรพัยท์ีล่งทนุ

ตราสารหนีภ้าคเอกชนไทย

25%

ตราสารหนีภ้าครฐัไทย
40%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดบัความเสีย่ง

o ความเพียงพอของเงินยามเกษียณ: แผนตราสารหนี้ให้
ผลตอบแทนสม่ าเสมอ แต่อัตราผลตอบแทนในระยะยาวมัก
อยู่ในระดับต่ ากว่าอัตราเงินเฟ้อ ท าให้สมาชิกต้องสร้างความ
เพียงพอของเงินยามเกษียณด้วยการการลดค่าใช้จ่าย การ
ออมส่วนบุคคล หรือแหล่งรายได้อื่น มากกว่าการคาดหวัง
ผลตอบแทนจากการลงทุน

o ทิศทางอัตราดอกเบี้ยและอันดับเครดิต: หากอัตราดอกเบี้ยใน
อนาคตปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกปรับลด
ความน่าเชื่อถือ จะท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

แผนหลัก กบข.

ผลตอบแทนแผนตราสารหนีเ้ทยีบกับแผนหลัก กบข. อัตราเงนิเฟ้อ และอัตราเงนิฝาก (1 ปี 5 ธนาคาร)



แผนผสมหุ้นทวีมุ่ งเน้นการสร้างความเพียงพอของเงินยาม
เกษียณให้กับสมาชิก มีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
เช่นเดียวกันแผนหลัก ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง ตราสารทุนที่มี
ปัจจัยพื้นฐานดีทั้งในและต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ เป็น
ต้น แต่จะเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนมากกว่าแผนหลัก

กลุ่มตราสารหนี้ เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน
กลุ่มตราสารทุน เช่น หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ
อื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองค า น้ ามัน

แผนผสมหุ้นทวีมีความผันผวนปานกลาง มีโอกาสได้รับผลตอบแทน
ลดลงบ้างในบางปี อันเป็นผลจากการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นไทยและหุ้น
ต่างประเทศ แต่มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าแผนหลักและ
แผนการลงทุนอื่น อาทิ แผนตลาดเงิน และแผนตราสารหนี้

ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จดัตัง้แผนในป ี2553 ถึงปี 2562 อยู่ที่ 
5.82% ต่อปี

แผนผสมหุ้นทวีเหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุน สามารถ
รับความเสี่ยงที่มูลค่าหน่วยลงทุนจะปรับตัวลดลงในระยะสั้นได้ในระดับที่
มากกว่าแผนหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว 
รวมทั้งสมาชิกที่มีระยะเวลารับราชการอีกนานกว่าจะเกษียณ แต่ไม่เหมาะกับ
สมาชิกที่ให้ความส าคัญกับการรักษาเงินออม อาทิ สมาชิกใกล้เกษียณหรือรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้ต่ า

o ภาวะเศรษฐกิจ: หากภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงถดถอย หรือเกิดสถานการณ์
ด้านลบ อาทิ สงครามการค้า การก่อการร้าย โรคระบาด ที่มีผลต่อฐานะ
การเงินของกิจการ อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o ภาวะตลาดทุน: หากดัชนีตลาดหุน้ปรับตวัลดลงอันเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจ ปัจจัยพื้นฐานที่เปลีย่นแปลงไปของกิจการ ปัจจัยเทคนิค สภาพ
คล่องในการซื้อขาย อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o ทิศทางอัตราดอกเบี้ยและอันดบัเครดิต: หากอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกปรับลดความน่าเชื่อถือ อาจท า
ให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o อัตราแลกเปลี่ยน: หากค่าเงินบาทแข็งค่า อาจท าให้มูลคา่หลักทรัพย์ที่
ลงทุนในต่างประเทศลดลง

แผนผสมหุน้ทวี
แผนการลงทุน

รู้จัก “แผนผสมหุน้ทว”ี

แผนการลงทนุนีเ้หมาะกบัใคร

ปัจจยัความเสีย่งหลกั

ระดบัความเสีย่ง

สัดสว่นของประเภทสนิทรพัยท์ีล่งทนุ

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน

ผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปี

2558 2559 2560 2561 2562

3.00% 6.48% 8.14% -0.64% 6.47%

ผลตอบแทนแผนผสมหุน้ทวี

3 ปี 5 ปี วันจัดตั้ง
(25 ส.ค. 53)

4.59% 4.64% 5.82%

ผลตอบแทนรายปี

ผลตอบแทนแผนผสมหุน้ทวี

51%
ตราสารหนี้

+/-4.4%

+/-10.25%

อื่น ๆ

ตราสารทนุ
สัดสว่นประเภท
สินทรพัยท์ีล่งทนุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

35%

14%

ผลตอบแทนแผนผสมหุน้ทวเีทยีบกับแผนหลัก กบข. อัตราเงนิเฟ้อ และอัตราเงนิฝาก (1 ปี 5 ธนาคาร)

แผนหลัก กบข.

* ผลตอบแทนของแผนผสมหุ้นทวี ตั้งแต่วันท่ี 26 เม.ย. 2556 (วันท่ีเริ่มแผนสมดุลตามอายุ)



แผนสมดุลตามอายุมุ่งเน้นการสร้างความเพียงพอของเงินยามเกษียณ
ให้กับสมาชิกมีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นเดียวกันแผน
หลัก ได้แก่ ตราสารหนี้ท่ีมีความม่ันคงสูง ตราสารทุนท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดีท้ังในและ
ต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

แผนสมดุลตามอายุมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีคาดหวังโดยอัตโนมัติ ให้สอดคล้องตามอายุ กรณีสมาชิกมีอายุ
น้อย แผนการลงทุนจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนและอื่น ๆ เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทน และทยอยปรับเปล่ียนเป็นสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เม่ือสมาชิกมี
อายุมากขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินออมในยามใกล้เกษียณ

แผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกท่ีเข้าใจหลักการลงทุนท่ีมีลักษณะ
ปรับเปล่ียนสัดส่วนอัตโนมัติตามอายุของผู้ลงทุน สามารถรับความเส่ียงท่ีมูลค่า
หน่วยลงทุนจะปรับตัวลดลงในระยะส้ันได้ รวมท้ังสมาชิกท่ีประสงค์ให้ กบข. บริหาร
จัดการสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุ
*หมายเหตุ: สมาชิกสามารถเลือกอายุท่ีจะเกษียณให้สอดคล้องกับอายุท่ีก าหนดตาม
กฎหมาย (65 / 70 ปี)

แผนสมดุลตามอายุมีความผันผวนตามอายุของสมาชิกจากสูงไปต่ า 
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนลดลงบ้างในบางปี อันเป็นผลจากการลงทุนสินทรัพย์
เส่ียงอย่างหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ แต่มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนระยะยาวสูง
กว่าแผนหลัก

ผลตอบแทนจะขึ้นกับช่วงอายุของสมาชิก และเป็นสัดส่วนระหว่าง
แผนทางเลือกการลงทุนอื่นๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบตามตาราง โดยต้ังแต่ต้ังต้น
กองทุนในปี 2556 มีผลตอบแทนดังนี้

กลุ่มตราสารหนี้ เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน
กลุ่มตราสารทุน เช่น หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ
อื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองค า น้ ามัน
ท่ีประกอบอยู่ในแผนการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ เช่น แผนตลาดเงิน แผนผสมหุ้นทวี
โดยมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามตารางข้างล่าง

o ภาวะเศรษฐกิจ: หากภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงถดถอย หรือเกิดสถานการณ์ด้าน
ลบ อาทิ สงครามการค้า การก่อการร้าย โรคระบาด ท่ีมีผลต่อฐานะการเงินของ
กิจการ อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o ภาวะตลาดทุน: หากดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ 
ปัจจัยพ้ืนฐานที่เปล่ียนแปลงไปของกิจการ ปัจจัยเทคนิค สภาพคล่องในการซื้อ
ขาย อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o ทิศทางอัตราดอกเบ้ียและอันดับเครดิต: หากอัตราดอกเบ้ียในอนาคตปรับตัว
เพ่ิมขึ้น หรือหลักทรัพย์ท่ีลงทุนถูกปรับลดความน่าเชื่อถือ อาจท าให้มูลค่า
หลักทรัพย์ลดลง

o อัตราแลกเปล่ียน: หากค่าเงินบาทแข็งค่า อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีลงทุนใน
ต่างประเทศลดลง

* ตารางน้ีส าหรับสมาชิกท่ีเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ กรณีท่ีสมาชิกเกษียณท่ีอายุ 65 ปี หรือ 70 ปี
จะขยายระยะเวลาท่ีเริ่มต้นจากไมเ่กิน 45 ปี เป็นไม่เกิน 50 ปี หรือ 55 ปี ตามล าดับ

5

แผนสมดลุตามอายุ
แผนการลงทุน

รู้จัก “แผนสมดลุตามอาย”ุ

แผนการลงทนุนีเ้หมาะกบัใคร

ปัจจยัความเสีย่งหลกั

ระดบัความเสีย่ง

สัดสว่นของประเภทสนิทรพัยท์ีล่งทนุ

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน

ผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปี

ผลตอบแทนแผนสมดุลตามอายุ (ตราสารทุน 65)

3 ปี 5 ปี วันจัดตั้ง
(26 เม.ย. 56)

5.91% 6.16% 6.56%
ผลตอบแทนแผนผสมหุน้ทวี 4.59% 4.64% 5.82%
ผลตอบแทนแผนสมดุลตามอายุ (ตราสารทุน 20) 3.97% 3.86% 3.83%
ผลตอบแทนแผนตลาดเงิน 1.53% 1.60% 2.07%

ตราสารทนุ ตราสารหนี้ อื่นๆ

100 65% 24% 11%

80 20 59% 31% 10%

60 40 53% 38% 9%
40 60 47% 45% 8%
20 80 41% 52% 7%

100 35% 59% 6%
80 20 32% 63% 5%
60 40 29% 67% 4%

40 60 26% 71% 3%
20 80 23% 76% 1%

100 20% 80% 0%

90 10 18% 82% 0%

แผนตลาด
เงิน

แผนสมดุล
ตามอายุ

แผนสมดุล
ตามอายุ แผนผสม

หุ้นทวี(ตราสารทุน 65) (ตราสารทุน 20)

80 20 16% 84% 0%

70 30 14% 86% 0%
60 40 12% 88% 0%
50 50 10% 90% 0%

ช่วงอายุของสมาชิก

สัดส่วนของแตล่ะแผนและแตล่ะประเภทสินทรพัยต์ามอายสุมาชกิ
% การแบง่ตามแผนลงทนุ สรุปสัดส่วนสินทรพัยท์ีล่งทุน

ไม่เกิน 45 ปี 
เกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 46 ปี
เกิน 46 ปี แต่ไม่เกิน 47 ปี

เกิน 47 ปี แต่ไม่เกิน 48 ปี
เกิน 48 ปี แต่ไม่เกิน 49 ปี

เกิน 49 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี

เกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 51 ปี

เกิน 51 ปี แต่ไม่เกิน 52 ปี
เกิน 52 ปี แต่ไม่เกิน 53 ปี

เกิน 53 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี
เกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี
เกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี

เกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 58 ปี

เกิน 56 ปี แต่ไม่เกิน 57 ปี

เกิน 59 ปี

เกิน 58 ปี แต่ไม่เกิน 59 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนจาก
การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีนโยบายลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทยที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยเหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการ
ลงทุน ติดตามสถานการณ์ลงทุนอย่างสม่ าเสมอ ต้องการจัดสัดส่วนลงทุนด้วย
ตนเองโดยลงทุนร่วมกับทางเลือกแผนการลงทุนอื่น ๆ และมุ่งเน้นการถือครอง
ระยะยาว ไม่เปลี่ยนแผนหรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเพื่อพยายามจับ
จังหวะการลงทุนบ่อยจนเกินไป

ส่าหรับสมาชิกที่ต้องการจัดสัดส่วนลงทุนด้วยตนเอง สามารถเลือก
ผสมระหว่างแผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 
และแผนตราสารทุนไทย

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยมีความผันผวนคอ่นข้างสูง มี
โอกาสได้รับผลตอบแทนลดลงบ้างในบางป ีตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดทนุ

ทั้งนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นแผนการลงทุนใหม่ที่ 
กบข. จัดให้มีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 จึงไม่สามารถแสดงผลตอบแทนใน
อดีตของแผนการลงทุนนี้ได ้แต่สามารถประมาณการจากผลตอบแทนของ
ดัชนีเทียบวัดที่ใช้อ้างอิง

o ภาวะเศรษฐกิจ: หากภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงถดถอย หรือเกิดสถานการณ์
ด้านลบ อาทิ สงครามการค้า การก่อการร้าย โรคระบาด ที่มีผลต่อฐานะ
การเงินของกิจการ อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o ภาวะตลาดทุน: หากดัชนีตลาดหุน้ปรับตวัลดลงอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ 
ปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการ ปัจจัยเทคนิค สภาพคล่องในการ
ซื้อขาย อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

แผนกองทนุอสงัหารมิทรพัยไ์ทย
แผนการลงทุน

รู้จัก “แผนกองทนุอสงัหารมิทรพัยไ์ทย”

แผนการลงทนุนีเ้หมาะกบัใคร

ปัจจยัความเสีย่งหลกั

ระดบัความเสีย่ง

สัดสว่นของประเภทสนิทรพัยท์ีล่งทนุ

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน

สัดสว่นประเภท
สินทรพัยท์ีล่งทนุ

• กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทย 
• ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
• กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

100%

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของปี 2562 = 19.27%
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แผนตราสารทุนไทยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารทุน (หุ้น) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนตราสารทุนไทยมีความผันผวนสูงมาก มีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนลดลงบ้างในบางปี ตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน แต่มี
แนวโน้มสร้างผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าแผนหลักและแผนผสมหุ้นทวี

ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งแผนตราสารทุนไทยในปี 2562
อยู่ที่ 0.19% 

ส าหรับผลตอบแทนย้อนหลัง สามารถประมาณการจากดัชนี
เทียบวัดที่ใช้อ้างอิงโดยใช้ผลตอบแทนของตราสารทุนไทยที่แผนหลัก 
กบข. ลงทุน ดังนี้ 

o ภาวะเศรษฐกิจ: หากภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงถดถอย หรือเกิดสถานการณ์
ด้านลบ อาทิ สงครามการค้า การก่อการร้าย โรคระบาด ที่มีผลต่อฐานะ
การเงินของกิจการ อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

o ภาวะตลาดทุน: หากดัชนีตลาดหุน้ปรับตวัลดลงอันเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจ ปัจจัยพื้นฐานที่เปลีย่นแปลงไปของกิจการ ปัจจัยเทคนิค สภาพ
คล่องในการซื้อขาย อาจท าให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลง

แผนตราสารทุนไทยเหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุน 
ติดตามสถานการณ์ลงทุนอย่างสม่ าเสมอ ต้องการจัดสัดส่วนลงทุนด้วยตนเอง
โดยลงทุนร่วมกับทางเลือกแผนการลงทุนอื่น ๆ และมุ่งเน้นการถือครองระยะ
ยาว ไม่เปลี่ยนแผนหรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเพื่อพยายามจับจังหวะ
การลงทุนบ่อยจนเกินไป

ส่าหรับสมาชิกที่ต้องการจดัสัดส่วนลงทุนด้วยตนเอง สามารถเลือก
ผสมระหว่างแผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 
และแผนตราสารทุนไทย

รู้จัก “แผนตราสารทนุไทย”

แผนการลงทนุนีเ้หมาะกบัใคร

ปัจจยัความเสีย่งหลกั

สัดสว่นของประเภทสนิทรพัยท์ีล่งทนุ

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน

แผนตราสารทนุไทย
แผนการลงทุน

ผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปี

2558 2559 2560 2561 2562

-13.90% 19.07% 22.55% -5.65% 2.14%

ผลตอบแทนตราสารทนุไทย

3 ปี 5 ปี

5.70% 3.90%

ผลตอบแทนรายปี

ผลตอบแทนตราสารทนุไทย

สัดสว่นประเภท
สินทรพัยท์ีล่งทนุ

ตราสารทนุไทย
100%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดบัความเสีย่ง

* ผลตอบแทนของตราสารทุนไทยท่ีแผนหลัก กบข. ลงทุน ตั้งแต่วันท่ี 26 เม.ย. 2556 (วันท่ีเริ่มแผนสมดุลตามอายุ)


