แผนทางเลือกการลงทุน

ภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

ณ 1 สิงหาคม 2565

แผนทางเลือกการลงทุน
เลือก

ไมเลือก

แบบประเมิน ความเสี่ยง

กบข. บร�หารเง�นกองทุนโดยมุงหวังใหสมาช�กมีความ
เพ�ยงพอในยามเกษ�ยณใหไดรับผลตอบแทนที่ดีในระดับที่สูง
ชนะเง�นเฟอในระยะยาว และมีการกระจายความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม กบข. จ�งสงเสร�มใหไดรับความรูดานการเง�นและการ
ลงทุน เพ�อ่ ทีจ่ ะสามารถเลือกแผนการลงทุนไดอยางเหมาะสมกับ
ตนเอง แผนการลงทุนที่ใหสมาช�กเลือกแบงเปน 2 ประเภท คือ
แผนรายประเภทสินทรัพย และแผนที่จัดเปนสำรับการลงทุน
โดยมี แ บบทดสอบเพ� ่ อ ประเมิ น ความเสี ่ ย งที ่ เ หมาะสมก อ น
ดำเนินการเลือกแผน

แผนรายประเภทสินทรัพย

แผนที่จัดเปนสำรับการลงทุน

แผนมุงคุมครองเง�นตน 1

แผนหลัก
แผนหุน 35

แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น
(เดิม : แผนตลาดเง�น)

(เดิม : แผนผสมหุนทว�)

แผนตราสารหนี้

แผนหุน 65

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย

แผนสมดุลตามอายุ

แผนหุนไทย

กบข. เปนผูก ำหนดสัดสวนการลงทุนทีก่ ระจายในสินทรัพย
หลายประเภททีม่ รี ะดับผลตอบแทนคาดหวังและความผันผวน
ในระดับตาง ๆ กัน โดยใหสมาช�กเลือกลงทุนในแผนใดแผนหนึง่

(เดิม : แผนตราสารทุนไทย)

แผนหุนตางประเทศ
สมาช�กสามารถเลือกลงทุนในประเภทสินทรัพยประเภทใด
ประเภทหนึง่ หร�อหลายประเภทได และยังสามารถกำหนด
สัดสวนทีเ่ หมาะสมไดดว ยตนเอง

เปร�ยบเทียบผลตอบแทนในอดีตของแผนทางเลือกการลงทุน
ตั�งแตวันที่ 26 เมษายน 2556 (วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ)
แผนหุน 65
แผนหุน 35 (เดิม : แผนผสมหุนทว�)
แผนหลัก
แผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)
แผนตราสารหนี้
เง�นเฟอระยะยาว
แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น
(เดิม : แผนตลาดเง�น)

*ไมไดเปร�ยบเทียบผลตอบแทนของแผนหุนไทย แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย
และแผนหุนตางประเทศ เนื่องจากเร�่มเปดแผนการลงทุนหลัง 26 เมษายน 2556
**แผนมุงคุมครองเง�นตน 1 ไมมีผลตอบแทนในอดีต
เนื่องจากมีระยะเวลาลงทุน 8 สิงหาคม 2565 - 17 กันยายน 2567

แผนหุน 65

แผนหุน 35

(เดิม : แผนผสมหุนทว�)

แผนหลัก

แผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)

แผนตราสารหนี้

เง�นเฟอระยะยาว

แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น

(เดิม : แผนตลาดเง�น)

ระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน (%) ในกราฟสามารถเร�ยงลำดับจากนอยไปมากไดดังตารางขางลาง
โดยจะอธิบายไปพรอมกับลักษณะผลตอบแทนดังนี้
ระดับความเสี่ยง

1
4
5

ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว

6

ลักษณะผลตอบแทน

ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว

สูง

ตํ่า

ช�่อแผนที่ลงทุน

แผนมุงคุมครองเง�นตน 1 (ระยะเวลาลงทุน 8 สิงหาคม 2565 - 17 กันยายน 2567)
แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น (เดิม : แผนตลาดเง�น)
แผนตราสารหนี้
แผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)
แผนหลัก
แผนหุน 35 (เดิม : แผนผสมหุนทว�)
แผนหุน 65
แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย
แผนหุนตางประเทศ
แผนหุนไทย (เดิม : แผนตราสารทุนไทย)

แผนหุนตางประเทศ
แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย
แผนหุน 65
แผนหุน 35 (เดิม : แผนผสมหุนทว�)
แผนหลัก
แผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)
แผนตราสารหนี้
แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น (เดิม : แผนตลาดเง�น) , แผนมุงคุมครองเง�นตน 1

ตํ่า

ความเสี่ยง

ขอมูลที่ควรทราบ

แผนหุนไทย

(เดิม : แผนตราสารทุนไทย)

สูง

อัตราผลตอบแทนไมผนั ผวน มุง เนนรักษาเง�นตน
อัตราผลตอบแทนสมํา่ เสมอ แตไดอตั ราผลตอบแทนสะสมตํา่ สุดเมือ่ เทียบกับแผนอืน่
อัตราผลตอบแทนผันผวนนอย มีโอกาสติดลบไดบา งบางป และไดอตั ราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนเง�นฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน�
อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลาง มีโอกาสติดลบไดบา งบางป และไดอตั ราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลาง มีโอกาสติดลบไดบา งบางป และไดอตั ราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)
อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลาง มีโอกาสติดลบไดบา้ งบางป และไดอตั ราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนหลัก
อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางคอนขางสูง มีโอกาสติดลบไดบา งบางป และไดอตั ราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนหุน 35
อัตราผลตอบแทนผันผวนคอนขางสูง มีโอกาสติดลบไดบา งบางป และไดอตั ราผลตอบแทนทีด่ แี ละสมํา่ เสมอในระยะยาว
อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบได และมีโอกาสไดอตั ราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนอืน่
อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบได และมีโอกาสไดอตั ราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนอืน่

ผลตอบแทนที่คาดหวังระยะยาวจัดทำข�้นเพ�่อใหสมาช�กมีขอมูลเปร�ยบเทียบ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยแสดงพรอมกับระดับความผันผวน หร�อคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานตามหลักสถิติ เพ�่อสะทอนถึงความผันผวนที่ผลตอบแทนมีโอกาสเบี่ยงเบน
ไปจากคากลางที่คาดหวัง
ระดับผลตอบแทนคาดหวังและระดับความผันผวนคำนวณตามสมมติฐาน
ผลตอบแทนและความผันผวนของสินทรัพยทล่ี งทุนเฉลีย่ น้ำหนักตามสัดสวนนโยบาย
การลงทุนระยะยาวที่แสดงอยูในรายละเอียดของแตละแผนทางเลือกการลงทุน

การลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว ยอมไดรับผลตอบแทนที่ดีกวาในระยะสั�น เนื่องจากผลของการนำกำไรที่ไดรับมาทบตนสะสมกลับเขาไปลงทุนตอ
ในทางทฤษฎีการลงทุน สินทรัพยที่เนนเติบโตสูง เชน ตราสารทุนของบร�ษัทที่ดียอมใหผลตอบแทนที่ดีกวาสินทรัพยมั�นคงสูง เชน ตราสารหนี้หร�อเง�นฝากธนาคาร ถึงแมวาระดับ
ความเสี่ยงหร�อความผันผวนที่สูงกวาในระยะสั�น แตในระยะยาวระดับความผันผวนนี้จะมีอัตราการเพ��มที่ลดต่ำลง
สมาช�กควรคำนึงถึงความเพ�ยงพอของเง�นลงทุนที่จะไดรับในอนาคตเพ�่อใชหลังเกษ�ยณ หากความกังวลตอความผันผวนระยะสั�นมีมากเกินไป อาจทำใหมีโอกาสไดรับเง�นนอยกวา
ที่คาดหวังมากข�้น
ขอมูลผลตอบแทนการลงทุนเปนการคำนวณจากการเฉลี่ยผลตอบแทนของเง�นตนที่คงที่ (ตามหลัก NAV/unit) ตามมาตรฐานสากล ซ�่งอาจไมตรงกับผลตอบแทนของสมาช�ก
แตละราย เนื่องจากมีจำนวนเง�นนำสงและชวงเวลาเขากองทุนไมเทากัน
สามารถหาขอมูลเพ��มเติมไดที่ www.gpf.or.th หร�อ โทร 1179

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนสมดุลตามอายุ
ณ 31 ธันวาคม 2564

คุณกำลังลงทุนอะไร

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

ลงทุนเพ�่อความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยกระจายการ
ลงทุนและความเสี่ยงไปในสินทรัพยหลายประเภท เชน ตราสารหนี้ที่
มีความมั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยที่มีการเติบโตสูงทั�งใน
และตางประเทศ โดยมีการปรับสัดสวนการลงทุนตามระดับความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่คาดหวังอัตโนมัติใหสอดคลองตามอายุ โดยสมาช�ก
ที่มีอายุนอย มีระยะเวลาลงทุนอีกนานมุงสะสมและสรางผลตอบแทน
ที่สูง โดยเนนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีการเติบโตสูงและจะปรับลด
ระดับความเสี่ยงกองทุนลง โดยกลับมาเนนสินทรัพยประเภทมั�นคงสูง
มากข�้นเมื่อใกลเกษ�ยณเพ�่อมุงเนนรักษาเง�นตน

เหมาะกับสมาช�กทีเ่ ขาใจหลักการลงทุนใหสมดุลกับอายุ* มีระยะ
เวลาออมนาน หร�อผูที่ไมมีเวลาติดตามภาวะตลาดในการปรับเปลี่ยน
สัดสวนการลงทุนดวยตัวเอง หร�อผูท ย่ี งั ไมมคี วามรูค วามเขาใจเพ�ยงพอ
และตองการให กบข. บร�หารจัดการให

ผลการดำเนินงานในอดีต
ผลตอบแทนกองทุนจะข�้นกับชวงอายุของสมาช�กและเปน
สัดสวนระหวางแผนทางเลือกการลงทุนอื่น ๆ ที่เปนสวนประกอบตาม
ตาราง โดยตั�งแตตั�งตนกองทุนในป 2556 มีผลตอบแทนดังนี้
ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป

3 ป

ผลตอบแทนแผนหุน 65
4.95%
ผลตอบแทนแผนหุน 35
3.88%
ผลตอบแทนแผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)
3.52%
ผลตอบแทนแผนเง�นฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน� 1.44%

วันจัดตัง�

5 ป (25 เมษายน 2556)
7.41%
5.24%
4.34%
1.47%

6.94%
5.88%
3.93%
1.98%

ผลตอบแทนแผนสมดุลตามอายุเทียบกับอัตราเง�นเฟอ และอัตราเง�นฝาก (1 ป 5 ธนาคาร)
แผนหุน 65
แผนหุน 35
แผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
(เดิม : แผนตลาดเงิน)

เงินเฟอระยะยาว
อัตราเงินฝาก

*หมายเหตุ: สมาช�กสามารถเลือกอายุที่จะเกษ�ยณใหสอดคลองกับอายุที่กำหนดตามกฎหมาย (65
/ 70 ป)

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน
กลุมตราสารหนี้ เชน เง�นฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุนกูเอกชน
กลุมตราสารทุน เชน หุนไทย หุนตางประเทศ
อื่น ๆ เชน อสังหาร�มทรัพย ทองคำ น้ำมัน
ที่ประกอบอยูในแผนการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ เชน แผนเง�นฝากและ
ตราสารหนีร้ ะยะสัน� แผนหุน 35 โดยมีการปรับสัดสวนการลงทุนตามตารางขางลาง
สัดสวนของแตละแผนและแตละประเภทสินทรัพยตามอายุสมาช�ก
สรุปสัดสวนสินทรัพยลงทุน
% การแบงตามแผนลงทุน

ชวงอายุของสมาช�ก

แผนหุน 65

แผนหุน 35

100
80
60
40
20

ไมเกิน 45 ป
เกิน 45 ป แตไมเกิน 46 ป
เกิน 46 ป แตไมเกิน 47 ป
เกิน 47 ป แตไมเกิน 48 ป
เกิน 48 ป แตไมเกิน 49 ป
เกิน 49 ป แตไมเกิน 50 ป
เกิน 50 ป แตไมเกิน 51 ป
เกิน 51 ป แตไมเกิน 52 ป
เกิน 52 ป แตไมเกิน 53 ป
เกิน 53 ป แตไมเกิน 54 ป
เกิน 54 ป แตไมเกิน 55 ป
เกิน 55 ป แตไมเกิน 56 ป
เกิน 56 ป แตไมเกิน 57 ป
เกิน 57 ป แตไมเกิน 58 ป
เกิน 58 ป แตไมเกิน 59 ป
เกิน 59 ป

20
40
60
80
100
80
60
40
20

แผนสมดุล แผนเง�นฝาก
ตามอายุ และตราสาร ตราสารทุน ตราสารหนี้
(หุน 20)
หนี้ระยะสั�น
65%
24%
59%
31%
53%
38%
47%
45%
41%
52%
35%
59%
20
32%
63%
40
29%
67%
26%
71%
60
23%
76%
80
20%
100
80%
90
18%
82%
10
80
16%
84%
20
70
14%
30
86%
60
12%
88%
40
50
10%
90%
50

อื่นๆ
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

** ตารางนี้สำหรับสมาช�กที่เกษ�ยณเมื่ออายุครบ 60 ปบร�บูรณ กรณีที่สมาช�กเกษ�ยณที่อายุ 65 ป หร�อ 70 ป
จะขยายระยะเวลาที่เร�่มตนจากไมเกิน 45 ป เปนไมเกิน 50 ป หร�อ 55 ป ตามลำดับ

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน
2

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ อัตรา
เง�นเฟอ รวมถึงความเสี่ยงดานความนาเช�่อถือที่อยูในระดับต่ำ
(Investment Grade)
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแผนการลงทุนกระทันหันทำใหเกิดผล
ขาดทุน เนื่องจากเหตุการณที่สงผลกระทบดานลบเพ�ยงชัว� คราว

1
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4

5

6
7
8

สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนลดความผันผวนตามอายุจากสูงไปต่ำ
และไดอัตราผลตอบแทนสะสมโดยเฉลี่ยตลอดอายุการลงทุนมากกวา
แผนหลัก
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได
จากหนาภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนมุงคุมครองเง�นตน 1
ณ 1 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาการเลือกแผน

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน

ตั�งแต 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
จนถึง 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.เทานั�น

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

คุณกำลังลงทุนอะไร
ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ภาครัฐไทยและเง�นฝาก
ระยะเวลาประมาณ 2 ป 1 เดือน เพ�อ่ มุง เนนการรักษาเง�นตน ไดรบั ผล
ตอบแทนทีไ่ มผนั ผวนและไมขาดทุน โดยตองถือหนวยลงทุนตอเนือ่ งจน
วันทีแ่ ผนครบกำหนด (17 กันยายน 2567)

ผลการดำเนินงานในอดีต
ไมมี

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ผลตอบแทนและความเสี่ยง

2

มีความเสี่ยงต่ำและไดรับผลตอบแทนที่แนนอน เนื่องจากมี
นโยบายลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ จ่ี ะถือครองจนครบกำหนดอายุ

ประมาณการผลตอบแทน (หลังหักคาใชจาย)
1.40% - 1.60% ตอป
(เปนไปตามผลตอบแทนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ภาครัฐไทยและเง�นฝาก ณ วันที่เร�่มลงทุน)

ปจจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟอ
• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสาร
• ความเสี่ยงจากสภาพคลองจากการถือครองตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้จนครบกำหนดอายุ

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร
• สมาช�กที่มีความประสงค ไดรับผลตอบแทนที่ไมผันผวนและ
เนนรักษาเง�นตนใหอยูครบ
• สมาช�กที่ตองการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในชวงเกิด
ความผันผวนรุนแรงในตลาดทุน

พันธบัตรรัฐบาล

100%

1
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สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

• สมาช�กตองถือหนวยลงทุนจนถึงวันที่แผนครบกำหนด
• สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนไดจาก
หนาภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

คำเตือน
1.สมาช�กจะไมสามารถใชสทิ ธิเปลีย่ นแปลงแผนการลงทุนสำหรับ
เง�นที่อยูในแผนมุงคุมครองเง�นตน 1 ไดกอนครบกำหนด
2. กรณีสมาช�กสิ�นสุดสมาช�กภาพกอนแผนมุงคุมครองเง�นตน 1
ครบกำหนด สามารถดำเนินการ ดังนี้
2.1 สมาช�กแจงความประสงคขอ "ออมตอทัง� จำนวน" เพ�อ่ คง
เง�นลงทุนไวในแผนมุง คุม ครองเง�นตน 1 เพ�อ่ ไดรบั ผลตอบแทนตาม
หลักทรัพยท่ี กบข. ลงทุน
2.2 หากสมาช�กแจงความประสงคขอรับเง�นบางสวนหร�อ
ทัง� จำนวน หร�อขอโอนเง�นไปยังกองทุนสำรองเลีย้ งช�พ หร�อกองทุนอืน่
ที่มีวัตถุประสงคเพ�่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหร�อ
การชราภาพ กองทุ น จะขายหน วยลงทุ น ทั � ง หมดของสมาช�กใน
แผนมุงคุมครองเง�นตน 1 ตามราคาตลาดเพ�่อคืนเง�นใหแกสมาช�ก
สำหรับกรณีสมาช�กขอรับเง�นบางสวน เง�นสวนที่เหลือจะนำไปลงทุน
ตามแผนการลงทุนลาสุดที่สมาช�กเลือกไว ซ�่งสมาช�กอาจไดรับผล
กำไรหร�อขาดทุนทีเ่ กิดข�น้ จากการขายหนวยลงทุนกอนครบกำหนด
3. แผนมุงคุมครองเง�นตน 1 มิใชการฝากเง�น

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น (เดิม : แผนตลาดเง�น)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณกำลังลงทุนอะไร

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

ลงทุนเพ�่อมุงเนนการรักษาเง�นตนมีสภาพคลองสูงเพ�่อรอ
ไถถอนเมื่อครบอายุเกษ�ยณ หร�อรอจังหวะเขาลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง
ที่ใหผลตอบแทนสูงเมื่อภาวะตลาดอำนวย

เหมาะกับสมาช�กที่ใกลเกษ�ยณและไมไดออมตอ จ�งตองการ
จำกัดโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนใหนอยที่สุด
นอกจากนี้ยังเหมาะกับสมาช�กที่ตองการลดความเสี่ยงจาก
การขาดทุนในชวงเกิดความผันผวนรุนแรงในตลาดทุน โดยปรับลด
สัดสวนจากแผนทีม่ คี วามผันผวนสูงมาเปนแผนเง�นฝากและตราสารหนี้
ระยะสั�นเพ�่อรอจังหวะเขาลงทุนใหม
สำหรับสมาช�กทีต่ อ งการกำหนดสัดสวนการลงทุนดวยตนเอง
สามารถติดตามสถานการณการลงทุนและปรับสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสม
กับสถานการณและไมเปลีย่ นแผนหร�อปรับสัดสวนการลงทุนบอยเกินไป
โดยผสมระหวางแผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย
แผนหุนตางประเทศ และแผนหุนไทย

ผลการดำเนินงานในอดีต
ตัง� แตตง�ั กองทุนในป 2553 ผลตอบแทนเฉลีย่ ของแผนเง�นฝาก
และตราสารหนีร้ ะยะสัน� อยูท ่ี 1.98% ตอป ซ�ง่ ผลตอบแทนทีไ่ ดรบั จะต่ำสุด
และมีโอกาสที่จะติดลบนอยสุดเมื่อเทียบกับแผนลงทุนอื่น
วันจัดตัง�

ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป

3 ป

5 ป

(27 กันยายน 2553)

ผลตอบแทนแผนเง�นฝาก
และตราสารหนี้ระยะสั�น

1.44%

1.47%

1.98%

ผลตอบแทนรายป

2559

2560

2561

2562

2563

ผลตอบแทนแผนเง�นฝาก
และตราสารหนี้ระยะสั�น

1.51%

1.51%

1.42%

1.67%

1.24%

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน
เง�นฝากและตราสารหนี้
ระยะสั�นในประเทศ

100%
สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

ผลตอบแทนแผนหุน 35 เทียบกับแผนหลัก อัตราเง�นเฟอ และอัตราเง�นฝาก (1 ป 5 ธนาคาร)
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
แผนหลัก
เงินเฟอระยะยาว
อัตราเงินฝาก

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

*ผลตอบแทนของแผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น ตั�งแตวันที่ 26 เมษายน 2556
(วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ)
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สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากอัตราเง�นเฟอ
ความเสีย่ งตอความพอเพ�ยงในยามเกษ�ยณ จ�งไมเหมาะกับผูท ่ี
อายุนอ ยทีพ
่ ง่� จะเร�ม่ ออมและมีอตั ราเง�นสะสมไมมากนัก

อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ แตไดอัตราผลตอบแทนสะสม
ต่ำสุดเมื่อเทียบกับแผนอื่น
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได
จากหนาภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

"การเลือกแผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ไมไดเปนการรับประกันวา
จะไดผลตอบแทนเปนบวกตลอดเวลา อาจมีโอกาสที่ผลตอบแทนเปนลบไดในบางชวงเวลา"

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณกำลังลงทุนอะไร

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

ลงทุนเพ�่อมุงเนนการรักษาเง�นตน รักษาคาเง�นลงทุนใหไมต่ำ
กวาเง�นเฟอในระยะยาว

เหมาะกับสมาช�กทีเ่ ขาใจหลักการลงทุน สามารถรับความเสีย่ ง
ความผันผวนของราคาสินทรัพย ไดเล็กนอย และไมตองการลงทุนใน
ตราสารทุน
สำหรับสมาช�กทีต่ อ งการกำหนดสัดสวนการลงทุนดวยตนเอง
สามารถติดตามสถานการณการลงทุนและปรับสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสม
กับสถานการณและไมเปลีย่ นแผน หร�อปรับสัดสวนการลงทุนบอยเกินไป
โดยผสมระหวางแผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น แผนกองทุน
อสังหาร�มทรัพยไทย แผนหุน ตางประเทศ และแผนหุน ไทย

ผลการดำเนินงานในอดีต
ตั � ง แต ต ั � ง กองทุ น ในป 2553 ผลตอบแทนเฉลี ่ ย ของแผน
ตราสารหนี้อยูที่ 3.07% ตอป ซ�่งอยูในระดับไมสูงนัก และมีโอกาสที่จะ
ติดลบไมมาก
ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป
ผลตอบแทนแผนตราสารหนี้

วันจัดตัง�

3 ป

5 ป

(25 สิงหาคม 2553)

2.74%

2.59%

3.07%

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน

ผลตอบแทนรายป

2559

2560

2561

2562

2563

ผลตอบแทนแผนตราสารหนี้

1.74%

3.01%

1.25%

4.25%

2.75%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชนไทย

25%
สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

ผลตอบแทนแผนตราสารหนี้เทียบกับแผนหลัก อัตราเง�นเฟอ และอัตราเง�นฝาก (1 ป 5 ธนาคาร)

40%

ตราสารหนี้
ภาครัฐไทย

แผนตราสารหนี้

35%

เงินเฟอระยะยาว
แผนหลัก
อัตราเงินฝาก

อื่นๆ

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน
*ผลตอบแทนของแผนตราสารหนี้ ตั�งแตวันที่ 26 เมษายน 2556
(วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ)

2

3

4

5

6
7

1

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งดานความนาเช�อ่ ถือทีอ่ ยูใ นระดับต่ำ
ความเสีย่ งจากอัตราเง�นเฟอ
ความเสีย่ งตอความพอเพ�ยงในยามเกษ�ยณ โดยเฉพาะผูท อ่ี ายุนอ ย
ทีพ
่ ง่� จะเร�ม่ ออมและมีอตั ราเง�นสะสมไมมากนัก

8

สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนผันผวนนอยมีโอกาสติดลบไดบา งบางป และ
ไดอตั ราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนเง�นฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน�
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได
จากหนาภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

"การเลือกแผนตราสารหนี้ ไมไดเปนการรับประกันวาจะไดผลตอบแทนเปนบวกตลอดเวลา
อาจมีโอกาสที่ผลตอบแทนเปนลบไดในบางชวงเวลา"

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณกำลังลงทุนอะไร

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

ลงทุนเพ�อ่ ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยกระจายการลงทุน
และความเสี่ยงไปในสินทรัพยหลายประเภท เชน ตราสารหนี้ที่มีความ
มั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยที่มีการเติบโตสูง ทั�งในและ
ตางประเทศ
แผนนี้เปนแผนการลงทุนแผนแรกตั�งแตเร�่มจัดตั�ง กบข. มี
เปาผลตอบแทนที่คาดหวังที่สูงกวาเง�นเฟอในระยะยาว มีความเสี่ยงอยู
ในระดับปานกลาง มีหลักเกณฑตามกฎกระทรวงใหมีสัดสวนการลงทุน
ในสินทรัพยมั�นคงสูงไมต่ำกวา 60%

เหมาะกับสมาช�กทีต่ อ งการผลตอบแทนการลงทุนและสามารถ
รับความเสีย่ งปานกลาง ในระดับทีค่ งทีต่ ง�ั แตเร�ม่ เขากองทุนจนเกษ�ยณอายุ

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน

15%

ผลการดำเนินงานในอดีต
ผลตอบแทนตั�งแตตั�งกองทุนในป 2540 อยูที่ 317.75%
ใน 23 ป หร�อเฉลี่ยอยูที่ 6.20% ตอป และผลตอบแทนตั�งแตวันที่
26 เมษายน 2556 (วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ) อยูที่ 38.77%
หร�อเฉลี่ยอยูที่ 4.35% ตอป
ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป

อื่นๆ

+/- 4%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

18%

ตราสารทุน

+/- 6%

67%
ตราสารหนี้

วันจัดตัง�

3 ป

5 ป

(27 มกราคม 2540)

ผลตอบแทนแผนหลัก

3.45%

4.36%

6.20%

ผลตอบแทนรายป

2559

2560

2561

2562

2563

ผลตอบแทนแผนหลัก

5.08%

6.40%

0.23%

5.47%

4.73%

กลุมตราสารหนี้ เชน เง�นฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุนกูเอกชน
รวมกันไมต่ำกวา 60%
กลุมตราสารทุน เชน หุนไทย หุนตางประเทศ
กลุมอื่น ๆ เชน อสังหาร�มทรัพย ทองคำ น้ำมัน เปนตน
โดยทั�ง 3 กลุมมีสัดสวนการลงทุนในตางประเทศรวมกันไมเกิน 40%

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน
ผลตอบแทนแผนหลัก อัตราเง�นเฟอ และอัตราเง�นฝาก (1 ป 5 ธนาคาร)
แผนหลัก
เงินเฟอระยะยาว
อัตราเงินฝาก

2
1

3

4

5

6
7
8

สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางมีโอกาสติดลบไดบา งบางป
และไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนไดจากหนา
ภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

ธ.
*ผลตอบแทนของแผนหลัก ตั�งแตวันที่ 26 เมษายน 2556
(วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ)

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการลงทุนจากการเปลีย่ นแปลงราคาสินทรัพยอตั รา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเง�นตราตางประเทศ อัตราเง�นเฟอ รวมถึง
ความเสีย่ งดานความนาเช�อ่ ถือทีอ่ ยูใ นระดับต่ำ (Investment Grade)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนการลงทุนกระทันหันทำใหเกิดผล
ขาดทุน เนือ่ งจากเหตุการณทส่ี ง ผลกระทบดานลบเพ�ยงชัว� คราว
อาจไมเหมาะสมกับสมาช�กที่ตองการเรงสะสมผลตอบแทน เชน
สมาช�กทีม่ อี ายุนอ ย หร�อไมเหมาะสมกับสมาช�กทีม่ งุ รักษาเง�นตน
เชน สมาช�กใกลเกษ�ยณ

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนหุน 35 (เดิม : แผนผสมหุนทว�)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณกำลังลงทุนอะไร

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

ลงทุนเพ�อ่ ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยกระจายการลงทุน
และความเสี่ยงไปในสินทรัพยหลายประเภท เชน ตราสารหนี้ที่มีความ
มั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยที่มีการเติบโตสูงทั�งในและ
ตางประเทศ แตเนนไปที่ตราสารทุนมากกวา
แผนนีเ้ ปนแผนการลงทุนทีเ่ พ�ม� โอกาสในการสรางผลตอบแทน
ใหชนะอัตราเง�นเฟอกวาแผนหลักในปจจุบนั มีระดับผลตอบแทนคาดหวัง
ในระยะยาวและระดับความเสี่ยงที่สูงกวาเชนกัน

เหมาะกับสมาช�กทีเ่ ขาใจหลักการลงทุน ตองการเลือกแผนลงทุน
ดวยตนเอง และตองการผลตอบแทนการลงทุนและสามารถรับความเสีย่ ง
สูงในระดับปานกลาง

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน
อื่นๆ
+/- 4.4%

14%

ผลการดำเนินงานในอดีต
ผลตอบแทนเฉลี่ยของแผนหุน 35 อยูที่ 5.88% ตอป ตั�งแต
ตั�งกองทุนเมื่อป 2553
ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป

5 ป

3 ป

วันจัดตัง�

51%

(25 สิงหาคม 2553)

ผลตอบแทนแผนหุน 35

3.88%

ผลตอบแทนรายป

2559

2560

2561

2562

2563

ผลตอบแทนแผนหุน 35

6.48%

8.14%

-0.64%

6.47%

5.96%

5.24%

5.88%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

35%

ตราสารทุน

+/- 10.25%

ตราสารหนี้

ผลตอบแทนแผนหุน 35 เทียบกับแผนหลัก อัตราเง�นเฟอ และอัตราเง�นฝาก (1 ป 5 ธนาคาร)
แผนหลัก
แผนหุน 35

กลุมตราสารหนี้ เชน เง�นฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุนกูเอกชน
กลุมตราสารทุน เชน หุนไทย หุนตางประเทศ
อื่น ๆ เชน อสังหาร�มทรัพย ทองคำ น้ำมัน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

เงินเฟอระยะยาว
อัตราเงินฝาก

2
1

*ผลตอบแทนของแผนหุน 35 ตั�งแตวันที่ 26 เมษายน 2556
(วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ)

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ อัตรา
เง�นเฟอ รวมถึงความเสี่ยงดานความนาเช�่อถือที่อยูในระดับต่ำ
(Investment Grade)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนการลงทุนกระทันหันทำใหเกิดผล
ขาดทุน เนือ่ งจากเหตุการณทส่ี ง ผลกระทบดานลบเพ�ยงชัว� คราว
ความเสียงทีผ่ ลตอบแทนอาจติดลบในปใดปหนึง่ ได จ�งไมเหมาะกับ
ผูที่ใกลเกษ�ยณและมิไดมีความประสงคจะออมตอ

3

4

5

6
7
8

สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางมีโอกาสติดลบไดบาง
บางป และไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนหลัก
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได
จากหนาภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนหุน 65
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณกำลังลงทุนอะไร

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

ลงทุนเพ�อ่ ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยมีเปาหมายลงทุน
ในตราสารทุนรอยละหกสิบหา และสวนที่เหลือจะเปนการลงทุนในหลัก
ทรัพยอน่ื ๆ โดยกระจายการลงทุนและความเสีย่ งไปในสินทรัพยหลาย
ประเภท เชนตราสารหนีท้ ม่ี คี วามมัน� คงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย
ที่มีการเติบโตสูง ทั�งในและตางประเทศ
แผนนีเ้ ปนแผนการลงทุนทีเ่ พ�ม� โอกาสในการสรางผลตอบแทน
ใหชนะอัตราเง�นเฟอกวาแผนหลักในปจจุบนั มีระดับผลตอบแทนคาดหวัง
ในระยะยาวและระดับความเสี่ยงที่สูงกวาเชนกัน

เหมาะกับสมาช�กที่เขาใจหลักการลงทุน ตองการเลือกแผน
ลงทุนดวยตนเอง สามารถยอมรับความเสีย่ งจากความผันผวนของราคา
ในระยะสั�นได และมีระยะเวลาการออมนาน ตองการผลตอบแทนการ
ลงทุนที่สูงกวาแผนหลักและสามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง
คอนขางสูง

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน
ตราสารหนี้

ผลการดำเนินงานในอดีต

23%

ผลตอบแทนเฉลี่ยของแผนหุน 65 อยูที่ 6.94% ตอป ตั�งแต
ตั�งกองทุนเมื่อป 2556
ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป
ผลตอบแทนแผนหุน 65

วันจัดตัง�

3 ป

5 ป

(25 เมษายน 2556)

4.95%

7.41%

6.94%

65%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

12%

อื่นๆ

ตราสารทุน
ผลตอบแทนรายป

2559

2560

2561

2562

2563

ผลตอบแทนแผนหุน 65

9.91%

12.53% -2.99%

8.84%

9.50%

ผลตอบแทนแผนหุน 65 เทียบกับอัตราเง�นเฟอ และอัตราเง�นฝาก (1 ป 5 ธนาคาร)
แผนหลัก
แผนหุน 65
เงินเฟอระยะยาว

กลุมตราสารทุน เชน หุนไทย หุนตางประเทศ
กลุมตราสารหนี้ เชน เง�นฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุนกูเอกชน
อื่น ๆ เชน อสังหาร�มทรัพย ทองคำ น้ำมัน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

อัตราเงินฝาก

2
1
*ผลตอบแทนของแผนหุน 65 ตั�งแตวันที่ 26 เมษายน 2556
(วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ)

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ อัตรา
เง�นเฟอ รวมถึงความเสี่ยงดานความนาเช�่อถือที่อยูในระดับต่ำ
(Investment Grade)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนการลงทุนกระทันหันทำใหเกิดผล
ขาดทุน เนือ่ งจากเหตุการณทส่ี ง ผลกระทบดานลบเพ�ยงชัว� คราว
ความเสียงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในปใดปหนึ่งได จ�งไมเหมาะ
กับผูที่ใกลเกษ�ยณและมิไดมีความประสงคจะออมตอ

3

4

5

6
7
8

สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางคอนขางสูง มีโอกาส
ติดลบไดบางบางป และไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนหลัก
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได
จากหนาภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณกำลังลงทุนอะไร

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

ลงทุนเพ�อ่ ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยจะลงทุนในกองทุน
อสังหาร�มทรัพยและหนวยลงทุนกองทุนรวมโครงสรางพ�้นฐานไทยที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงคเพ�อ่
สะสมและสรางผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาว ทัง� นีม้ ลู คาทรัพยสนิ ตอหนวย
ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตาม มูลคาโครงการ กระแสเง�นสดรับจาก
โครงการที่ลงทุน

เหมาะกับสมาช�กที่เขาใจหลักการลงทุน ตองการลงทุนดวย
ตนเอง โดยลงทุนรวมกับแผนการลงทุนอืน่ ๆ และไมเปลีย่ นแผนหร�อปรับ
สัดสวนการลงทุนบอยเกินไป สามารถติดตามสถานการณการลงทุน
และปรับสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยผสมระหวาง
แผนเง�นฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน� แผนตราสารหนี้ แผนหุน ตางประเทศ
และแผนหุนไทย

ผลการดำเนินงานในอดีต

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน

ผลตอบแทนตั�งแตจัดตั�งแผนในป 2563 อยูที่ -8.34% ตอป
ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป
ผลตอบแทนแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย

อสังหาร�มทรัพย ไทยและ
โครงสรางพ��นฐานไทย

100%

2563
-8.34%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

ผลตอบแทนแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทยเทียบกับอัตราเง�นเฟอ และอัตราเง�นฝาก (1 ป 5 ธนาคาร)
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย
เงินเฟอระยะยาว
อัตราเงินฝาก

อสังหาร�มทรัพย ไทย และโครงสรางพ��นฐานไทย

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน
*ผลตอบแทนของแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย ตั�งแตวันที่ 3 ส.ค. 2563
(วันที่เร�่มแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย)

2

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย
อัตราดอกเบี้ย อัตราเง�นเฟอ
ความเสีย่ งจากสภาพคลองในการซ�อ้ ขายกองทุนในบางชวงเวลา
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแผนการลงทุนกระทันหันทำใหเกิดผล
ขาดทุน เนือ่ งจากเหตุการณทส่ี ง ผลกระทบดานลบเพ�ยงชัว� คราว
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สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนผันผวนคอนขางสูง โดยอาจผันผวนสูง
เนื่องจากการขาดสภาพคลองในบางชวงเวลา
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได
จากหนาภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนหุนตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณกำลังลงทุนอะไร

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

ลงทุนเพ�่อความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ มุงสะสม และสราง
ผลตอบแทนที่สูง โดยลงทุนในหุนตางประเทศทั�งจำนวน เพ�่อแสวงหา
โอกาสลงทุนในตางประเทศ และเพ�่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่สูง
อยางเต็มที่

เหมาะกับสมาช�กที่เขาใจหลักการลงทุน ตองการลงทุนดวย
ตนเอง หร� อ มี อ ายุ น  อ ยที ่ ม ี ร ะยะเวลาในการออมนาน และต อ งการ
ผลตอบแทนการลงทุนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได
นอกจากนี้ยังเหมาะกับสมาช�กที่ตองการกำหนดสัดสวนการ
ลงทุนดวยตนเอง สามารถติดตามสถานการณการลงทุนและปรับสัดสวน
การลงทุนใหเหมาะสมกับสถานการณและไมเปลีย่ นแผนหร�อปรับสัดสวน
การลงทุนบอยเกินไป โดยผสมระหวางแผนเง�นฝากและตราสารหนี้
ระยะสัน� แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย และแผนหุน ไทย

ผลการดำเนินงานในอดีต
ผลตอบแทนในอดีตสามารถประมาณจากผลตอบแทนของ
ตราสารทุนตางประเทศที่ กบข. ลงทุนดังนี้
ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป
ผลตอบแทนแผนหุน ตางประเทศ

3 ป

5 ป

10.08%

10.91%

ผลตอบแทนรายป

2559

ผลตอบแทนแผนหุน ตางประเทศ

7.16%

2560

2561

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน
ตราสารทุนตางประเทศ

100%
2562

2563

17.41% -12.63% 18.38% 28.99%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

ผลตอบแทนแผนหุนตางประเทศเทียบกับอัตราเง�นเฟอ และอัตราเง�นฝาก (1 ป 5 ธนาคาร)
แผนหุนตางประเทศ
เงินเฟอระยะยาว
อัตราเงินฝาก

ตราสารทุนตางประเทศ

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน
*ผลตอบแทนของแผนหุนตางประเทศ ตั�งแตวันที่ 26 เมษายน 2556
(วันที่เร�่มลงทุนในหุนตางประเทศของ กบข.)

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ และอัตรา
เง�นเฟอ
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแผนการลงทุนกระทันหันทำใหเกิดผล
ขาดทุน เนือ่ งจากเหตุการณทส่ี ง ผลกระทบดานลบเพ�ยงชัว� คราว
ความเสียงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในปใดปหนึ่งได จ�งไมเหมาะ
กับผูที่ใกลเกษ�ยณและมิไดมีความประสงคจะออมตอ
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สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนผันผวนสูงมีโอกาสติดลบได และมีโอกาส
ไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนอื่นในระยะยาว
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได
จากหนาภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลือกการลงทุน

แผนหุนไทย (เดิม : แผนตราสารทุนไทย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

คุณกำลังลงทุนอะไร
ลงทุนเพ�่อความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ มุงสะสม และสราง
ผลตอบแทนทีส่ งู โดยพยายามลงทุนในหุน ไทยทัง� จำนวนเพ�อ่ ใหสามารถ
สรางผลตอบแทนที่สูงอยางเต็มที่

ผลการดำเนินงานในอดีต
ผลตอบแทนตั�งแตจัดตั�งแผนในป 2562 อยูที่ -5.19% ตอป
โดยผลตอบแทนในอดีตสามารถประมาณจากผลตอบแทนของหุนไทย
ที่แผนหลักลงทุนดังนี้
3 ป

5 ป

(8 ม.ค. 62)

ผลตอบแทนแผนหุนไทย

-4.70%

4.78%

-5.19%

ผลตอบแทนรายป

2559

ผลตอบแทนแผนหุนไทย

19.07%

2560

สัดสวนของประเภทสินทรัพยที่ลงทุน

วันจัดตัง�

ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป

2561

22.55% -5.65%

2562

เหมาะกับสมาช�กที่เขาใจหลักการลงทุน ตองการลงทุนดวย
ตนเอง หร� อ มี อ ายุ น  อ ยที ่ ม ี ร ะยะเวลาในการออมนาน และต อ งการ
ผลตอบแทนการลงทุนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได
นอกจากนี้ยังเหมาะกับสมาช�กที่ตองการกำหนดสัดสวนการ
ลงทุนดวยตนเอง สามารถติดตามสถานการณการลงทุนและปรับสัดสวน
การลงทุนใหเหมาะสมกับสถานการณและไมเปลีย่ นแผนหร�อปรับสัดสวน
การลงทุนบอย โดยผสมระหวางแผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น
แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย และแผนหุน ตางประเทศ

ตราสารทุนไทย

100%
2563

2.14% -10.19%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนรายป 2559-2561 เปนผลตอบแทนของกลุมสินทรัพยหุนไทย
ผลตอบแทนแผนหุนไทยเทียบกับอัตราเง�นเฟอ และอัตราเง�นฝาก (1 ป 5 ธนาคาร)
แผนหุนไทย
เงินเฟอระยะยาว
อัตราเงินฝาก

ตราสารทุนไทย

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน
*ผลตอบแทนของแผนหุนไทย ตั�งแตวันที่ 26 เม.ย. 2556
(วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ)

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ และอัตรา
เง�นเฟอ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนการลงทุนกระทันหันทำใหเกิดผล
ขาดทุน เนือ่ งจากเหตุการณทส่ี ง ผลกระทบดานลบเพ�ยงชัว� คราว
ความเสียงทีผ่ ลตอบแทนอาจติดลบในปใดปหนึง่ ได จ�งไมเหมาะกับ
ผูที่ใกลเกษ�ยณและมิไดมีความประสงคจะออมตอ
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สูง
ต่ำ
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนผันผวนคอนขางสูง โดยอาจผันผวนสูง
เนื่องจากการขาดสภาพคลองในบางชวงเวลา
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได
จากหนาภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

