
แผนหลัก แผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)          แผนตราสารหนี้ เง�นเฟอระยะยาวแผนหุน 65 แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น
(เดิม : แผนตลาดเง�น) 

แผนหุน 35 
(เดิม : แผนผสมหุ�นทว�)

แผนทางเลือกการลงทุน

ณ 1 สิงหาคม 2565
ภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

กบข. บร�หารเง�นกองทุนโดยมุ�งหวังให�สมาช�กมีความ
เพ�ยงพอในยามเกษ�ยณให�ได�รับผลตอบแทนที่ดีในระดับที่สูง
ชนะเง�นเฟ�อในระยะยาว และมีการกระจายความเสี่ยงได�อย�าง
เหมาะสม กบข. จ�งส�งเสร�มให�ได�รับความรู�ด�านการเง�นและการ
ลงทุน เพ�อ่ท่ีจะสามารถเลือกแผนการลงทุนได�อย�างเหมาะสมกับ
ตนเอง แผนการลงทุนที่ให�สมาช�กเลือกแบ�งเป�น 2 ประเภท คือ
แผนรายประเภทสินทรัพย� และแผนที่จัดเป�นสำรับการลงทุน
โดยมีแบบทดสอบเพ�่อประเมินความเสี ่ยงที ่เหมาะสมก�อน
ดำเนินการเลือกแผน

ผลตอบแทนที่คาดหวังระยะยาวจัดทำข�้นเพ�่อให�สมาช�กมีข�อมูลเปร�ยบเทียบ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยแสดงพร�อมกับระดับความผันผวน หร�อค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐานตามหลักสถิติ เพ�่อสะท�อนถึงความผันผวนที่ผลตอบแทนมีโอกาสเบี่ยงเบน
ไปจากค�ากลางที่คาดหวัง 
      ระดับผลตอบแทนคาดหวังและระดับความผันผวนคำนวณตามสมมติฐาน
ผลตอบแทนและความผันผวนของสินทรัพย�ท่ีลงทุนเฉล่ียน้ำหนักตามสัดส�วนนโยบาย
การลงทุนระยะยาวที่แสดงอยู�ในรายละเอียดของแต�ละแผนทางเลือกการลงทุน

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

(เดิม : แผนตราสารทุนไทย)

แผนหลัก

แผนรายประเภทสินทรัพย� แผนที่จัดเป�นสำรับการลงทุน

แผนทางเลือกการลงทุน
เลือก

แบบประเมิน ความเสี่ยง

ไม�เลือก

แผนหุน 35

แผนหุน 65

แผนสมดุลตามอายุ

แผนตราสารหนี้

แผนมุงคุมครองเง�นตน 1

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย

แผนหุนไทย

แผนหุนตางประเทศ

สมาช�กสามารถเลือกลงทุนในประเภทสินทรัพย�ประเภทใด
ประเภทหน่ึง หร�อหลายประเภทได� และยังสามารถกำหนด
สัดส�วนท่ีเหมาะสมได�ด�วยตนเอง

กบข. เป�นผู�กำหนดสัดส�วนการลงทุนท่ีกระจายในสินทรัพย�
หลายประเภทท่ีมีระดับผลตอบแทนคาดหวังและความผันผวน
ในระดับต�าง ๆ กัน โดยให�สมาช�กเลือกลงทุนในแผนใดแผนหน่ึง

ระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน (%) ในกราฟสามารถเร�ยงลำดับจากน�อยไปมากได�ดังตารางข�างล�าง 
โดยจะอธิบายไปพร�อมกับลักษณะผลตอบแทนดังนี้

แผนหุน 65

แผนหุน 35 (เดิม : แผนผสมหุนทว�)

แผนหลัก

แผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)

แผนตราสารหนี้

เง�นเฟอระยะยาว

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

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

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

แผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1 (ระยะเวลาลงทุน 8 สิงหาคม 2565 - 17 กันยายน 2567)

อัตราผลตอบแทนสม่ําเสมอ แตไดอัตราผลตอบแทนสะสมต่ําสุดเม่ือเทียบกับแผนอ่ืน

อัตราผลตอบแทนไมผันผวน มุงเนนรักษาเง�นตน

อัตราผลตอบแทนผันผวนนอย มีโอกาสติดลบไดบางบางป และไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลาง มีโอกาสติดลบไดบางบางป และไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนตราสารหน้ี

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลาง มีโอกาสติดลบไดบางบางป และไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลาง มีโอกาสติดลบไดบา้งบางป และไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนหลัก

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางคอนขางสูง มีโอกาสติดลบไดบางบางป และไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนหุน 35

อัตราผลตอบแทนผันผวนคอนขางสูง มีโอกาสติดลบไดบางบางป และไดอัตราผลตอบแทนท่ีดีและสม่ําเสมอในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบได และมีโอกาสไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนอ่ืน

อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบได และมีโอกาสไดอัตราผลตอบแทนสะสมมากกวาแผนอ่ืน

แผนตราสารหนี้   
แผนสมดุลตามอายุ (หุ�น 20)

แผนหลัก

แผนหุ�น 35 (เดิม : แผนผสมหุ�นทว�)

แผนหุ�น 65

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย

แผนหุ�นไทย (เดิม : แผนตราสารทุนไทย) 

แผนหุ�นต�างประเทศ
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ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว

แผนหุนตางประเทศ

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย

แผนหุน 65

แผนหุน 35 (เดิม : แผนผสมหุนทว�)

แผนหลัก

แผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)

แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น (เดิม : แผนตลาดเง�น) , แผนมุงคุมครองเง�นตน 1 ผ
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ความเสี่ยง

แผนตราสารหนี้

แผนหุนไทย
(เดิม : แผนตราสารทุนไทย) 

การลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว ย�อมได�รับผลตอบแทนที่ดีกว�าในระยะสั�น เนื่องจากผลของการนำกำไรที่ได�รับมาทบต�นสะสมกลับเข�าไปลงทุนต�อ
ในทางทฤษฎีการลงทุน สินทรัพย�ที่เน�นเติบโตสูง เช�น ตราสารทุนของบร�ษัทที่ดีย�อมให�ผลตอบแทนที่ดีกว�าสินทรัพย�มั�นคงสูง เช�น ตราสารหนี้หร�อเง�นฝากธนาคาร ถึงแม�ว�าระดับ
ความเสี่ยงหร�อความผันผวนที่สูงกว�าในระยะสั�น แต�ในระยะยาวระดับความผันผวนนี้จะมีอัตราการเพ��มที่ลดต่ำลง
สมาช�กควรคำนึงถึงความเพ�ยงพอของเง�นลงทุนที่จะได�รับในอนาคตเพ�่อใช�หลังเกษ�ยณ หากความกังวลต�อความผันผวนระยะสั�นมีมากเกินไป อาจทำให�มีโอกาสได�รับเง�นน�อยกว�า
ที่คาดหวังมากข�้น
ข�อมูลผลตอบแทนการลงทุนเป�นการคำนวณจากการเฉลี่ยผลตอบแทนของเง�นต�นที่คงที่ (ตามหลัก NAV/unit) ตามมาตรฐานสากล ซ�่งอาจไม�ตรงกับผลตอบแทนของสมาช�ก
แต�ละราย เนื่องจากมีจำนวนเง�นนำส�งและช�วงเวลาเข�ากองทุนไม�เท�ากัน
สามารถหาข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ www.gpf.or.th หร�อ โทร 1179

ข�อมูลที่ควรทราบ

ช�่อแผนที่ลงทุน ลักษณะผลตอบแทนระดับความเสี่ยง

เปร�ยบเทียบผลตอบแทนในอดีตของแผนทางเลือกการลงทุน 
ตั�งแต�วันที่ 26 เมษายน 2556 (วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ) 
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** 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

แผนสมดุลตามอายุ
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  31 ธันวาคม 2564

ผลตอบแทนกองทุนจะข�้นกับช�วงอายุของสมาช�กและเป�น
สัดส�วนระหว�างแผนทางเลือกการลงทุนอื่น ๆ ที่เป�นส�วนประกอบตาม
ตาราง โดยตั�งแต�ตั�งต�นกองทุนในป� 2556 มีผลตอบแทนดังนี้

ผลการดำเนินงานในอดีต

ลงทุนเพ�่อความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยกระจายการ
ลงทุนและความเสี่ยงไปในสินทรัพย�หลายประเภท เช�น ตราสารหนี้ที่
มีความมั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย�ที่มีการเติบโตสูงทั�งใน
และต�างประเทศ โดยมีการปรับสัดส�วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่คาดหวังอัตโนมัติให�สอดคล�องตามอายุ โดยสมาช�ก
ที่มีอายุน�อย มีระยะเวลาลงทุนอีกนานมุ�งสะสมและสร�างผลตอบแทน
ที่สูง โดยเน�นการลงทุนในหลักทรัพย�ที่มีการเติบโตสูงและจะปรับลด
ระดับความเสี่ยงกองทุนลง โดยกลับมาเน�นสินทรัพย�ประเภทมั�นคงสูง
มากข�้นเมื่อใกล�เกษ�ยณเพ�่อมุ�งเน�นรักษาเง�นต�น

คุณกำลังลงทุนอะไร

 เหมาะกับสมาช�กท่ีเข�าใจหลักการลงทุนให�สมดุลกับอายุ* มีระยะ
เวลาออมนาน หร�อผู�ที่ไม�มีเวลาติดตามภาวะตลาดในการปรับเปลี่ยน
สัดส�วนการลงทุนด�วยตัวเอง หร�อผู�ท่ียังไม�มีความรู�ความเข�าใจเพ�ยงพอ
และต�องการให� กบข. บร�หารจัดการให�

ที่ประกอบอยู�ในแผนการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ เช�น แผนเง�นฝากและ
ตราสารหน้ีระยะสั�น แผนหุ�น 35 โดยมีการปรับสัดส�วนการลงทุนตามตารางข�างล�าง

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

อัตราผลตอบแทนลดความผันผวนตามอายุจากสูงไปต่ำ 
และได�อัตราผลตอบแทนสะสมโดยเฉลี่ยตลอดอายุการลงทุนมากกว�า
แผนหลัก

สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�
จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย� 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ อัตรา
เง�นเฟ�อ รวมถึงความเสี่ยงด�านความน�าเช�่อถือที่อยู�ในระดับต่ำ 
(Investment Grade)
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแผนการลงทุนกระทันหันทำให�เกิดผล
ขาดทุน เนื่องจากเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบด�านลบเพ�ยงชั�วคราว

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนสมดุลตามอายุเทียบกับอัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

ต่ำ สูง
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

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

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ผลตอบแทนแผนหุน 65

ผลตอบแทนแผนหุน 35

ผลตอบแทนแผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)

ผลตอบแทนแผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น

4.95% 7.41% 6.94%

3.88% 5.24% 5.88%

3.52% 4.34% 3.93%

1.44% 1.47% 1.98%

3 ป 5 ป
วันจัดตั�ง

(25 เมษายน 2556)

ชวงอายุของสมาช�ก

สัดสวนของแตละแผนและแตละประเภทสินทรัพยตามอายุสมาช�ก

% การแบงตามแผนลงทุน

แผนหุน 65 ตราสารทุน

ไมเกิน 45 ป 100
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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

ตราสารหนี้ อื่นๆแผนหุน 35
แผนสมดุล
ตามอายุ
(หุน 20)

แผนเง�นฝาก
และตราสาร
หนี้ระยะสั�น

สรุปสัดสวนสินทรัพยลงทุน

แผนหุน 65

แผนหุน 35

อัตราเงินฝาก

เงินเฟอระยะยาว

แผนสมดุลตามอายุ (หุน 20)

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
(เดิม : แผนตลาดเงิน)



แผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ 1 สิงหาคม 2565

ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ภาครัฐไทยและเง�นฝาก
ระยะเวลาประมาณ 2 ป� 1 เดือน เพ�อ่มุ�งเน�นการรักษาเง�นต�น ได�รับผล
ตอบแทนท่ีไม�ผันผวนและไม�ขาดทุน โดยต�องถือหน�วยลงทุนต�อเน่ืองจน
วันท่ีแผนครบกำหนด (17 กันยายน 2567)

คุณกำลังลงทุนอะไร

ระยะเวลาการเลือกแผน

 มีความเสี่ยงต่ำและได�รับผลตอบแทนที่แน�นอน เนื่องจากมี
นโยบายลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีจะถือครองจนครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทนและความเส่ียง

     • ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ
     • ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร
     • ความเสี่ยงจากสภาพคล�องจากการถือครองตราสาร 
        แสดงสิทธิในหนี้จนครบกำหนดอายุ

1.40% - 1.60% ต�อป� 
(เป�นไปตามผลตอบแทนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ภาครัฐไทยและเง�นฝาก ณ วันที่เร�่มลงทุน)

 ไม�มี

ป�จจัยความเส่ียง

ประมาณการผลตอบแทน (หลังหักค�าใช�จ�าย)

ผลการดำเนินงานในอดีต

          • สมาช�กที่มีความประสงค�ได�รับผลตอบแทนที่ไม�ผันผวนและ
              เน�นรักษาเง�นต�นให�อยู�ครบ
           • สมาช�กที่ต�องการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในช�วงเกิด
              ความผันผวนรุนแรงในตลาดทุน

1.สมาช�กจะไม�สามารถใช�สิทธิเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนสำหรับ
เง�นที่อยู�ในแผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1 ได�ก�อนครบกำหนด
2. กรณีสมาช�กสิ�นสุดสมาช�กภาพก�อนแผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1 
ครบกำหนด สามารถดำเนินการ ดังนี้

2.1 สมาช�กแจ�งความประสงค�ขอ "ออมต�อทั�งจำนวน" เพ�อ่คง
เง�นลงทุนไว�ในแผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1 เพ�อ่ได�รับผลตอบแทนตาม
หลักทรัพย�ท่ี กบข. ลงทุน

2.2 หากสมาช�กแจ�งความประสงค�ขอรับเง�นบางส�วนหร�อ
ทั�งจำนวน หร�อขอโอนเง�นไปยังกองทุนสำรองเล้ียงช�พ หร�อกองทุนอ่ืน
ที่มีวัตถุประสงค�เพ�่อเป�นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหร�อ
การชราภาพ กองทุนจะขายหน�วยลงทุนทั �งหมดของสมาช�กใน
แผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1 ตามราคาตลาดเพ�่อคืนเง�นให�แก�สมาช�ก
สำหรับกรณีสมาช�กขอรับเง�นบางส�วน เง�นส�วนที่เหลือจะนำไปลงทุน
ตามแผนการลงทุนล�าสุดที่สมาช�กเลือกไว� ซ�่งสมาช�กอาจได�รับผล
กำไรหร�อขาดทุนท่ีเกิดข�น้จากการขายหน�วยลงทุนก�อนครบกำหนด
3. แผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1 มิใช�การฝากเง�น

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน
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     • สมาช�กต�องถือหน�วยลงทุนจนถึงวันที่แผนครบกำหนด
     • สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�จาก
        หน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ต่ำ สูง
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาล
100%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

คำเตือน

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



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

แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงทุนเพ�่อมุ�งเน�นการรักษาเง�นต�นมีสภาพคล�องสูงเพ�่อรอ
ไถ�ถอนเมื่อครบอายุเกษ�ยณ หร�อรอจังหวะเข�าลงทุนในสินทรัพย�เสี่ยง
ที่ให�ผลตอบแทนสูงเมื่อภาวะตลาดอำนวย

คุณกำลังลงทุนอะไร

"การเลือกแผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�นที่มีระดับความเส่ียงต่ำ ไม�ได�เป�นการรับประกันว�า
จะได�ผลตอบแทนเป�นบวกตลอดเวลา อาจมีโอกาสที่ผลตอบแทนเป�นลบได�ในบางช�วงเวลา"

เหมาะกับสมาช�กที่ใกล�เกษ�ยณและไม�ได�ออมต�อ จ�งต�องการ
จำกัดโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนให�น�อยที่สุด 
      นอกจากนี้ยังเหมาะกับสมาช�กที่ต�องการลดความเสี่ยงจาก
การขาดทุนในช�วงเกิดความผันผวนรุนแรงในตลาดทุน โดยปรับลด
สัดส�วนจากแผนท่ีมีความผันผวนสูงมาเป�นแผนเง�นฝากและตราสารหน้ี
ระยะสั�นเพ�่อรอจังหวะเข�าลงทุนใหม� 
      สำหรับสมาช�กท่ีต�องการกำหนดสัดส�วนการลงทุนด�วยตนเอง 
สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วนการลงทุนให�เหมาะสม
กับสถานการณ�และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับสัดส�วนการลงทุนบ�อยเกินไป  
โดยผสมระหว�างแผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย
แผนหุ�นต�างประเทศ และแผนหุ�นไทย

อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ แต�ได�อัตราผลตอบแทนสะสม
ต่ำสุดเมื่อเทียบกับแผนอื่น
      สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�
จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ตั�งแต�ตั�งกองทุนในป� 2553 ผลตอบแทนเฉล่ียของแผนเง�นฝาก
และตราสารหน้ีระยะสั�นอยู�ท่ี 1.98% ต�อป� ซ�ง่ผลตอบแทนท่ีได�รับจะต่ำสุด
และมีโอกาสที่จะติดลบน�อยสุดเมื่อเทียบกับแผนลงทุนอื่น

ผลการดำเนินงานในอดีต

ความเส่ียงจากอัตราเง�นเฟ�อ
ความเส่ียงต�อความพอเพ�ยงในยามเกษ�ยณ จ�งไม�เหมาะกับผู�ท่ี
อายุน�อยท่ีพ�ง่จะเร�ม่ออมและมีอัตราเง�นสะสมไม�มากนัก

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนหุ�น 35 เทียบกับแผนหลัก อัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ผลตอบแทนรายป 2559

ผลตอบแทนแผนเง�นฝาก
และตราสารหนี้ระยะสั�น

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

ผลตอบแทนแผนเง�นฝาก
และตราสารหนี้ระยะสั�น

1.44%

1.51%

2560

1.51%

2561

1.42%

2562

1.67%

2563

1.24%

1.47% 1.98%

3 ป 5 ป วันจัดตั�ง
(27 กันยายน 2553)

เง�นฝากและตราสารหนี้
ระยะสั�นในประเทศ 100%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน
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ต่ำ สูง
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

แผนหลัก

อัตราเงินฝาก

เงินเฟอระยะยาว



แผนตราสารหนี้
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงทุนเพ�่อมุ�งเน�นการรักษาเง�นต�น รักษาค�าเง�นลงทุนให�ไม�ต่ำ
กว�าเง�นเฟ�อในระยะยาว

คุณกำลังลงทุนอะไร

เหมาะกับสมาช�กท่ีเข�าใจหลักการลงทุน สามารถรับความเส่ียง
ความผันผวนของราคาสินทรัพย�ได�เล็กน�อย และไม�ต�องการลงทุนใน
ตราสารทุน
      สำหรับสมาช�กท่ีต�องการกำหนดสัดส�วนการลงทุนด�วยตนเอง 
สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วนการลงทุนให�เหมาะสม
กับสถานการณ�และไม�เปล่ียนแผน หร�อปรับสัดส�วนการลงทุนบ�อยเกินไป 
โดยผสมระหว�างแผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น แผนกองทุน
อสังหาร�มทรัพย�ไทย แผนหุ�นต�างประเทศ และแผนหุ�นไทย

อัตราผลตอบแทนผันผวนน�อยมีโอกาสติดลบได�บ�างบางป� และ
ได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น
     สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�
จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

 ตั �งแต�ตั �งกองทุนในป� 2553 ผลตอบแทนเฉลี ่ยของแผน
ตราสารหนี้อยู�ที่ 3.07% ต�อป� ซ�่งอยู�ในระดับไม�สูงนัก และมีโอกาสที่จะ
ติดลบไม�มาก

ผลการดำเนินงานในอดีต

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงด�านความน�าเช�อ่ถือท่ีอยู�ในระดับต่ำ 
ความเส่ียงจากอัตราเง�นเฟ�อ
ความเส่ียงต�อความพอเพ�ยงในยามเกษ�ยณ โดยเฉพาะผู�ท่ีอายุน�อย
ท่ีพ�ง่จะเร�ม่ออมและมีอัตราเง�นสะสมไม�มากนัก

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนตราสารหนี้เทียบกับแผนหลัก อัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ผลตอบแทนรายป 2559

ผลตอบแทนแผนตราสารหนี้

ผลตอบแทนแผนตราสารหนี้

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

2.74%

1.74%

2560

3.01%

2561

1.25%

2562

4.25%

2563

2.75%

2.59% 3.07%

3 ป 5 ป วันจัดตั�ง
(25 สิงหาคม 2553)

ต่ำ สูง
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อื่นๆ

ตราสารหนี้
ภาคเอกชนไทย

ตราสารหนี้
ภาครัฐไทย

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

35%

40%
25%
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"การเลือกแผนตราสารหนี้ ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าจะได�ผลตอบแทนเป�นบวกตลอดเวลา
อาจมีโอกาสที่ผลตอบแทนเป�นลบได�ในบางช�วงเวลา"

แผนตราสารหนี้

แผนหลัก

เงินเฟอระยะยาว

อัตราเงินฝาก
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ผลตอบแทนตั�งแต�ตั �งกองทุนในป� 2540 อยู�ที ่ 317.75%
ใน 23 ป� หร�อเฉลี่ยอยู�ที ่ 6.20% ต�อป� และผลตอบแทนตั�งแต�วันที่ 
26 เมษายน 2556 (วันที ่เร� ่มแผนสมดุลตามอายุ) อยู �ที ่ 38.77%
หร�อเฉลี่ยอยู�ที่ 4.35% ต�อป� 

ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหลัก
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงทุนเพ�อ่ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยกระจายการลงทุน
และความเสี่ยงไปในสินทรัพย�หลายประเภท เช�น ตราสารหนี้ที่มีความ
มั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย�ที่มีการเติบโตสูง ทั�งในและ
ต�างประเทศ
 แผนนี้เป�นแผนการลงทุนแผนแรกตั�งแต�เร�่มจัดตั�ง กบข. มี
เป�าผลตอบแทนที่คาดหวังที่สูงกว�าเง�นเฟ�อในระยะยาว มีความเสี่ยงอยู�
ในระดับปานกลาง มีหลักเกณฑ�ตามกฎกระทรวงให�มีสัดส�วนการลงทุน
ในสินทรัพย�มั�นคงสูงไม�ต่ำกว�า 60%

คุณกำลังลงทุนอะไร

เหมาะกับสมาช�กท่ีต�องการผลตอบแทนการลงทุนและสามารถ
รับความเส่ียงปานกลาง ในระดับท่ีคงท่ีตั�งแต�เร�ม่เข�ากองทุนจนเกษ�ยณอายุ

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางมีโอกาสติดลบได�บ�างบางป� 
และได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนสมดุลตามอายุ (หุ�น 20)      
สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�จากหน�า
ภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ความเส่ียงจากการลงทุนจากการเปล่ียนแปลงราคาสินทรัพย�อัตรา
ดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเง�นตราต�างประเทศ อัตราเง�นเฟ�อ รวมถึง
ความเส่ียงด�านความน�าเช�อ่ถือท่ีอยู�ในระดับต่ำ (Investment Grade)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนการลงทุนกระทันหันทำให�เกิดผล
ขาดทุน เน่ืองจากเหตุการณ�ท่ีส�งผลกระทบด�านลบเพ�ยงชั�วคราว
อาจไม�เหมาะสมกับสมาช�กที่ต�องการเร�งสะสมผลตอบแทน เช�น 
สมาช�กท่ีมีอายุน�อย หร�อไม�เหมาะสมกับสมาช�กท่ีมุ�งรักษาเง�นต�น
เช�น สมาช�กใกล�เกษ�ยณ

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนหลัก อัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

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

ต่ำ สูง
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อื่นๆ

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

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%

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ผลตอบแทนรายป 2559

ผลตอบแทนแผนหลัก

ผลตอบแทนแผนหลัก

3.45%

5.08%

2560

6.40%

2561

0.23%

2562

5.47%

2563

4.73%

4.36% 6.20%

3 ป 5 ป วันจัดตั�ง
(27 มกราคม 2540)

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

67%

15%
+/- 4%

+/- 6%

18%

ธ.

แผนหลัก

อัตราเงินฝาก

เงินเฟอระยะยาว
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ผลตอบแทนเฉลี่ยของแผนหุ�น 35 อยู�ที่ 5.88% ต�อป� ตั�งแต�
ตั�งกองทุนเมื่อป� 2553 

ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหุ�น 35 (เดิม : แผนผสมหุ�นทว�)

แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงทุนเพ�อ่ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยกระจายการลงทุน
และความเสี่ยงไปในสินทรัพย�หลายประเภท เช�น ตราสารหนี้ที่มีความ
มั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย�ที่มีการเติบโตสูงทั�งในและ
ต�างประเทศ แต�เน�นไปที่ตราสารทุนมากกว�า
 แผนน้ีเป�นแผนการลงทุนท่ีเพ��มโอกาสในการสร�างผลตอบแทน
ให�ชนะอัตราเง�นเฟ�อกว�าแผนหลักในป�จจุบัน มีระดับผลตอบแทนคาดหวัง
ในระยะยาวและระดับความเสี่ยงที่สูงกว�าเช�นกัน

คุณกำลังลงทุนอะไร

เหมาะกับสมาช�กท่ีเข�าใจหลักการลงทุน ต�องการเลือกแผนลงทุน
ด�วยตนเอง และต�องการผลตอบแทนการลงทุนและสามารถรับความเส่ียง
สูงในระดับปานกลาง

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางมีโอกาสติดลบได�บ�าง
บางป� และได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนหลัก

สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�
จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย� 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ อัตรา
เง�นเฟ�อ รวมถึงความเสี่ยงด�านความน�าเช�่อถือที่อยู�ในระดับต่ำ 
(Investment Grade)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนการลงทุนกระทันหันทำให�เกิดผล
ขาดทุน เน่ืองจากเหตุการณ�ท่ีส�งผลกระทบด�านลบเพ�ยงชั�วคราว
ความเสียงท่ีผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หน่ึงได� จ�งไม�เหมาะกับ
ผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�มีความประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนหุ�น 35 เทียบกับแผนหลัก อัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

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

ต่ำ สูง
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อื่นๆ

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

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

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ผลตอบแทนรายป 2559

ผลตอบแทนแผนหุน 35

ผลตอบแทนแผนหุน 35

3.88%

6.48%

2560

8.14%

2561

-0.64%

2562

6.47%

2563

5.96%

5.24% 5.88%

3 ป 5 ป วันจัดตั�ง
(25 สิงหาคม 2553)

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

14%

51% 35%

+/- 4.4%

+/- 10.25%

แผนหลัก

แผนหุน 35

อัตราเงินฝาก

เงินเฟอระยะยาว



ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหุ�น 65
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงทุนเพ�อ่ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยมีเป�าหมายลงทุน
ในตราสารทุนร�อยละหกสิบห�า และส�วนที่เหลือจะเป�นการลงทุนในหลัก
ทรัพย�อ่ืน ๆ  โดยกระจายการลงทุนและความเส่ียงไปในสินทรัพย�หลาย
ประเภท เช�นตราสารหน้ีท่ีมีความมั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย�
ที่มีการเติบโตสูง ทั�งในและต�างประเทศ
 แผนน้ีเป�นแผนการลงทุนท่ีเพ��มโอกาสในการสร�างผลตอบแทน
ให�ชนะอัตราเง�นเฟ�อกว�าแผนหลักในป�จจุบัน มีระดับผลตอบแทนคาดหวัง
ในระยะยาวและระดับความเสี่ยงที่สูงกว�าเช�นกัน

 ผลตอบแทนเฉลี่ยของแผนหุ�น 65 อยู�ที่ 6.94% ต�อป� ตั�งแต�
ตั�งกองทุนเมื่อป� 2556

คุณกำลังลงทุนอะไร

 เหมาะกับสมาช�กที่เข�าใจหลักการลงทุน ต�องการเลือกแผน
ลงทุนด�วยตนเอง สามารถยอมรับความเส่ียงจากความผันผวนของราคา
ในระยะสั�นได� และมีระยะเวลาการออมนาน ต�องการผลตอบแทนการ
ลงทุนที่สูงกว�าแผนหลักและสามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง
ค�อนข�างสูง

 อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาส
ติดลบได�บ�างบางป� และได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนหลัก

สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�
จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย� 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ อัตรา
เง�นเฟ�อ รวมถึงความเสี่ยงด�านความน�าเช�่อถือที่อยู�ในระดับต่ำ 
(Investment Grade)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนการลงทุนกระทันหันทำให�เกิดผล
ขาดทุน เน่ืองจากเหตุการณ�ท่ีส�งผลกระทบด�านลบเพ�ยงชั�วคราว
ความเสียงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หนึ่งได� จ�งไม�เหมาะ
กับผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�มีความประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนหุ�น 65 เทียบกับอัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

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

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

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ผลตอบแทนรายป 2559

ผลตอบแทนแผนหุน 65

ผลตอบแทนแผนหุน 65

4.95%

9.91%

2560

12.53%

2561

-2.99%

2562

8.84%

2563

9.50%

7.41%

3 ป 5 ป

6.94%

วันจัดตั�ง
(25 เมษายน 2556)

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

อื่นๆ

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

12%65%

23%
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ต่ำ สูง
ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

แผนหลัก

แผนหุน 65

อัตราเงินฝาก

เงินเฟอระยะยาว
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ผลตอบแทนตั�งแต�จัดตั�งแผนในป� 2563 อยู�ที่ -8.34% ต�อป� 

ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 ลงทุนเพ�อ่ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยจะลงทุนในกองทุน
อสังหาร�มทรัพย�และหน�วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร�างพ�้นฐานไทยที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค�เพ�อ่
สะสมและสร�างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว  ทั�งน้ีมูลค�าทรัพย�สินต�อหน�วย
ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตาม มูลค�าโครงการ กระแสเง�นสดรับจาก
โครงการที่ลงทุน

คุณกำลังลงทุนอะไร

เหมาะกับสมาช�กที่เข�าใจหลักการลงทุน ต�องการลงทุนด�วย
ตนเอง โดยลงทุนร�วมกับแผนการลงทุนอ่ืนๆ และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับ
สัดส�วนการลงทุนบ�อยเกินไป สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุน
และปรับสัดส�วนการลงทุนให�เหมาะสมกับสถานการณ�  โดยผสมระหว�าง
แผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น แผนตราสารหน้ี แผนหุ�นต�างประเทศ 
และแผนหุ�นไทย

อัตราผลตอบแทนผันผวนค�อนข�างสูง โดยอาจผันผวนสูง
เนื่องจากการขาดสภาพคล�องในบางช�วงเวลา

สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�
จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย� 
อัตราดอกเบี้ย อัตราเง�นเฟ�อ
ความเส่ียงจากสภาพคล�องในการซ�อ้ขายกองทุนในบางช�วงเวลา
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแผนการลงทุนกระทันหันทำให�เกิดผล
ขาดทุน เน่ืองจากเหตุการณ�ท่ีส�งผลกระทบด�านลบเพ�ยงชั�วคราว

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทยเทียบกับอัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

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

ต่ำ สูง

ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

อสังหาร�มทรัพยไทย และโครงสรางพ��นฐานไทย

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ผลตอบแทนแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย -8.34%

2563

อสังหาร�มทรัพยไทยและ
โครงสรางพ��นฐานไทย100%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย

อัตราเงินฝาก

เงินเฟอระยะยาว
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ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหุ�นต�างประเทศ
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 ลงทุนเพ�่อความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ มุ�งสะสม และสร�าง
ผลตอบแทนที่สูง โดยลงทุนในหุ�นต�างประเทศทั�งจำนวน เพ�่อแสวงหา
โอกาสลงทุนในต�างประเทศ และเพ�่อให�สามารถสร�างผลตอบแทนที่สูง
อย�างเต็มที่

ผลตอบแทนในอดีตสามารถประมาณจากผลตอบแทนของ
ตราสารทุนต�างประเทศที่ กบข. ลงทุนดังนี้

คุณกำลังลงทุนอะไร

เหมาะกับสมาช�กที่เข�าใจหลักการลงทุน ต�องการลงทุนด�วย
ตนเอง หร�อมีอายุน�อยที ่มีระยะเวลาในการออมนาน และต�องการ
ผลตอบแทนการลงทุนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได�

นอกจากนี้ยังเหมาะกับสมาช�กที่ต�องการกำหนดสัดส�วนการ
ลงทุนด�วยตนเอง สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วน
การลงทุนให�เหมาะสมกับสถานการณ�และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับสัดส�วน
การลงทุนบ�อยเกินไป โดยผสมระหว�างแผนเง�นฝากและตราสารหนี้
ระยะสั�น แผนตราสารหน้ี แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย และแผนหุ�นไทย

อัตราผลตอบแทนผันผวนสูงมีโอกาสติดลบได� และมีโอกาส
ได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนอื่นในระยะยาว 
 สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�
จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย� 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ และอัตรา
เง�นเฟ�อ 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแผนการลงทุนกระทันหันทำให�เกิดผล
ขาดทุน เน่ืองจากเหตุการณ�ท่ีส�งผลกระทบด�านลบเพ�ยงชั�วคราว
ความเสียงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หนึ่งได� จ�งไม�เหมาะ
กับผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�มีความประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนหุ�นต�างประเทศเทียบกับอัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

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

ต่ำ สูง

ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

ตราสารทุนตางประเทศ

ตราสารทุนตางประเทศ

100%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ผลตอบแทนรายป 2559

ผลตอบแทนแผนหุนตางประเทศ

ผลตอบแทนแผนหุนตางประเทศ

10.08%

7.16%

2560

17.41%

2561

-12.63%

2562

18.38%

2563

28.99%

10.91%

3 ป 5 ป

แผนหุนตางประเทศ

อัตราเงินฝาก

เงินเฟอระยะยาว
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ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหุ�นไทย (เดิม : แผนตราสารทุนไทย) 

แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงทุนเพ�่อความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ มุ�งสะสม และสร�าง
ผลตอบแทนท่ีสูง โดยพยายามลงทุนในหุ�นไทยทั�งจำนวนเพ�อ่ให�สามารถ
สร�างผลตอบแทนที่สูงอย�างเต็มที่

ผลตอบแทนตั�งแต�จัดตั�งแผนในป� 2562 อยู�ที่ -5.19% ต�อป� 
โดยผลตอบแทนในอดีตสามารถประมาณจากผลตอบแทนของหุ�นไทย
ที่แผนหลักลงทุนดังนี้

คุณกำลังลงทุนอะไร
เหมาะกับสมาช�กที่เข�าใจหลักการลงทุน ต�องการลงทุนด�วย

ตนเอง หร�อมีอายุน�อยที ่มีระยะเวลาในการออมนาน และต�องการ
ผลตอบแทนการลงทุนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได�

นอกจากนี้ยังเหมาะกับสมาช�กที่ต�องการกำหนดสัดส�วนการ
ลงทุนด�วยตนเอง สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วน
การลงทุนให�เหมาะสมกับสถานการณ�และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับสัดส�วน
การลงทุนบ�อย โดยผสมระหว�างแผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น 
แผนตราสารหน้ี แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย และแผนหุ�นต�างประเทศ

อัตราผลตอบแทนผันผวนค�อนข�างสูง โดยอาจผันผวนสูง
เนื่องจากการขาดสภาพคล�องในบางช�วงเวลา

สามารถศึกษาระดับความเสี่ยงเปร�ยบเทียบของทุกแผนได�
จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความผันผวนของแผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย�
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ และอัตรา
เง�นเฟ�อ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนการลงทุนกระทันหันทำให�เกิดผล
ขาดทุน เน่ืองจากเหตุการณ�ท่ีส�งผลกระทบด�านลบเพ�ยงชั�วคราว
ความเสียงท่ีผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หน่ึงได� จ�งไม�เหมาะกับ
ผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�มีความประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนหุ�นไทยเทียบกับอัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

หมายเหตุ : ผลตอบแทนรายป� 2559-2561 เป�นผลตอบแทนของกลุ�มสินทรัพย�หุ�นไทย

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

ต่ำ สูง

ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน

ตราสารทุนไทย

ตราสารทุนไทย

100%

สัดสวนประเภท
สินทรัพยที่ลงทุน

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ผลตอบแทนรายป 2559

ผลตอบแทนแผนหุนไทย

ผลตอบแทนแผนหุนไทย

-4.70%

19.07%

2560

22.55%

2561

-5.65%

2562

2.14%

2563

-10.19%

4.78% -5.19%

3 ป 5 ป วันจัดตั�ง
(8 ม.ค. 62)

แผนหุนไทย

อัตราเงินฝาก

เงินเฟอระยะยาว


