
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ 30 พฤศจ�กายน 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�สมาช�กได�รับความรู�ด�านการเง�น
และการลงทุน เพ�่อที่จะสามารถเลือกแผนการลงทุนได�อย�าง
เหมาะสมกับตนเอง แผนการลงทุนที่ให�สมาช�กเลือกแบ�งเป�น 
2 ประเภท คือ แผนรายประเภทสินทรัพย� และแผนที่จัดเป�น
สำรับการลงทุน โดยมีแบบทดสอบเพ�่อประเมินความเสี่ยงที่
เหมาะสมก�อนดำเนินการเลือกแผน

 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

แผนหลัก

แผนรายประเภทสินทรัพย� แผนที่จัดเป�นสำรับการลงทุน

แผนทางเลือกการลงทุน
เลือก

แบบประเมิน ความเสี่ยง

ไม�เลือก

แผนหุ�น 35

แผนหุ�น 65

แผนสมดุลตามอายุ

แผนตราสารหนี้

แผนตราสารหนี้ต�างประเทศ

แผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย

แผนหุ�นไทย

แผนหุ�นต�างประเทศ

แผนทองคำ

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 สามารถเร�ยงลำดับจากน�อยไปมากได�ดังตารางข�างล�าง โดยจะอธิบายไปพร�อมกับลักษณะผลตอบแทน ดังนี้

หมายเหตุ : ไม�ได�เปร�ยบเทียบผลตอบแทนของแผนทางเลือกการลงทุนอื่น เนื่องจาก
                 เร�่มจัดตั�งแผนทางเลือกการลงทุนหลัง 25 เม.ย. 2556

สูง

สูงตํ่า
ตํ่า

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว

แผนหุ�นต�างประเทศ
แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย

แผนหุ�น 65

แผนตราสารหนี้ต�างประเทศ
แผนหุ�น 35

แผนหลัก

แผนสมดุลตามอายุ (หุ�น 20)

แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น , แผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1 ผล
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ความเสี่ยง

แผนตราสารหนี้

แผนหุ�นไทย
แผนทองคำ

• 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�า   
   ระดับความเสี่ยงหร�อความผันผวนที่สูงกว�าในระยะสั�น แต�ในระยะยาวระดับความผันผวนนี้จะมีอัตราการเพ��มที่ลดต่ำลง
• สมาช�กควรคำนึงถึงความเพ�ยงพอของเง�นลงทุนที่จะได�รับในอนาคตเพ�่อใช�หลังเกษ�ยณ หากความกังวลต�อความผันผวนระยะสั�นมีมากเกินไป อาจทำให�มีโอกาสได�รับเง�นน�อย
   กว�าที่คาดหวังมากข�้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

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

อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีโอกาสติดลบน�อย แต�มีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมต่ำท่ีสุดเม่ือเทียบกับแผนทางเลือกการลงทุนอ่ืน

อัตราผลตอบแทนไม�ผันผวน มุ�งเน�นรักษาเง�นต�น

อัตราผลตอบแทนผันผวนน�อย มีโอกาสติดลบได�บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบได�บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนตราสารหน้ีในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบได�บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนสมดุลตามอายุ (หุ�น 20) ในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบได�บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนหลักในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบได�บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนหลักในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบได�บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนหุ�น 35 ในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนผันผวนค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบได� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมท่ีดีอย�างสม่ำเสมอในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบได� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนทางเลือกการลงทุนอ่ืนในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบได� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนทางเลือกการลงทุนอ่ืนในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบมากได� แต�สามารถกระจายความเส่ียงโดยรวมของการลงทุนได�ในระยะยาว

แผนตราสารหนี้   
แผนสมดุลตามอายุ (หุ�น 20)

แผนหลัก

แผนตราสารหนี้ต�างประเทศ

แผนหุ�น 35

แผนหุ�น 65
แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย

แผนหุ�นไทย

แผนทองคำ

แผนหุ�นต�างประเทศ
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แผนทางเลือกการลงทุน ลักษณะผลตอบแทนระดับความเสี่ยง

แผนหุ�น 65
แผนหุ�น 35
แผนหลัก
แผนสมดุลตามอายุ (หุ�น 20)
แผนตราสารหนี้
เง�นเฟ�อระยะยาว
แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น
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เปร�ยบเทียบผลตอบแทนในอดีตของแผนทางเลือกการลงทุน 
ตั�งแต�วันที่ 25 เมษายน 2556 (วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ) 
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ตารางนี้สำหรับสมาช�กที่เกษ�ยณเมื่ออายุครบ 60 ป�บร�บูรณ� กรณีที่สมาช�กเกษ�ยณที่อายุ 65 ป� หร�อ 70 ป� 
จะขยายระยะเวลาที่เร�่มต�นจากไม�เกิน 45 ป� เป�นไม�เกิน 50 ป� หร�อ 55 ป� ตามลำดับ

แผนสมดุลตามอายุ
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  30 กันยายน 2565

 ผลตอบแทนของแผนจะข�้นกับช�วงอายุของสมาช�กและเป�น
สัดส�วนระหว�างแผนทางเลือกการลงทุนอื่นๆ ที่เป�นส�วนประกอบตาม
ตาราง โดยมีผลตอบแทนเฉล่ียของแต�ละแผนทางเลือกการลงทุน ดังน้ี 

ผลการดำเนินงานในอดีต

 ลงทุนเพ�่อความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยกระจายการ
ลงทุนและความเสี่ยงไปในสินทรัพย�หลายประเภท เช�น ตราสารหนี้ที่
มีความมั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย�ท่ีมีการเติบโตสูงทั�งไทย
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�ในแผนทางเลือกการลงทุนอื่น ๆ เช�น แผนเง�นฝากและตราสารหนี้
ระยะสั�น แผนหุ�น 35 โดยมีการปรับสัดส�วนการลงทุนตามตารางข�างล�าง

*หมายเหตุ: สมาช�กสามารถเลือกอายุที่จะเกษ�ยณให�สอดคล�องกับอายุที่กำหนดตามกฎหมาย 
(60 / 65 / 70 ป�)

ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจะลดลงตามอายุจากสูงไป
ต่ำ และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมโดยเฉลี่ยตลอดอายุ
การลงทุนมากกว�าแผนหลัก
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลืือก
การลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนกะทันหัน
ทำให�เกิดผลขาดทุน เนื่องจากเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบด�านลบ
เพ�ยงชั�วคราว

ป�จจัยความเส่ียง

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

ต่ำ สูง

กลุ�มตราสารหนี้ทั�งไทยและต�างประเทศ เช�น เง�นฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ�นกู�
ภาคเอกชน
กลุ�มตราสารทุนทั�งไทยและต�างประเทศ เช�น หุ�นไทย หุ�นโลกตลาดพัฒนาแล�ว 
หุ�นโลกตลาดเกิดใหม�
กลุ�มอื่นๆ เช�น อสังหาร�มทรัพย� น้ำมัน

ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

ผลตอบแทนแผนหุ�น 65
ผลตอบแทนแผนหุ�น 35
ผลตอบแทนแผนสมดุลตามอายุ (หุ�น 20)
ผลตอบแทนแผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น

4.65% 4.22% 5.91%

3.51% 3.53% 5.32%
3.06% 3.21% 3.61%

0.93% 1.17% 1.79%

3 ป� 5 ป� วันจัดตั�ง
(25 เม.ย. 2556)

ช�วงอายุของสมาช�ก

สัดส�วนของแต�ละแผนและแต�ละประเภทสินทรัพย�ตามอายุสมาช�ก

% การแบ�งตามแผนลงทุน

แผนหุ�น 65 ตราสารทุน
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65%
59%
53%
47%
41%
35%
32%
29%
26%
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เกิน 45 ป� แต�ไม�เกิน 46 ป�
เกิน 46 ป� แต�ไม�เกิน 47 ป�
เกิน 47 ป� แต�ไม�เกิน 48 ป�
เกิน 48 ป� แต�ไม�เกิน 49 ป�
เกิน 49 ป� แต�ไม�เกิน 50 ป�
เกิน 50 ป� แต�ไม�เกิน 51 ป�
เกิน 51 ป� แต�ไม�เกิน 52 ป�
เกิน 52 ป� แต�ไม�เกิน 53 ป�
เกิน 53 ป� แต�ไม�เกิน 54 ป�
เกิน 54 ป� แต�ไม�เกิน 55 ป�
เกิน 55 ป� แต�ไม�เกิน 56 ป�
เกิน 56 ป� แต�ไม�เกิน 57 ป�
เกิน 57 ป� แต�ไม�เกิน 58 ป�
เกิน 58 ป� แต�ไม�เกิน 59 ป�

เกิน 59 ป�

ตราสารหนี้ อื่นๆแผนหุ�น 35
แผนสมดุล
ตามอายุ
(หุ�น 20)

แผนเง�นฝาก
และตราสาร
หนี้ระยะสั�น

สรุปสัดส�วนสินทรัพย�ลงทุน



100%

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนมุ�งคุ�มครองเง�นต�น 1
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  30 กันยายน 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

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

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

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ต่ำ สูง

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย

คำเตือน

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

ณ  30 กันยายน 2565

 ลงทุนในเง�นฝากและตราสารหนี้ไทยระยะสั �นที ่มีอายุ
คงเหลือก�อนครบกำหนดไถ�ถอนไม�เกิน 1 ป� ซ�่งมีสภาพคล�องสูง 
เพ�่อมุ�งเน�นรักษาเง�นต�น

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�
เหมาะสมกับสถานการณ� และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับสัดส�วนการลงทุน
บ�อยเกินไป โดยผสมระหว�าง แผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น แผน
ตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย แผนหุ�นไทย แผนหุ�น
ต�างประเทศ แผนตราสารหน้ีต�างประเทศ และแผนทองคำ

อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีโอกาสติดลบน�อย แต�มีโอกาสได�
อัตราผลตอบแทนสะสมต่ำที ่สุดเมื ่อเทียบกับแผนทางเลือก
การลงทุนอื่น
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือก
การลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร
ความเสี่ยงต�อความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยเฉพาะ
ผู�มีอายุน�อยที่พ�่งจะเร�่มออมและมีอัตราเง�นสะสมไม�มากนัก

ป�จจัยความเส่ียง

ผลตอบแทนแผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น เทียบกับแผนหลัก อัตราเง�นเฟ�อ และอัตราเง�นฝาก (1 ป� 5 ธนาคาร)

ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

ผลตอบแทนรายป� 2560

ผลตอบแทนแผนเง�นฝาก
และตราสารหนี้ระยะสั�น

*ผลตอบแทนของแผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น ตั�งแต�วันที่ 25 เม.ย. 2556 
  (วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ)

ผลตอบแทนแผนเง�นฝาก
และตราสารหนี้ระยะสั�น

0.93%

2561

1.51%

2562

1.42%

2563

1.67%

2564

1.24% 0.66%

1.17% 1.79%

3 ป� 5 ป� วันจัดตั�ง
(27 ก.ย. 2553)
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ต่ำ สูง

ตราสารหนี้ตลาดเง�นไทย

100%

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน
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ผลตอบแทนรายป� 2560 2561

3.01%

2562

1.25%

2563

4.25%

2564

2.75% 0.05%

แผนตราสารหนี้
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  30 กันยายน 2565

 ลงทุนในตราสารหนี้ไทยทั�งตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้
ภาคเอกชน เพ�่อมุ�งเน�นการรักษาเง�นต�น และรักษาค�าเง�นลงทุนให�ไม�ต่ำ
ไปกว�าอัตราเง�นเฟ�อในระยะยาว

คุณกำลังลงทุนอะไร

 เหมาะกับสมาช�กท่ีเข�าใจหลักการลงทุน ต�องการกำหนดสัดส�วน
การลงทุนด�วยตนเอง สามารถยอมรับความเส่ียงจากความผันผวนของ
ราคาสินทรัพย�ได�น�อย และไม�ต�องการลงทุนในตราสารทุน
 สำหรับสมาช�กท่ีต�องการกำหนดสัดส�วนการลงทุนด�วยตนเอง 
สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วนการลงทุนให�
เหมาะสมกับสถานการณ� และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับสัดส�วนการลงทุน
บ�อยเกินไป โดยผสมระหว�าง แผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น แผน
ตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย แผนหุ�นไทย แผนหุ�น
ต�างประเทศ แผนตราสารหนี้ต�างประเทศ และแผนทองคำ

อัตราผลตอบแทนผันผวนน�อย มีโอกาสติดลบได�บ�างบางป� และ
มีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนเง�นฝากและ
ตราสารหนี้ระยะสั�น
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือก
การลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงจากอัตราเง�นเฟ�อ
ความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู�ออกตราสาร
ความเส่ียงต�อความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยเฉพาะผู�มีอายุน�อย
ที่พ�่งจะเร�่มออมและมีอัตราเง�นสะสมไม�มากนัก

ป�จจัยความเส่ียง

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

ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

ผลตอบแทนแผนตราสารหนี้

ผลตอบแทน
แผนตราสารหนี้

*ผลตอบแทนของแผนตราสารหนี้ ตั�งแต�วันที่ 25 เม.ย. 2556 
  (วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ)

0.72% 1.49% 2.52%

3 ป� 5 ป� วันจัดตั�ง
(25 ส.ค. 2553)

ต่ำ สูง

ตราสารหนี้ระยะสั�นไทย

ตราสารหนี้
ภาคเอกชนไทย

ตราสารหนี้
ภาครัฐไทย

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

32.68%

39.72%

27.60%
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"การเลือกแผนตราสารหนี้ ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าจะได�ผลตอบแทนเป�นบวกตลอดเวลา
อาจมีโอกาสที่ผลตอบแทนเป�นลบได�ในบางช�วงเวลา"
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ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหลัก
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  30 กันยายน 2565

 ลงทุนเพ�อ่ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยกระจายการลงทุน
และความเสี่ยงไปในสินทรัพย�หลายประเภท เช�น ตราสารหนี้ที่มีความ
มั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย�ที่มีการเติบโตสูงทั�งไทยและ
ต�างประเทศ
 แผนนี้เป�นแผนการลงทุนแผนแรกตั�งแต�เร� ่มจัดตั�ง กบข. 
มีเป�าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังที่สูงกว�าอัตราเง�นเฟ�อในระยะยาว 
มีความเสี่ยงอยู�ในระดับปานกลางค�อนข�างสูง มีหลักเกณฑ�ตามกฎ
กระทรวงให�มีสัดส�วนการลงทุนในสินทรัพย�มั�นคงสูงไม�ต่ำกว�า 60%

คุณกำลังลงทุนอะไร

 เหมาะกับสมาช�กท่ีต�องการผลตอบแทนการลงทุนและสามารถ
รับความเส่ียงระดับปานกลางค�อนข�างสูง อีกทั�งต�องการกระจายการลงทุนไป
ในสินทรัพย�หลายประเภททั�งไทยและต�างประเทศตามกฎกระทรวง
 ทั�งน้ี อาจไม�เหมาะสมกับสมาช�กท่ีต�องการเร�งสะสมผลตอบแทน
เช�น สมาช�กที่มีอายุน�อย หร�อไม�เหมาะสมกับสมาช�กที่มุ�งรักษาเง�นต�น 
เช�น สมาช�กใกล�เกษ�ยณ

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบ
ได�บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�า
แผนสมดุลตามอายุ (หุ�น 20) ในระยะยาว
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือก
การลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแผนทางเลือกการลงทุนกะทันหันทำให�
เกิดผลขาดทุน เนื ่องจากเหตุการณ�ที ่ส�งผลกระทบด�านลบ
เพ�ยงชั�วคราว

ป�จจัยความเส่ียง

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

*ผลตอบแทนของแผนหลัก ตั�งแต�วันที่ 25 เม.ย. 2556
  (วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ) 

ต่ำ สูง

กลุ�มตราสารหน้ีทั�งไทยและต�างประเทศ เช�น เง�นฝาก พันธบัตรรัฐบาล 
หุ�นกู�เอกชน รวมกันไม�ต่ำกว�า 60%
กลุ�มตราสารทุนทั�งไทยและต�างประเทศ เช�น หุ�นไทย หุ�นโลกตลาด
พัฒนาแล�ว หุ�นโลกตลาดเกิดใหม�
กลุ�มอื่น ๆ เช�น อสังหาร�มทรัพย� น้ำมัน
โดยทั�ง 3 กลุ�มมีสัดส�วนการลงทุนในต�างประเทศรวมกันไม�เกิน 60%

ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

ผลตอบแทนแผนหลัก

ผลตอบแทนแผนหลัก

3.06% 3.12% 6.12%

3 ป� 5 ป� วันจัดตั�ง
(27 ม.ค. 2540)

ผลตอบแทนรายป� 2560 2561

6.40%

2562

0.23%

2563

5.47%

2564

4.73% 5.83%

อื่นๆ

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

23.75%

11.86%
64.39%

หมายเหตุ : การลงทุนในต�างประเทศ กบข. มีนโยบายป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส�วน



แผนตราสารหนี้ต�างประเทศ
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจ�กายน 2565

 ลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐโลกและตราสารหน้ีภาคเอกชนโลก
ท่ีมีอันดับความน�าเช�อ่ถือน�าลงทุน (Investment Grade) ทั�งตราสารหน้ี
รายหลักทรัพย� หน�วยลงทุนของกองทุนรวม และจัดจ�างผู�จัดการกองทุน
ต�างประเทศ
 แผนตราสารหนี้ต�างประเทศจะมีความผันผวนมากกว�าแผน
ตราสารหนี้ซ�่งเป�นแผนทางเลือกการลงทุนที่ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้
ไทยเท�านั�น เน่ืองจากมีการลงทุนในตราสารหน้ีต�างประเทศท่ีมีอายุเฉล่ีย
ของพอร�ตมากกว�าตราสารหนี้ไทย แต�แผนนี้จะช�วยกระจายความเสี่ยง 
ในการลงทุนได� ทั�งลดการกระจุกตัวของการลงทุนภายในประเทศ และ
กระจายความเสี่ยงโดยรวมของพอร�ต รวมทั�งยังเพ��มโอกาสสร�าง
ผลตอบแทนในระยะยาว

คุณกำลังลงทุนอะไร แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนกะทันหันทำให�เกิด
ผลขาดทุน เนื่องจากเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบด�านลบเพ�ยงชั�วคราว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หนึ่งได� จ�งไม�เหมาะกับ
ผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�ประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง

ตราสารหนี้
ภาคเอกชนโลก

ตราสารหนี้
ภาครัฐโลก

หมายเหตุ :  (1) สัดส�วนข�างต�นแสดงถึงนโยบายการลงทุนของแผน การลงทุนจร�งอาจมีความแตกต�าง
                       ไปจากสัดส�วนดังกล�าว
                 (2) กบข. มีนโยบายป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั�งหมด

30%

70%
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"การเลือกแผนตราสารหนี้ต�างประเทศ ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าจะได�ผลตอบแทนเป�นบวกตลอดเวลา
อาจมีโอกาสที่ผลตอบแทนเป�นลบได�ในบางช�วงเวลา"
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แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ต่ำ

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบ
ได�บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�า
แผนหลักในระยะยาว
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือก
การลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต
 ผลตอบแทนในอดีตสามารถประมาณการจากผลตอบแทนของ
ดัชนีตราสารหน้ีต�างประเทศ Bloomberg Barclays Global Treasury 
Index 70% และ Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Credit Index 30% ในรูปสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ ปรับด�วยอัตราแลก
เปลี่ยนเพ�่อเทียบเท�าค�าสกุลเง�นบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

ผลตอบแทนรายป�

ผลตอบแทนแผนตราสารหนี้ต�างประเทศ*

ผลตอบแทนแผน
ตราสารหนี้ต�างประเทศ**

*เป�นผลตอบแทนย�อนหลังของดัชนีตราสารหนี้ต�างประเทศในรูปสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ ปรับด�วยอัตราแลก
เปลี่ยนเพ�่อเทียบเท�าค�าสกุลเง�นบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ข�อมูล 31 ต.ค. 65)

**เป�นผลตอบแทนย�อนหลังของดัชนีตราสารหนี้ต�างประเทศในรูปสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ ปรับด�วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ�่อเทียบเท�าค�าสกุลเง�นบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

-1.45%

2561 2562

1.08%

2560

2.72%

2563

7.05%

2564

5.45% -1.59%

-0.54%

3 ป� 5 ป�

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

วันที่เร� ่มจัดตั�งแผน 8 ธันวาคม 2565 

 เหมาะกับสมาช�กท่ีเข�าใจหลักการลงทุน ต�องการกำหนดสัดส�วน
การลงทุนด�วยตนเอง สามารถยอมรับความเส่ียงจากความผันผวนของ
ราคาสินทรัพย�ได�ปานกลาง และไม�ต�องการลงทุนในตราสารทุน โดยเป�น
สมาช�กท่ีต�องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย�ตราสารหน้ีต�างประเทศ
ที่มีสภาพคล�องสูง เพ�่อเป�นทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายกว�า
ตราสารหน้ีไทย ต�องการเพ��มโอกาสสร�างผลตอบแทนท่ีสูงข�น้ และสามารถ
ยอมรับความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารหน้ีต�างประเทศซ�ง่มี
ความผันผวนสูงกว�าตราสารหน้ีไทย
 สำหรับสมาช�กท่ีต�องการกำหนดสัดส�วนการลงทุนด�วยตนเอง 
สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วนการลงทุนให�
เหมาะสมกับสถานการณ� และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับสัดส�วนการลงทุน
บ�อยเกินไป โดยผสมระหว�าง แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น 
แผนตราสารหน้ี แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย แผนหุ�นไทย แผนหุ�น
ต�างประเทศ แผนตราสารหน้ีต�างประเทศ และแผนทองคำ

ผลตอบแทนดัชนีตราสารหนี้ต�างประเทศ 5 ป�ย�อนหลัง

หมายเหตุ : (1) เป�นผลตอบแทนของดัชนีตราสารหน้ีต�างประเทศ Bloomberg Barclays Global Treasury Index 70% 
                      และ Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index 30% ในรูป
                      สกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ ปรับด�วยอัตราแลกเปล่ียนเพ�อ่เทียบเท�าค�าสกุลเง�นบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน
                 (2) ผลขาดทุนสูงสุดในช�วงระยะเวลา 5 ป� ย�อนหลัง (Maximum Drawndown) คือ -16.20% (ข�อมูล 31 ต.ค. 65)

-10.00%

-5.00%
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5.00%
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20.00%

ธ.ค. 60 ธ.ค. 61 ธ.ค. 62 ธ.ค. 63 ธ.ค. 64 31 ต.ค. 65
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ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหุ�น 35
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  30 กันยายน 2565

 ลงทุนเพ�อ่ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยกระจายการลงทุน
และความเสี่ยงไปในสินทรัพย�หลายประเภท เช�น ตราสารหนี้ที่มีความ
มั�นคงสูง ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย�ที่มีการเติบโตสูงทั�งไทยและ
ต�างประเทศ โดยมีเป�าหมายการลงทุนในตราสารทุนประมาณร�อยละ
สามสิบห�า
 แผนทางเลือกการลงทุนน้ีเป�นแผนท่ีเพ��มโอกาสในการสร�างผล
ตอบแทนให�ชนะอัตราเง�นเฟ�อมากกว�าแผนหลัก โดยมีระดับผลตอบแทน
คาดหวังในระยะยาวและระดับความเส่ียงท่ีสูงกว�าเช�นกัน

คุณกำลังลงทุนอะไร

 เหมาะกับสมาช�กท่ีเข�าใจหลักการลงทุน ต�องการเลือกแผนทาง
เลือกการลงทุนด�วยตนเอง สามารถยอมรับความเส่ียงจากความผันผวน
ของราคาในระยะสั�นได�และมีระยะเวลาในการออมนาน ต�องการเพ��มโอกาส
สร�างผลตอบแทนการลงทุนท่ีสูงกว�าแผนหลักและสามารถรับความเส่ียง
ในระดับปานกลางค�อนข�างสูง

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบได�
บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนหลัก
ในระยะยาว
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือก
การลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนกะทันหัน
ทำให�เกิดผลขาดทุน เนื่องจากเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบด�านลบ
เพ�ยงชั�วคราว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หนึ่งได� จ�งไม�เหมาะกับ
ผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�ประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง

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

*ผลตอบแทนของแผนหุ�น 35 ตั�งแต�วันที่ 25 เม.ย. 2556 
  (วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ) 

ต่ำ สูง

อื่นๆ

ตราสารทุน
ตราสารหนี้

กลุ�มตราสารหน้ีทั�งไทยและต�างประเทศ เช�น เง�นฝาก พันธบัตรรัฐบาล 
หู�นกู�ภาคเอกชน
กลุ�มตราสารทุนทั�งไทยและต�างประเทศ เช�น หุ�นไทย หุ�นโลกตลาด
พัฒนาแล�ว หุ�นโลกตลาดเกิดใหม�
กลุ�มอื่นๆ เช�น อสังหาร�มทรัพย� น้ำมัน

ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

ผลตอบแทนแผนหุ�น 35 3.51% 3.53% 5.32%

3 ป� 5 ป� วันจัดตั�ง
(25 ส.ค. 2553)

ผลตอบแทนรายป� 2560 2561

8.14%

2562

-0.64%

2563

6.47%

2564

5.96% 8.32%ผลตอบแทนแผนหุ�น 35
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หมายเหตุ : การลงทุนในต�างประเทศ กบข. มีนโยบายป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส�วน

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

26.07%

25.75%

48.18%
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ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหุ�น 65
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  30 กันยายน 2565

 ลงทุนเพ�อ่ความเพ�ยงพอในยามเกษ�ยณ โดยมีเป�าหมายลงทุน
ในตราสารทุนร�อยละหกสิบห�า และส�วนที่เหลือจะเป�นการลงทุนใน
หลักทรัพย�อื่นๆ โดยกระจายการลงทุนและความเสี่ยงไปในสินทรัพย�
หลายประเภท เช�น ตราสารหน้ีท่ีมีความมั�นคงสูง อสังหาร�มทรัพย� 
 แผนทางเลือกการลงทุนนี้เป�นแผนที่เพ��มโอกาสในการสร�าง
ผลตอบแทนให�ชนะอัตราเง�นเฟ�อมากกว�าแผนหลัก โดยมีระดับผลตอบแทน
คาดหวังในระยะยาวและระดับความเส่ียงท่ีสูงกว�าเช�นกัน

คุณกำลังลงทุนอะไร

 เหมาะกับสมาช�กที่เข�าใจหลักการลงทุน ต�องการเลือกแผน
ทางเลือกการลงทุนด�วยตนเอง สามารถยอมรับความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาในระยะสั�นได�และมีระยะเวลาในการออมนาน ต�องการ
เพ��มโอกาสสร�างผลตอบแทนการลงทุนที ่สูงกว�าแผนหุ�น 35 และ
สามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลางค�อนข�างสูง

อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบ
ได�บ�างบางป� และมีโอกาสได�อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�า
แผนหุ�น 35 ในระยะยาว
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือกการ
ลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ป�จจัยความเส่ียง

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

*ผลตอบแทนของแผนหุ�น 65 ตั�งแต�วันที่ 25 เม.ย. 2556 
  (วันที่เร�่มแผนสมดุลตามอายุ) 

กลุ�มตราสารหนี้ทั�งไทยและต�างประเทศ เช�น เง�นฝาก พันธบัตร
รัฐบาล หู�นกู�ภาคเอกชน
กลุ�มตราสารทุนทั�งไทยและต�างประเทศ เช�น หุ�นไทย หุ�นโลกตลาด
พัฒนาแล�ว หุ�นโลกตลาดเกิดใหม�
กลุ�มอื่นๆ เช�น อสังหาร�มทรัพย� น้ำมัน

ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

ผลตอบแทนแผนหุ�น 65 4.65% 4.22%

3 ป� 5 ป�

5.91%

วันจัดตั�ง
(12 เม.ย. 2556)

อื่นๆ
ตราสารทุน

ตราสารหนี้
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ต่ำ สูง

ผลตอบแทนรายป� 2560 2561

12.53%

2562

-2.99%

2563

8.84%

2564

9.50% 12.83%ผลตอบแทนแผนหุ�น 65

หมายเหตุ : การลงทุนในต�างประเทศ กบข. มีนโยบายป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส�วน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนกะทันหัน
ทำให�เกิดผลขาดทุน เนื่องจากเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบด�านลบ
เพ�ยงชั�วคราว
ความเสีย่งท่ีผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หน่ึงได� จ�งไม�เหมาะกับผู�
ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�ประสงค�จะออมต�อ

27.72%

18.54%

53.74%

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน
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ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  30 กันยายน 2565

 ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�และกองทุนรวมโครงสร�าง
พ� ้นฐานที ่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค�เพ�อ่สะสมและสร�างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว ทั�งน้ี มูลค�า
ทรัพย�สินต�อหน�วยลงทุนอาจเปล่ียนแปลงตามมูลค�าโครงการและกระแส
เง�นสดรับจากโครงการที่ลงทุน

คุณกำลังลงทุนอะไร

 เหมาะกับสมาช�กท่ีเข�าใจหลักการลงทุน ต�องการกำหนดสัดส�วน
การลงทุนด�วยตนเอง มีระยะเวลาในการออมนาน โดยเป�นสมาช�กท่ีต�องการ
สร�างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�และกองทุน
รวมโครงสร�างพ�น้ฐานท่ีได�รับผลตอบแทนในรูปเง�นป�นผลท่ีดีอย�างสม่ำเสมอ
ในระยะยาว และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ตราสารได�ค�อนข�างสูง
 สำหรับสมาช�กที่ต�องการกำหนดสัดส�วนการลงทุนด�วยตนเอง 
สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วนการลงทุนให�เหมาะ
สมกับสถานการณ� และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับสัดส�วนการลงทุนบ�อยเกิน
ไป โดยผสมระหว�าง แผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น แผนตราสารหน้ี 
แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย แผนหุ�นไทย แผนหุ�นต�างประเทศ แผน
ตราสารหน้ีต�างประเทศ และแผนทองคำ

อัตราผลตอบแทนผันผวนค�อนข�างสูง มีโอกาสติดลบได� และมีโอกาส
ได�อัตราผลตอบแทนสะสมท่ีดีอย�างสม่ำเสมอในระยะยาว
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือกการ
ลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ
ความเส่ียงจากสภาพคล�องในการซ�อ้ขายกองทุนในบางช�วงเวลา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนกะทันหัน
ทำให�เกิดผลขาดทุน เนื่องจากเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบด�านลบ
เพ�ยงชั�วคราว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หนึ่งได� จ�งไม�เหมาะ
กับผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�ประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง

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

*ผลตอบแทนของแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย ตั�งแต�วันที่ 31 ก.ค. 2563 
  (วันที่เร�่มแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย)

ต่ำ สูง

ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

ผลตอบแทนแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย -7.25%

อสังหาร�มทรัพย�ไทยและ
โครงสร�างพ�้นฐานไทย

100%

ผลตอบแทนแผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย

หมายเหตุ : ผลตอบแทนป� 2563 เร�่มตั�งแต� 31 ก.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
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วันจัดตั�ง
(31 ก.ค. 2563)

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน



ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหุ�นต�างประเทศ
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  30 กันยายน 2565

 ลงทุนในหุ�นต�างประเทศโดยกระจายการลงทุนไปในหุ�นโลก
ตลาดพัฒนาแล�วและหุ�นโลกตลาดเกิดใหม� เพ�่อมุ�งสะสมและสร�าง
ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว โดยมุ�งเน�นที่จะลงทุนในหุ�นต�างประเทศ
ทั�งจำนวน เพ�่อให�สามารถสร�างผลตอบแทนได�อย�างเต็มที่ และเพ�่อ
แสวงหาโอกาสลงทุนในต�างประเทศ

คุณกำลังลงทุนอะไร
 เหมาะกับสมาช�กท่ีเข�าใจหลักการลงทุน ต�องการกำหนดสัดส�วน
การลงทุนด�วยตนเอง มีระยะเวลาในการออมนาน โดยเป�นสมาช�กท่ีต�องการ
กระจายการลงทุนไปในหุ�นต�างประเทศ ต�องการผลตอบแทนการลงทุนสูง
และสามารถรับความเส่ียงสูงได� 
 สำหรับสมาช�กท่ีต�องการกำหนดสัดส�วนการลงทุนด�วยตนเอง
สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วนการลงทุนให�
เหมาะสมกับสถานการณ� และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับสัดส�วนการลงทุน
บ�อยเกินไป โดยผสมระหว�าง แผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น แผน
ตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย แผนหุ�นไทย แผนหุ�น
ต�างประเทศ แผนตราสารหน้ีต�างประเทศ และแผนทองคำ

อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบได� และมีโอกาส
ได�รับอัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนทางเลือกการลงทุนอ่ืนใน
ระยะยาว
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือก
การลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนกะทันหัน
ทำให�เกิดผลขาดทุน เนื่องจากเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบด�านลบ
เพ�ยงชั�วคราว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หนึ่งได� จ�งไม�เหมาะ
กับผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�ประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง

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

*ผลตอบแทนของแผนหุ�นต�างประเทศ ตั�งแต�วันที่ 30 พ.ย. 2564
  (วันที่เร�่มแผนหุ�นต�างประเทศ) 

ผลตอบแทน

ผลตอบแทนแผนหุ�นต�างประเทศ -22.14%

หมายเหตุ : ผลตอบแทนย�อนหลังเร�่มตั�งแต� 30 พ.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 65 
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(30 พ.ย. 2564)

 

 
1

2
3

4 5
6

7

8

ต่ำ สูง

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

ตราสารทุนโลก
ตลาดพัฒนาแล�ว

74.29%

1.64%

ตราสารหนี้
ระยะสั�นไทย

ตราสารทุนโลก
ตลาดเกิดใหม�

24.07%

หมายเหตุ : กบข. มีนโยบายป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส�วน
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ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนหุ�นไทย
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ  30 กันยายน 2565

 ลงทุนในหุ�นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
ที่มีป�จจัยพ�้นฐานดีและสภาพคล�อง เพ�อ่มุ�งสะสมและสร�างผลตอบแทน
ที่สูงในระยะยาว โดยมุ�งเน�นท่ีจะลงทุนในหุ�นไทยทั�งจำนวน เพ�อ่ให�สามารถ
สร�างผลตอบแทนได�อย�างเต็มที่

คุณกำลังลงทุนอะไร
 เหมาะกับสมาช�กท่ีเข�าใจหลักการลงทุน ต�องการกำหนดสัดส�วน
การลงทุนด�วยตนเอง มีระยะเวลาในการออมนาน โดยเป�นสมาช�กท่ีต�องการ
ลงทุนในหุ�นไทยท่ีมีป�จจัยพ�น้ฐานดี ต�องการผลตอบแทนการลงทุนสูงและ
สามารถรับความเส่ียงสูงได�
 สำหรับสมาช�กท่ีต�องการกำหนดสัดส�วนการลงทุนด�วยตนเอง 
สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วนการลงทุนให�
เหมาะสมกับสถานการณ� และไม�เปล่ียนแผนหร�อปรับสัดส�วนการลงทุน
บ�อยเกินไป โดยผสมระหว�าง แผนเง�นฝากและตราสารหน้ีระยะสั�น แผน
ตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย แผนหุ�นไทย แผนหุ�น
ต�างประเทศ แผนตราสารหน้ีต�างประเทศ และแผนทองคำ

อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบได� และมีโอกาสได�
อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว�าแผนทางเลือกการลงทุนอื่นใน
ระยะยาว
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือก
การลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนกะทันหัน
ทำให�เกิดผลขาดทุน เนื่องจากเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบด�านลบ
เพ�ยงชั�วคราว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หนึ่งได� จ�งไม�เหมาะ
กับผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�ประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง

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

หมายเหตุ : ผลตอบแทนป� 2562 เร�่มตั�งแต� 8 ม.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62

*ผลตอบแทนของแผนหุ�นไทย ตั�งแต�วันที่ 8 ม.ค. 2562
  (วันที่เร�่มแผนหุ�นไทย) 

ต่ำ สูง

ตราสารทุนไทย

100%

ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

ผลตอบแทนแผนหุ�นไทย 0.61% 1.22%

3 ป�
วันจัดตั�ง

(8 ม.ค. 2562)

ผลตอบแทนแผนหุ�นไทย

ผลตอบแทนรายป� 2562 2563

0.19%

2564

-10.19% 15.73%
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สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน



ผลการดำเนินงานในอดีต

แผนทองคำ
แผนทางเลือกการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจ�กายน 2565

 ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำในต�างประเทศ 
เพ�อ่สร�างผลตอบแทนในระยะยาว และช�วยกระจายความเส่ียงในการลงทุน

 ผลตอบแทนในอดีตสามารถประมาณการจากผลตอบแทน
ของกองทุน SPDR Gold Shares ในรูปสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ ปรับ
ด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ�่อเทียบเท�าค�าสกุลเง�นบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน

คุณกำลังลงทุนอะไร

แผนทางเลืือกการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

สัดส�วนของประเภทสินทรัพย�ที่ลงทุน

แผนภาพแสดงระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
แผนทางเลือกการลงทุน

 เหมาะกับสมาช�กที ่เข�าใจหลักการลงทุน ต�องการกำหนด
สัดส�วนการลงทุนด�วยตนเอง ต�องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย� 
ทางเลือกต�างประเทศ นอกเหนือจากหุ�นและตราสารหนี้ เพ�่อสร�าง
ผลตอบแทนที่ป�องกันความเสี่ยงจากอัตราเง�นเฟ�อ ยอมรับความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลก ต�องการเพ��มโอกาส
สร�างผลตอบแทนการลงทุนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได� 
(โปรดศึกษาเง�่อนไขการลงทุนในแผนทองคำ)

ต่ำ
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สูง

กองทุนรวมทองคำ
ต�างประเทศ100%

สัดส�วนประเภท
สินทรัพย�ที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำที่อาจเพ��มสูง
ข�้นหร�อลดต่ำลงตามราคาทองคำในตลาดโลก
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนกะทันหัน
ทำให�เกิดผลขาดทุน เนื่องจากเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบด�านลบ
เพ�ยงชั�วคราว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจติดลบในป�ใดป�หนึ่งได� จ�งไม�เหมาะ
กับผู�ที่ใกล�เกษ�ยณและมิได�ประสงค�จะออมต�อ

ป�จจัยความเส่ียง
อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบมากได� แต�สามารถ
กระจายความเส่ียงโดยรวมของการลงทุนได�ในระยะยาว
สามารถศึกษาระดับความเส่ียงเปร�ยบเทียบของทุกแผนทางเลือก
การลงทุนได�จากหน�าภาพรวมแผนทางเลือกการลงทุน

สมาช�กสามารถเลือกลงทุนในแผนทองคำได�ไม�เกินร�อยละสิบ
ของเง�นสะสม เง�นออมเพ��ม(ถ�ามี) เง�นสมทบ และผลประโยชน�
ของเง�นดังกล�าวเท�านั�น โดยต�องกำหนดสัดส�วนการลงทุนเอง
ร�วมกับแผนทางเลือกการลงทุนอ่ืน โดยผสมกับแผนเง�นฝากและ
ตราสารหน้ีระยะสั�น แผนตราสารหน้ี แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย 
แผนหุ�นไทย แผนหุ�นต�างประเทศ และแผนตราสารหน้ีต�างประเทศ

เง�่อนไขการลงทุนในแผนทองคำ
1.

2. กรณีสมาช�กมีการลงทุนในแผนทองคำเต็มตามอัตราที่กำหนด
แล�ว กองทุนจะนำเง�นสะสม เง�นออมเพ��ม(ถ�ามี) เง�นสมทบ และ
ผลประโยชน�ของเง�นดังกล�าวท่ีเหลือจากการลงทุนในแผนทองคำ 
ไปลงทุนในแผนทางเลือกการลงทุนอื่นตามสัดส�วนที่สมาช�กได�
แสดงความประสงค�ไว�

ผลตอบแทนรายป�

**เป�นผลตอบแทนย�อนหลังของกองทุน SPDR Gold Shares ในรูปสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ 
ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ�่อเทียบเท�าค�าสกุลเง�นบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนแผนทองคำ**

2561 2562

-1.96%

2560

2.66%

2563

8.18%

2564

24.98% 6.91%

ผลตอบแทนเฉลี่ยต�อป�

ผลตอบแทนแผนทองคำ*

*เป�นผลตอบแทนย�อนหลังของกองทุน SPDR Gold Shares ในรูปสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ ปรับด�วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพ�่อเทียบเท�าค�าสกุลเง�นบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ข�อมูล 31 ต.ค. 65) 

10.41% 7.62%

3 ป� 5 ป�

วันที่เร� ่มจัดตั�งแผน 8 ธันวาคม 2565  สำหรับสมาช�กท่ีต�องการกำหนดสัดส�วนการลงทุนด�วยตนเอง 
สามารถติดตามสถานการณ�การลงทุนและปรับสัดส�วนการลงทุนให�
เหมาะสมกับสถานการณ� และไม�เปลี่ยนแผนหร�อปรับสัดส�วนการลงทุน
บ�อยเกินไป โดยผสมระหว�าง แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั �น 
แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย�ไทย แผนหุ�นไทย แผนหุ�น
ต�างประเทศ แผนตราสารหนี้ต�างประเทศ และแผนทองคำ

หมายเหตุ : (1) สัดส�วนข�างต�นแสดงถึงนโยบายการลงทุนของแผน การลงทุนจร�งอาจมีความแตกต�าง
                     ไปจากสัดส�วนดังกล�าว
                 (2) กบข. มีนโยบายป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส�วน

หมายเหตุ : (1) เป�นผลตอบแทนของกองทุน SPDR Gold Shares ในรูปสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ ปรับด�วย
                      อัตราแลกเปลี่ยนเพ�่อเทียบเท�าค�าสกุลเง�นบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
                 (2) ผลขาดทุนสูงสุดในช�วงระยะเวลา 5 ป� ย�อนหลัง (Maximum Drawndown) คือ -19.95%
                      (ข�อมูล 31 ต.ค. 65)

ผลตอบแทนกองทุน SPDR Gold Shares 5 ป�ย�อนหลัง
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