


สมาชิกกรุณาสงแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน 
พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวขาราชการ 
ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกตองไปที่ ตู ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
ไลน กบข. ID : @GPFcommunity
หรือ โทร. 1179

แบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
สำหรับแผนสำรับและแผนสินทรัพย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลสมาชิก 

คำนำหนา        นาย นาง        นางสาว        ยศ/ฐานันดร 

ชื่อ            นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

โทรศัพทมือถือ e-mail* 
*กรุณา กรอก e-mail ใหถูกตองเพื่อใชเปนชองทางให กบข.แจงผลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ขาพเจามีความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน ดังนี้   (กรุณาทำเครื่องหมาย     เพื่อเลือกแผนการลงทุนที่ตองการเพียงแผนเดียว) 

แผนการลงทุน

แผนสมดุลตามอายุ (ระบุอายุเกษียณ)
โปรดระบุอายุเกษียณเฉพาะกรณีที่เกษียณอายุราชการเกิน 60 ป                  

65 ป     70 ป ปรับสัดสวนการลงทุนอัตโนมัติใหเหมาะสมกับ
อายุของสมาชิก ศึกษารายละเอียดท่ี www.gpf.or.th

ตราสารทุน 35%  ตราสารหนี้ 51%  อื่น ๆ 14% 

ตราสารทุน 65%  ตราสารหนี้ 23%  อื่น ๆ 12% 

เงินฝากและตราสารหนี้ีระยะสั้น 100% 

อสังหาริมทรัพยและหรือโครงสรางพื้นฐานไทย 100%

ปานกลาง คอนขางตํ่า

ปานกลาง คอนขางสูง

ปานกลาง คอนขางสูง

ปานกลาง คอนขางสูง

ปานกลาง คอนขางสูง

สูง

สูง

สูง

ปรับตามอายุ

ตํ่า

หุนตางประเทศ 100%

หุนไทย 100%

สมาชิกตองทำแบบประเมินความเสี่ยงดานการลงทุนตามที่ กบข.กำหนด และ ในกรณีสมาชิกเลือกแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาผลการประเมิน
การยอมรับความเสี่ยง สมาชิกยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนดังกลาวได
สมาชิกสามารถเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนสำหรับเงินทุกประเภทท่ีมีอยูในกองทุน ท้ังสวนท่ีมีอยูในปจจุบันและสวนท่ีจะสงเขามาใหมเพ่ือให กบข. 
นำเงินไปลงทุนตามแผนการลงทุนท่ีสมาชิกเลือก
กบข. จะจัดการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงคของสมาชิกดังนี้

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได 12 ครั้ง ในแตละปปฏิทิน
สมาชิกยอมรับความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลประโยชนตอบแทนที่จะเกิดขึ้นตามแผนการลงทุนที่เลือก รวมทั้งยอมรับวาการลงทุนมีความเสี่ยง
และผลการดำเนินงานของ กบข. ในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานของ กบข. ในอนาคต
สมาชิกไดศึกษากฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการลงทุนและการแสดงความประสงคเลือกแผนการลงทุนเปนอยางดีแลว รวมทั้งรับรูและเขาใจวา กบข. 
ไดใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนแตละแผนอยางถูกตองครบถวนแลว จึงแสดงความประสงคเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิกดวยตนเองและ
ยินยอมผูกผันที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ดังกลาวทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่ กบข. จะประกาศใหทราบในอนาคต
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนนี้ ให กบข. เปนผูตีความและวินิจฉัยปญหาดังกลาว
และใหถือวาคำวินิจฉัยของ กบข. เปนที่สิ้นสุด

ในกรณีที่ กบข. ไดรับแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกตองครบถวนภายในเวลา 12.00 น.
กบข. จะจัดการลงทุนใหแกสมาชิกในวันทำการนั้นโดยใชมูลคาตอหนวยของวันดังกลาวในการจัดการลงทุน
ในกรณีที่ กบข. ไดรับแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกตองครบถวนหลังจากเวลา 12.00 น.
กบข. จะจัดการลงทุนใหแกสมาชิกตามความประสงคภายในวันทำการถัดไปโดยใชมูลคาตอหนวยของวันดังกลาวในการจัดการลงทุน

1.

2.

3.1

3.2

3.

ตราสารทุน 18%  ตราสารหนี้ 67%  อื่น ๆ 15%

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 40% ตราสารหนี้ภาคเอกชน 25% 
เงินฝากและอื่น ๆ 35% 

ตราสารหนี้ภาครัฐโลก 70% ตราสารหนี้ภาคเอกชน 30%

แผนหลัก

แผนตราสารหนี้

แผนหุน 35

หลักทรัพยและสัดสวนการลงทุนโดยประมาณ ระดับความเสี่ยง

สวนที่ 2 การแสดงความประสงคในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

สวนที่ 3 หลักเกณฑและขอตกลง

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ีระยะสั้น

แผนหุนตางประเทศ

แผนหุนไทย

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย

แผนตราสารหนี้ตางประเทศ

แผนหุน 65

4.
5.

6.

7.

แบบ กบข. ปผ. 001/1/2565

ลงชื่อสมาชิก

วันที่

( )



แบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
สำหรับแผนลงทุนแบบผสมเอง

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลสมาชิก 

คำนำหนา        นาย นาง        นางสาว        ยศ/ฐานันดร 

ชื่อ            นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

โทรศัพทมือถือ e-mail* 
*กรุณา กรอก e-mail ใหถูกตองเพื่อใชเปนชองทางให กบข.แจงผลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ขาพเจามีความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน ดังนี้  

(กรุณาทำเครื่องหมาย     เพื่อเลือกแผนการลงทุน พรอมระบุสัดสวนที่ตองการ โดยรวมกันตองได 100 %)

แผนการลงทุน

สมาชิกตองทำแบบประเมินความเสี่ยงดานการลงทุนตามที่ กบข.กำหนด และ ในกรณีสมาชิกเลือกแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาผลการประเมิน
การยอมรับความเสี่ยง สมาชิกยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนดังกลาวได
สมาชิกสามารถเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนสำหรับเงินทุกประเภทท่ีมีอยูในกองทุน ท้ังสวนท่ีมีอยูในปจจุบันและสวนท่ีจะสงเขามาใหมเพ่ือให กบข. 
นำเงินไปลงทุนตามแผนการลงทุนท่ีสมาชิกเลือก
กบข. จะจัดการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงคของสมาชิกดังนี้

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได 12 ครั้ง ในแตละปปฏิทิน
สมาชิกยอมรับความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลประโยชนตอบแทนที่จะเกิดขึ้นตามแผนการลงทุนที่เลือก รวมทั้งยอมรับวาการลงทุนมีความเสี่ยง
และผลการดำเนินงานของ กบข. ในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานของ กบข. ในอนาคต
สมาชิกไดศึกษากฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการลงทุนและการแสดงความประสงคเลือกแผนการลงทุนเปนอยางดีแลว รวมทั้งรับรูและเขาใจวา กบข. 
ไดใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนแตละแผนอยางถูกตองครบถวนแลว จึงแสดงความประสงคเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิกดวยตนเองและ
ยินยอมผูกผันที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ดังกลาวทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่ กบข. จะประกาศใหทราบในอนาคต
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนนี้ ให กบข. เปนผูตีความและวินิจฉัยปญหาดังกลาว
และใหถือวาคำวินิจฉัยของ กบข. เปนที่สิ้นสุด

ในกรณีที่ กบข. ไดรับแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกตองครบถวนภายในเวลา 12.00 น.
กบข. จะจัดการลงทุนใหแกสมาชิกในวันทำการนั้นโดยใชมูลคาตอหนวยของวันดังกลาวในการจัดการลงทุน
ในกรณีที่ กบข. ไดรับแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกตองครบถวนหลังจากเวลา 12.00 น.
กบข. จะจัดการลงทุนใหแกสมาชิกตามความประสงคภายในวันทำการถัดไปโดยใชมูลคาตอหนวยของวันดังกลาวในการจัดการลงทุน

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

แผนตราสารหนี้

กำหนดสัดสวนแผนการลงทุน

สวนที่ 2 การแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

สวนที่ 3 หลักเกณฑและขอตกลง

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

แผนตราสารหนี้ตางประเทศ

แบบ กบข. ปผ. 002/1/2565

3.1

3.2

.00%

.00%

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย

แผนหุนตางประเทศ

แผนหุนไทย

แผนทองคำ (กำหนดสัดสวนไดไมเกิน 10%)

.00%

.00%

.00%

.00%

อสังหาริมทรัพยและหรือโครงสรางพื้นฐานไทย 100%

หุนตางประเทศ 100%

หุนไทย 100%

ตราสารหน้ีภาครัฐไทย 40% ตราสารหน้ีภาคเอกชน 25% 
เงินฝากและอ่ืน ๆ 35% 

หนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคำในตางประเทศ 100%

ตราสารหน้ีภาครัฐโลก 70% ตราสารหน้ีภาคเอกชน 30%

เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 100%

หลักทรัพยและสัดสวนการลงทุนโดยประมาณ

ตํ่า

ปานกลาง
คอนขางตํ่า

ปานกลาง
คอนขางสูง

สูง

สูง

สูง

สูงมาก

ระดับความเสี่ยง

สมาชิกกรุณาสงแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน 
พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวขาราชการ 
ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกตองไปที่ ตู ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
ไลน กบข. ID : @GPFcommunity
หรือ โทร. 1179

ลงชื่อสมาชิก

วันที่

( )

.00%


