


คําช้ีแจงการเพ่ิมรูปแบบการลงทุนที่ 12 การลงทนุด�วยตัวเอง (Do it yourself : D.I.Y.) 
ป�จจุบัน ข
อบังคับ กสช.กฟภ. มีนโยบายการลงทุน 4 นโยบาย ดังน้ี 
 1. นโยบายตราสารหน้ี 
 2. นโยบายตราสารทุน 
 3. นโยบายผสมแบบยืดหยุ'น 
 4. นโยบายตราสารทุนต'างประเทศ 
 

รูปแบบการ
ลงทุน 

อัตราการลงทุน (%) 
ตราสารหน้ี ตราสารทุน ตราสารทุน

ต'างประเทศ 
รวม 

1 100 0 0 100 
2 90 10 0 100 
3 80 20 0 100 
4 70 30 0 100 
5 60 40 0 100 
6 50 50 0 100 

7 
นโยบายผสมแบบยืดหยุ'น 

(หน้ีไม'ตํ่ากว'า 85 : หุ
นไม'เกิน 15) 
0 100 

8 40 60 0 100 
9 30 70 0 100 
10 40 50 10 100 
11 30 60 10 100 
12* 0 - 100 0 - 70 0 - 30 100 

 

* เริ่มใช
ตั้งแต'วันท่ี 1 กุมภาพันธ@ 2564 กสช.กฟภ. ได
เปAดโอกาสให
สมาชิกสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนด
วยตัวเอง D.I.Y. เปFนรูปแบบท่ี 12 
สามารถลงทุน ตราสารหน้ี 0%-100% ตราสารทุน 0%-70% ตราสารทุนต'างประเทศ 0%-30% ท้ังน้ีส'วนผสมจะต
องได
 100% และ กําหนดช'วงการเพิ่มข้ึน 
หรือ ลดลงท่ี 1% 
 

รูปแบบท่ี 12 D.I.Y. คืออะไร 
คือ การปรับกลยุทธ7การลงทุนเพ่ือผลตอบแทนท่ีคาดหวังด�วยตัวเองตามความเสี่ยงท่ีรับได� 
 
วัตถุประสงค7การเพ่ิมรูปแบบการลงทุน แบบท่ี 12 D.I.Y. 
1.เพ่ิมความยดืหยุ<นในการลงทุน ได�ด�วยตัวเอง 
2.ช<วยกระจายความเสี่ยง ในช<วงท่ีตลาดหุ�นในประเทศมีอัตราผลตอบแทนต่ํา ก็สามารถกระจายการ
ลงทุนในตลาดต<างประเทศท่ีอัตราผลตอบแทนสูงได� โดยจะกระจายการลงทุนไปหลายๆประเทศ 
 
แตกต<างจากรูปแบบท่ี 10 และ 11 อย<างไร  
สามารถลงทุนในตราสารทุนต<างประเทศได�เพ่ิมข้ึน จาก 10% เปFนสูงสดุท่ี 30%  
 
แผน D.I.Y. “เหมาะ” กับใคร  
เหมาะกับ สมาชิกท่ีต�องการจัดพอร7ตการลงทุนให�เหมาะสมกับตัวเอง รวมท้ังสอดคล�องกับระดับ
ความเสี่ยงท่ีตัวเองยอมรับได�  
 



แผน D.I.Y. “ไม<” เหมาะกบัใคร  
ไม<เหมาะกับ สมาชิกท่ียังไม<เข�าใจนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงของการลงทุนรูปแบบน้ีดีพอ    
ซ่ึงก็สามารถเลือกรูปแบบเดิมหรือรูปแบบท่ี 1 – 11 ได� 
 
ทําอย<างไรหากยังไม<เข�าใจรูปแบบท่ี 12  
ศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมจากสื่อต<างๆท่ี กทช.จัดทําข้ึน หรือสอบถามข�อมูลท่ีกองจัดการกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 0-2590-5330 
 

“คําเตือน การลงทุนมีความเส่ียง ผู�ลงทุนควรศึกษาข�อมูลก<อนการตัดสินใจลงทุน” 
 

สมาชิกกําลังจะลงทุนอะไร? 
 

รูปแบบที่ 12 การลงทุนด�วยตัวเอง D.I.Y. 
โดย ลงทุน ตราสารหน้ี 0%-100%, ตราสารทุน 0%-70%, ตราสารทุนต<างประเทศ 0%-30% 
กําหนดช<วงการเพ่ิมข้ึน หรือ ลดลงที่ 1% ทั้งน้ีส<วนผสมจะต�องได� 100% โดยโปรแกรมจะ      
ไม<ยอมรับหากส<วนผสมไม<ได� 100% 
 

 คณะกรรมการฯพิจารณาแล
วเห็นว'าในพอร@ตนโยบายตราสารทุนภายในประเทศ ป�จจุบันผลตอบแทน
ตํ่าและมีความผันผวนสูงท้ังจากสภาวะตลาด และ การเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของสมาชิก (Switching) 
ดังนั้นจึงเห็นควรให
เพ่ิมรูปแบบการลงทุน รูปแบบท่ี 12 ท่ีสมาชิกสามารถผสมลงทุนได
ด
วยตัวเอง และได
เพ่ิม
เพดานการลงทุนในนโยบายการลงทุนต'างประเทศจาก 10% เปFน 30% เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ'นในการลงทุนให

สมาชิก และ เพ่ิมทางเลือกให
สมาชิกในการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในตราสารทุนต'างประเทศเพ่ิมข้ึน  
 
คําเตือนและความเส่ียงในกรณีที่เลือกนโยบายการลงทุนตราสารทุนต<างประเทศ 
ความเส่ียง 
1.ความเส่ียงในเรื่องอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนใน 
ต'างประเทศ การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนระหว'างสกุลเงินมีผลกระทบทําให
มูลค'าหน'วยลงทุนเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงได
 
2.ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย@มีการปรับตัว  
ขึ้นลง อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน 
3.ความเส่ียงของธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํากําไร 
ของบริษัท 
4.ความเส่ียงของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศ ท่ีกองทุนเข
าไปลงทุน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางด
านภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน ของประเทศน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผชช.13 สรก.(ป).............................วนัที่...........................  
อก.ทช.............................................วนัที่...........................  
รก.ทช..............................................วนัที่...........................  
หผ.ปท.............................................วนัที.่..........................  

 

แผนภาพแสดงตําแหน<งความเสี่ยง กรณี เลือกตราสารทุนในสัดส<วนมากกว<าตราสารหน้ี 

 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนมีนโยบายปeองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต'างประเทศตาม ดุลยพินิจของผู
จัดการกองทุน 
ซ่ึงกองทุนยังคงมีความเส่ียงในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน และผู
ลงทุนอาจขาดทุนหรือได
รับ กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือมีโอกาสได
รับเงินคืนตํ่ากว'า
เงินลงทุนเร่ิมแรกได
 
 

 
ท่ีมาข
อมูลประเภทและระดับความเสี่ยง  : สมาคมบริษัทจัดการกองทุน ( www.aimc.or.th )   



“4 ข้ันตอนออกแบบพอร7ตแบบ D.I.Y.” 
เค�าโครงท่ีมา : ตลาดหลักทรัพย7แห<งประเทศไทย 
1.กําหนดเปVาหมายของพอร7ตการลงทุน 

 
 

ควรแยกพอร@ต ตามแต'ละเปeาหมาย เพราะมีเงื่อนไขแตกต'างกันออกไปตามลาํดับ ความสาํคัญ และ
ระยะเวลาท่ีต
องบรรลุเปeาหมาย ซ่ึงจะมีผลต'อการเลือกประเภท แผนการลงทุนให
เหมาะสมกับความเสีย่ง
และผลตอบแทนท่ีคาดหวังของแต'ละพอร@ตฯ  
 
2.สํารวจตัวเอง 

 
 

พิจารณาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได
 ท้ังใน แง'ของทัศนคติท่ีมีต'อการลงทุน อายุ ฐานะ การเงิน และความ
อดทนต'อการขาดทุน เช'น วัยเริ่มทํางาน อายุน
อย ไม'มีภาระ มีระยะ เวลาในการลงทุนยาว ก็สามารถรับความ 
เสี่ยงได
สูง แต'หากเปFนวัยกลางคน มีภาระ เยอะ แถมเหลือเวลาลงทุนไม'นาน ก็จะรับ ความเสี่ยงได
ต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.จัดพอร7ตการลงทุน 
ให
สอดคล
องกับระดับความเสี่ยงและเปeาหมายการลงทุน เช'น 

 
4.เริ่มลงทุน 

 
ท่ีสําคัญคือ ต
องลงทุนตามแผนอย'างมีวินยั โดยหม่ันตรวจสอบผลการดําเนินงาน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทาง
ให
เหมาะสมตามเปeาหมายท่ีวางไว
จนประสบความสําเร็จ 
 

ส่ิงสําคัญท่ีต�องคํานึงถึง พอร7ตการลงทุนต�องสอดคล�องกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได� 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ถือเปFนการออมเพ่ือการเกษียณอายุ ซ่ึงมีระยะเวลาการลงทุนท่ียาว ดังนั้นการเลือก

แผนการลงทุนท่ีเหมาะสม จะสามารถช<วยให�บรรลุวัตถุประสงค7ได� 




