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“การออมเพือสิทธิประโยชน์ ทางภาษีกับ
กองทุนรวม RMF SSF และ SSF Extra”
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Finance

กองทุนรวมเพือการออม SSF (Super Saving Fund)
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กองทุนรวมเพือการออม SSF (Super Saving Fund) : ตัวช่วยลดหย่อนภาษี
VS
กองทุนรวมเพือส่งเสริ มการออมระยะยาว

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(Super Saving Fund)

(Long Term Equity Fund)

นโยบายลงทุน

นโยบายการลงทุนหลากหลาย
ลงทุนสินทรัพย์ได้ ทกุ ประเภท

ลงทุนหุ้นไม่ตํากว่า 65%

การลดหย่ อนภาษี

ไม่เกิน 30% ของเงินได้ พงึ ประเมิน
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่เกิน 15% ของเงินได้ พงึ ประเมิน
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ความต่ อเนืองและวงเงิน

ไม่จําเป็ นต้ องลงทุนต่อเนือง
ไม่มีขนตํ
ั2 า

ไม่จําเป็ นต้ องลงทุนต่อเนือง
ไม่มีขนตํ
ั2 า

ระยะเวลาถือครอง

10 ปี ขึ 2นไป
(นับจากวันทีซื 2อกองทุนแบบวันชนวัน)

7 ปี ปฏิทิน
(ซื 2อช่วงไหนของปี ก็นบั เป็ น 1 ปี )

ชือกองทุน

* LTF สามารถถือต่อไปได้ จนครบเงือนไข หรื อซื 2อเพิมได้ (แต่หากซื 2อตังแต่
2 1 ม.ค. 63 เป็ นต้ นไป ไม่สามารถลดหย่อนภาษี ได้ ) และกําไรจากการขายคืนได้ รับยกเว้ นภาษี

** การซือ3 SSF , RMF , PVD , กบข. ,ประกันชีวติ แบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะห์ ครู โรงเรี ยนเอกชน และกอช. เมือรวมกันแล้ ว ต้ องไม่ เกิน 500,000 บาท ในแต่ ละปี ภาษี
ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สรุปเงือนไข 3 ประเภทกองทุน เพือใช้ ลดหย่อนภาษี
ประเภทกองทุน
เงือนไข
% ลดหย่ อน

วงเงินลดหย่ อนสูงสุด
ระยะเวลาถือครอง
นโยบายลงทุน
ปี ทีใช้ สิทธิลดหย่ อนได้
เงินลงทุนขัน3 ตํา

*

RMFเกณฑ์ ใหม่

SSF

15% ของเงินได้ พงึ ประเมิน

30% ของเงินได้ พงึ ประเมิน

30% ของเงินได้ พงึ ประเมิน

500,000 บาท

500,000 บาท**

200,000 บาท**

7 ปี
(นับตามปี ปฏิทิน)

5 ปี
(ซื 2อต่อเนืองถึงอายุ 55 ปี )

10 ปี
(นับจากวันทีซื 2อแบบวันชนวัน)

หุ้นไทย ไม่ตํากว่า 65%

ลงทุนได้ ทุกสินทรั พย์

ลงทุนได้ ทุกสินทรั พย์

ปี 2562 (ปี สุดท้ าย)

เริ มใช้ ปี 2563 เป็ นต้ นไป

ปี 2563-2567

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

LTF

* LTF สามารถถือต่อไปได้ จนครบเงือนไข หรื อซื 2อเพิมได้ (แต่หากซื 2อตังแต่
2 1 ม.ค. 63 เป็ นต้ นไป ไม่สามารถลดหย่อนภาษี ได้ ) และกําไรจากการขายคืนได้ รับยกเว้ นภาษี

** การซื 2อ SSF , RMF , PVD , กบข. ,ประกันชีวิตแบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรี ยนเอกชน และกอช. เมือรวมกันแล้ ว ต้ องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปี ภาษี
ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สิทธิพเิ ศษลดหย่ อนภาษี สําหรั บกองทุน SSF พิเศษ (ช่ วงเวลาลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)

วงเงินลดหย่ อน
วงเงินลดหย่ อนสูงสุด
วงเงินขัน3 ตํา
ระยะเวลาถือครอง

1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63

1 ก.ค. 63 – 30 ธ.ค. 67

วงเงิน SSF พิเศษ

วงเงิน SSF ปกติ

วงเงินเพิมไม่ เกิน 200,000 บาท
(โดยเพิมจากวงเงินSSFปกติ)

200,000 บาท**
ไม่มีขั 2นตํา

ไม่มีขั 2นตํา
ถือต่อเนืองไม่น้อยกว่า 10 ปี
(นับจากวันทีซื 2อแบบวันชนวัน)

ถือต่อเนืองไม่น้อยกว่า 10 ปี
(นับจากวันทีซื 2อแบบวันชนวัน)

** การซือ3 SSF , RMF , PVD , กบข. ,ประกันชีวติ แบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะห์ ครู โรงเรี ยนเอกชน และกอช.
เมือรวมกันแล้ ว ต้ องไม่ เกิน 500,000 บาท ในแต่ ละปี ภาษี
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สรุ ป SSF พิเศษ ต่ างจาก SSF ปกติ RMF และ LTF ยังไง
SSF พิเศษ
วงเงินลดหย่ อน

SSF ปกติ

RMF

LTF*

ไม่ เกิน 200,000 บาท
(โดยไม่ นับรวมกับSSFปกติ)

ไม่ เกิน 200,000 บาท**

ไม่ เกิน 500,000 บาท**

ไม่ เกิน 500,000 บาท
ตัง3 แต่ ปี 2563 ไม่ สามารถใช้ สิทธิลดหย่ อนภาษีได้

ไม่ กําหนด

สูงสุด 30% ของเงินได้

สูงสุด 30% ของเงินได้

สูงสุด15% ของเงินได้

ถือต่อเนืองไม่น้อยกว่า 10 ปี
(นับจากวันทีซื 2อแบบวันชนวัน)

ถือต่อเนืองไม่น้อยกว่า 10 ปี
(นับจากวันทีซื 2อแบบวันชนวัน)

จนถึงอายุ 55 ปี ขึ 2นไป และ
ลงทุนตั 2งแต่ 5 ปี ขึ 2นไป

7 ปี ปฏิทิน

ไม่ต้องซื 2อต่อเนืองทุกปี

ไม่ต้องซื 2อต่อเนืองทุกปี

ต้ องซื 2อต่อเนืองทุกปี เว้ น
วรรคได้ เกิน 1 ปี

ไม่ต้องซื 2อต่อเนืองทุกปี

นโยบายการลงทุน

หุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65%

สินทรัพย์ทกุ ประเภท

สินทรัพย์ทกุ ประเภท

หุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65%

นโยบายจ่ ายปั นผล

มีทั 2งปั นผลและไม่มีปันผล

มีทงจ่
ั 2 ายและไม่จ่ายปั นผล

มีทั 2งปั นผลและไม่มีปันผล

มีทั 2งปั นผลและไม่มีปันผล

สลับได้ เฉพาะ SSF พิเศษ

สลับได้ เฉพาะ SSF ปกติ

สลับได้ เฉพาะ RMF

สลับได้ เฉพาะ LTF

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63

ภายในปี 2563-2567

เริมปี 2563

ปี 2562 ปี สุดท้ าย

เพดานลดหย่ อนตามเงินได้
ระยะเวลาถือครอง
เงือนไขการซือ3

การสับเปลียนกองทุน
ช่ วงเวลาลงทุน

* LTF สามารถถือต่อไปได้ จนครบเงือนไข หรื อซื 2อเพิมได้ (แต่หากซื 2อตังแต่
2 1 ม.ค. 63 เป็ นต้ นไป ไม่สามารถลดหย่อนภาษี ได้ ) และกําไรจากการขายคืนได้ รับยกเว้ นภาษี

** การซือ3 SSF , RMF , PVD , กบข. ,ประกันชีวติ แบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะห์ ครู โรงเรี ยนเอกชน และกอช. เมือรวมกันแล้ ว ต้ องไม่ เกิน 500,000 บาท ในแต่ ละปี ภาษี

สรุ ป SSF พิเศษ เหมาะกับใคร
SSF พิเศษ
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(ช่ วงเวลาลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)

SSF พิเศษ ย่อมาจากคําว่า Super Saving Fund Extra “กองทุนเพือการออมพิเศษ”
คือกองทุน ลดหย่อนภาษี วงเงินพิเศษ ทีมีกําหนดระยะเวลาซื 2อหน่วยลงทุน ได้ ระหว่าง เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถนุ ายน 2563 เท่านัน2
นโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกวา 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

1
2
3

ต้ องการลดหย่ อนภาษี ปี 2563 *
(*ลดหย่อนภาษีเพิมเติมได้ สงู สุด 2 แสนบาท ตามเกณฑ์สรรพากร)
รับความผันผวนของหุ้นได้
มีเงินเย็นถือลงทุนระยะยาว 10 ปี ขึน3 ไป

SSF พิเศษ เหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้ องการลดหย่อนภาษี ด้ วยการลงทุนในสภาพการทีหุ้นไทยในจังหวะทีราคาหุ้นปรับลดลง
และต้ องการวงเงิน ลดหย่อนภาษี เพิมเติมอีก 2 แสนบาท นอกเหนือจาก SSF ปกติ

สรุป SSF พิเศษ ทําไม คุ้ม 2 ต่อ ?
SSF พิเศษ
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(ช่ วงเวลาลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)
ต้ องการลดหย่ อนภาษีได้ เต็มพิกัดมากกว่ า *

คุ้มที 1

(*สําหรับท่านทีลดหย่อนภาษีเต็มเพดาน 5 แสนแล้ ว แต่ต้องการลดหย่อยเพิมอีก
การซื 2อ SFF พิเศษจะได้ ประโยชน์ค้ มุ กว่า)
โอกาสได้ รับผลตอบแทนดีในระยะยาว

คุ้มที 2

(*ในระยะสั 2นหุ้นจะมีความผันผวน หากแต่ถือในระยะยาว
สินทรัพย์นี 2ถือว่าสร้ างโอกาสเติบโตได้ ด)ี

สรุ ปเลือก SFF พิเศษ อย่ างไร?
SSF พิเศษ

1
2
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(ช่ วงเวลาลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)
ลงทุนให้ เหมาะสมกับฐานภาษี
เลือกนโยบายกองทุนให้ เหมาะสม (Style)

3

พิจารณาผลตอบแทน (Performance)
(*แม้ เป็ นกองทุนใหม่ ก็มีวิธีการตรวจดู ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง / อ้ างอิงกองทุนทีมี
อยู่เดิม หรือ อ้ างอิงจาก ผลการดําเนินงานของดัชนี)

4

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ (Fee)

สรุ ปเลือก SFF พิเศษ กับ RMF เลือกกองทุนไหนดี
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2 กองทุน ออกแบบมาเพือวัตถุประสงค์ ต่างกันขึน3 อยู่กับผู้ลงทุนมีเป้าหมายการลงทุนแบบไหน
SSF พิเศษ
วัตถุประสงค์

มีเป้าหมายเพือส่ งเสริ มการออมระยะยาว 10 ปี ขึน3 ไป

และลงทุนในหุ้นเป็ นหลัก

RMF
กองทุนสํารหับการเกษียณอายุ
โดยมีนโยบายกองทุนทีหลากหลาย

TIPS
1. สามารถซื 2อ RMF และ SSF พิเศษ ควบคู่กนั ได้ ด้วยการจัดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) และการกระจายความเสียง
เช่น แบ่งเงินบางส่วนลงทุนใน RMF นโยบายตราสารตลาดเงิน หรื อตราสารหนี 2 และ บางเงินบางส่วน ลงทุนใน SSF พิเศษ
เพือผลตอบแทนโดยรวมทีสูงขึ 2น
2. สามารถลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) สร้ างวินยั ในการลงทุน และช่วยลดความผันผวนเรื อง Market Timing
และเพิมโอกาสทีดีในการสร้ างผลตอบแทนในระยะยาว แต่ต้องระวังเรื อง การขายคืนหน่วยลงทุนเพราะไม่ได้ นบั ปี ปฏิทิน แต่นบั วันชนวัน
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คําเตือน
• ผลการดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี 2ยงชีพได้ จดั ทําขึ 2นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี 2ยงชีพของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
• การลงทุนย่อมมีความเสียง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
• ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ ายทีปรึกษาการลงทุน-กองทุนสํารองเลีย3 งชีพ
บลจ. ทหารไทย โทร. 0-2838-1800
www.tmbameastspring.com

