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“การออมเพื
อสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ
กองทุนรวม RMF SSF และ SSF Extra”



กองทุนรวมเพื
อการออม SSF (Super Saving Fund) 



กองทนุรวมเพื�อการออม SSF (Super Saving Fund) : ตวัช่วยลดหยอ่นภาษี 

2

ที�มา : ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื
อกองทุน
กองทนุรวมเพื�อสง่เสริมการออมระยะยาว 
(Super Saving Fund)

กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
(Long Term Equity Fund)

นโยบายลงทุน
นโยบายการลงทนุหลากหลาย 
ลงทนุสินทรัพย์ได้ทกุประเภท

ลงทนุหุ้นไม่ตํ�ากวา่ 65%

การลดหย่อนภาษี
ไม่เกิน 30% ของเงินได้พงึประเมิน
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่เกิน 15% ของเงินได้พงึประเมิน
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ความต่อเนื
องและวงเงนิ
ไม่จําเป็นต้องลงทนุต่อเนื�อง 
ไม่มีขั 2นตํ�า

ไม่จําเป็นต้องลงทนุต่อเนื�อง 
ไม่มีขั 2นตํ�า

ระยะเวลาถือครอง
10 ปี ขึ 2นไป 
(นบัจากวนัที�ซื 2อกองทนุแบบวนัชนวนั)

7 ปีปฏิทิน
(ซื 2อชว่งไหนของปี ก็นบัเป็น 1 ปี)

VS

* LTF สามารถถือต่อไปได้จนครบเงื�อนไข หรือซื 2อเพิ�มได้(แต่หากซื 2อตั 2งแต่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้) และกําไรจากการขายคืนได้รับยกเว้นภาษี
** การซื 3อ SSF , RMF , PVD , กบข. ,ประกันชีวติแบบบาํนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกอช. เมื
อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี
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สรุปเงื�อนไข 3 ประเภทกองทนุ เพื�อใช้ลดหยอ่นภาษี

เงื
อนไข

ประเภทกองทุน

LTF* RMFเกณฑ์ใหม่ SSF

% ลดหย่อน  15% ของเงินได้พงึประเมิน  30% ของเงินได้พงึประเมิน  30% ของเงินได้พงึประเมิน

วงเงนิลดหย่อนสูงสุด 500,000 บาท 500,000 บาท** 200,000 บาท**

ระยะเวลาถือครอง 7 ปี
(นบัตามปีปฏิทิน)

5 ปี
(ซื 2อต่อเนื�องถึงอาย ุ55 ปี)

10 ปี
(นบัจากวนัที�ซื 2อแบบวนัชนวนั)

นโยบายลงทุน หุ้นไทย ไม่ตํ�ากวา่ 65% ลงทนุได้ทุกสินทรัพย์ ลงทนุได้ทุกสินทรัพย์

ปีที
ใช้สิทธิลดหย่อนได้ ปี 2562 (ปีสดุท้าย) เริ�มใช้ปี 2563 เป็นต้นไป ปี 2563-2567

เงนิลงทุนขั 3นตํ
า ไม่กําหนด ไม่กําหนด ไม่กําหนด

* LTF สามารถถือต่อไปได้จนครบเงื�อนไข หรือซื 2อเพิ�มได้(แต่หากซื 2อตั 2งแต่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้) และกําไรจากการขายคืนได้รับยกเว้นภาษี
** การซื 2อ SSF , RMF , PVD , กบข. ,ประกนัชีวิตแบบบํานาญ, กองทนุสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกอช. เมื�อรวมกนัแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

ที�มา : ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย



4

สิทธิพเิศษลดหย่อนภาษี สําหรับกองทุน SSF พเิศษ (ช่วงเวลาลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)

1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 – 30 ธ.ค. 67

วงเงนิลดหย่อน วงเงนิ SSF พิเศษ วงเงนิ SSF ปกติ

วงเงนิลดหย่อนสูงสุด
วงเงนิเพิ
มไม่เกิน 200,000 บาท 

(โดยเพิ�มจากวงเงินSSFปกติ) 200,000 บาท**

วงเงนิขั 3นตํ
า ไมม่ีขั 2นตํ�า
ไมม่ีขั 2นตํ�า

ระยะเวลาถือครอง
ถือตอ่เนื�องไมน่้อยกวา่ 10 ปี

(นบัจากวนัที�ซื 2อแบบวนัชนวนั)
ถือตอ่เนื�องไมน่้อยกวา่ 10 ปี

(นบัจากวนัที�ซื 2อแบบวนัชนวนั)

** การซื 3อ SSF , RMF , PVD , กบข. ,ประกันชีวติแบบบาํนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกอช. 
เมื
อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี
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SSF พิเศษ SSF ปกติ

วงเงนิลดหย่อน ไม่เกิน 200,000 บาท 
(โดยไม่นับรวมกับSSFปกต)ิ

ไม่เกิน 200,000 บาท** ไม่เกิน 500,000 บาท** ไม่เกิน 500,000 บาท
ตั 3งแต่ปี 2563 ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

เพดานลดหย่อนตามเงนิได้ ไม่กําหนด สงูสดุ 30% ของเงินได้ สงูสดุ 30% ของเงินได้ สงูสดุ15% ของเงินได้

ระยะเวลาถือครอง ถือต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 10 ปี
(นบัจากวนัที�ซื 2อแบบวนัชนวนั)

ถือต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 10 ปี
(นบัจากวนัที�ซื 2อแบบวนัชนวนั)

จนถงึอาย ุ55 ปี ขึ 2นไป และ 
ลงทนุตั 2งแต่ 5 ปีขึ 2นไป

7 ปี ปฏิทิน

เงื
อนไขการซื 3อ ไม่ต้องซื 2อต่อเนื�องทกุปี ไม่ต้องซื 2อต่อเนื�องทกุปี ต้องซื 2อต่อเนื�องทกุปี เว้น
วรรคได้เกิน 1 ปี

ไม่ต้องซื 2อต่อเนื�องทกุปี

นโยบายการลงทุน หุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% สินทรัพย์ทกุประเภท สินทรัพย์ทกุประเภท หุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65%

นโยบายจ่ายปันผล มีทั 2งปันผลและไม่มีปันผล มีทั 2งจ่ายและไม่จ่ายปันผล มีทั 2งปันผลและไม่มีปันผล มีทั 2งปันผลและไม่มีปันผล

การสับเปลี
ยนกองทุน สลบัได้เฉพาะ SSF พิเศษ สลบัได้เฉพาะ SSF ปกติ สลบัได้เฉพาะ RMF สลบัได้เฉพาะ LTF

ช่วงเวลาลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 ภายในปี 2563-2567 เริ�มปี 2563 ปี 2562 ปีสุดท้าย

สรุป SSF พเิศษ ต่างจาก SSF ปกต ิRMF และ LTF ยังไง

RMF LTF*

* LTF สามารถถือต่อไปได้จนครบเงื�อนไข หรือซื 2อเพิ�มได้(แต่หากซื 2อตั 2งแต่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้) และกําไรจากการขายคืนได้รับยกเว้นภาษี
** การซื 3อ SSF , RMF , PVD , กบข. ,ประกันชีวติแบบบาํนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกอช. เมื
อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี
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(ช่วงเวลาลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)SSF พิเศษ

1 ต้องการลดหย่อนภาษี ปี 2563 * 
(*ลดหยอ่นภาษีเพิ�มเติมได้สงูสดุ 2 แสนบาท ตามเกณฑ์สรรพากร)

2 รับความผันผวนของหุ้นได้

3  มีเงนิเยน็ถือลงทุนระยะยาว 10 ปี ขึ 3นไป

สรุป SSF พเิศษ เหมาะกับใคร

SSF พเิศษ  ย่อมาจากคําวา่ Super Saving Fund Extra “กองทนุเพื�อการออมพิเศษ” 
คือกองทนุ ลดหย่อนภาษีวงเงินพิเศษ ที�มีกําหนดระยะเวลาซื 2อหน่วยลงทนุ ได้ระหวา่ง เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถนุายน 2563 เทา่นั 2น
นโยบายลงทนุในหลกัทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย ไม่น้อยกวา 65% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV)  

SSF พเิศษ  เหมาะสมกบัผู้ลงทนุที�ต้องการลดหย่อนภาษี ด้วยการลงทนุในสภาพการที�หุ้นไทยในจงัหวะที�ราคาหุ้นปรับลดลง
 และต้องการวงเงิน ลดหย่อนภาษีเพิ�มเติมอีก 2 แสนบาท นอกเหนือจาก SSF ปกติ
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(ช่วงเวลาลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)SSF พิเศษ

คุ้มที
 1
ต้องการลดหย่อนภาษีได้เตม็พิกัดมากกว่า *

(*สําหรับทา่นที�ลดหยอ่นภาษีเต็มเพดาน 5 แสนแล้ว แตต่้องการลดหยอ่ยเพิ�มอีก 
การซื 2อ SFF พิเศษจะได้ประโยชน์คุ้มกวา่)

คุ้มที
 2
โอกาสได้รับผลตอบแทนดใีนระยะยาว

(*ในระยะสั 2นหุ้นจะมคีวามผนัผวน หากแตถ่ือในระยะยาว 
สินทรัพย์นี 2ถือวา่สร้างโอกาสเติบโตได้ด)ี

สรุป SSF พิเศษ ทําไม คุ้ม 2 ตอ่ ?
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(ช่วงเวลาลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)SSF พิเศษ

1 ลงทุนให้เหมาะสมกับฐานภาษี

2 เลือกนโยบายกองทุนให้เหมาะสม (Style)

3
พิจารณาผลตอบแทน (Performance)

(*แม้เป็นกองทุนใหม่ก็มีวิธีการตรวจด ูผลการดาํเนินงานย้อนหลัง / อ้างอิงกองทุนที
มี
อยู่เดมิ หรือ อ้างอิงจาก ผลการดาํเนินงานของดชันี)

4 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Fee)

สรุปเลือก SFF พเิศษ อย่างไร?
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วัตถุประสงค์
มีเป้าหมายเพื
อส่งเสริมการออมระยะยาว 10 ปีขึ 3นไป 

และลงทุนในหุ้นเป็นหลัก
กองทุนสาํรหบัการเกษียณอายุ 

โดยมีนโยบายกองทุนที
หลากหลาย

สรุปเลือก SFF พเิศษ กับ RMF เลือกกองทนุไหนดี

RMF

TIPS

1. สามารถซื 2อ RMF และ SSF พิเศษ ควบคู่กนัได้ด้วยการจดัสดัสว่นการลงทนุ (Asset Allocation) และการกระจายความเสี�ยง
        เชน่ แบง่เงินบางสว่นลงทนุใน RMF นโยบายตราสารตลาดเงิน หรือตราสารหนี 2 และ บางเงินบางสว่น ลงทนุใน SSF พิเศษ 
        เพื�อผลตอบแทนโดยรวมที�สงูขึ 2น
2. สามารถลงทนุแบบ Dollar Cost Average (DCA) สร้างวินยัในการลงทนุ และชว่ยลดความผนัผวนเรื�อง Market Timing
         และเพิ�มโอกาสที�ดีในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว แต่ต้องระวงัเรื�อง การขายคืนหน่วยลงทนุเพราะไม่ได้นบัปีปฏิทิน แต่นบัวนัชนวนั

2 กองทุน ออกแบบมาเพื
อวัตถุประสงค์ต่างกันขึ 3นอยู่ กับผู้ลงทุนมีเป้าหมายการลงทุนแบบไหน

SSF พิเศษ



คาํเตอืน

• ผลการดําเนินงานของกองทนุสํารองเลี 2ยงชีพได้จดัทําขึ 2นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุสํารองเลี 2ยงชีพของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต

• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

• การลงทนุยอ่มมีความเสี�ยง ก่อนการตดัสินใจลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจลงทนุ

• ทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ
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ฝ่ายที
ปรึกษาการลงทุน-กองทนุสาํรองเลี 3ยงชพี 
บลจ. ทหารไทย  โทร. 0-2838-1800 

www.tmbameastspring.com


