
   

 

 

 

 

 

เน้ือหาเพ่ิมเติมส าหรบัใช้อ้างอิงในการทดสอบ 
หลกัสตูรผูแ้นะน าการลงทนุตราสารทัว่ไป (P1) 

 
 
 
 

หมวดท่ี 3 :  
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ : กองทนุรวม  

(ส าหรบัใช้อ้างอิงการทดสอบตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายพฒันาความรู้ผูป้ระกอบวิชาชีพ 
ศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ 
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บทท่ี 9 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม  

 

ใช้เน้ือหาต่อไปน้ีแทนเน้ือหา หมวดท่ี 3 ความรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารทัว่ไป  
ส่วนท่ี 3 กองทุนรวม ในหวัขอ้ 9.4.3 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักองทุนท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 ในต าราหลกัสูตรผูแ้นะน าการลงทุนตราสารทัว่ไป 
(ส าหรบัต าราท่ีมีการจดัพิมพค์รัง้ท่ี 1 – ครัง้ท่ี 3)  

 
9.4.3 แบ่งตามลกัษณะพิเศษ 

 
กองทุนทีไ่ด้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 
 กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพี (Retirement Matual Fund หรอื RMF) 

เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนใชเ้ป็นช่องทางในการลงทุนหรอืการออมเงนิแบบสมคัร
ใจ เพื่อเตรยีมเงนิไวใ้ชส้ ารองเลี้ยงชพีในวยัเกษียณอายุ โดยทางการ  คอื กรมสรรพากรใหส้ทิธปิระโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษเีป็นการจงูใจใหผู้ล้งทุนลงทุนระยะยาวและต่อเนื่อง 

RMF มหีลากหลายนโยบายการลงทุนใหผู้ล้งทุนเลอืกทีจ่ะลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสาร
หนี้ กองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนรวมผสม เป็นต้น เป็นกองทุนเปิดทีผู่ล้งทุนสามารถซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้ก
วนัท าการ หรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน โดยผูล้งทุนสามารถน าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของ RMF ในแต่ละปี
ไปหกัเป็นค่าลดหย่อนภาษีในปีทีต่นเองซือ้ได ้โดยมวีงเงนิสงูสุดทีส่ามารถหกัลดหย่อนในแต่ละปีไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของ
เงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษีเงนิไดใ้นแต่ละปีโดยไม่มจี านวนเงนิขัน้ต ่าในการลงทุนในแต่ละปี และค่าซือ้หน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีเมื่อรวมกบัเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เงินสะสมในกองทุนการออม
แห่งชาติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เบี้ยประกนัแบบบ านาญ และเงินสงเคราะหค์รู
โรงเรียนเอกชนด้วยแล้วในแต่ละปีต้องไม่เกนิ 500,000 บาท โดยผู้ลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และถือ
หน่วยลงทุนจนกระทัง่อายุ 55 ปีบรบิรูณ์ 

ผูท้ีเ่หมาะสมจะลงทุนใน RMF นัน้คอื ผูท้ีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวส าหรบัใชใ้นยามเกษยีณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
 ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ ซึง่ไม่มสีวสัดกิารออมเงนิเพื่อวยัเกษยีณมารองรบั 
 ลกูจา้งทีน่ายจา้งยงัไม่พรอ้มทีจ่ะจดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพี ท าใหล้กูจา้งไม่สามารถสะสมเงนิลงทุนเพื่อวยั

เกษยีณได ้
 ลูกจ้างหรอืขา้ราชการที่มสีวสัดกิารออมเงนิเพื่อวยัเกษียณอยู่แล้ว แต่ต้องการจะออมเพิม่เติม เพื่อใช้สทิธิ

ประโยชน์ทางภาษใีหเ้ตม็วงเงนิ 500,000 บาท ตามทีร่ฐับาลใหก้ารสนบัสนุนและสง่เสรมิ 

 
 กองทุนรวมเพือ่การออม (Super Saving Fund หรอื SSF) 

เป็นกองทุนรวมอกีหนึ่งประเภททีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนใชเ้ป็นช่องทางในการลงทุนหรอืการออมเงนิในระยะ
ยาวแบบสมคัรใจ โดยกองทุนรวม SSF มนีโยบายทีห่ลายหลายคลา้ยกบักองทุนรวม RMF   
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การซือ้กองทุนรวม SSF เพื่อน าไปเป็นค่าลดหย่อนตอ้งมจี านวนรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของเงนิไดพ้งึประเมนิที่
ไดร้บัซึง่ต้องเสยีภาษเีงนิไดใ้นปีภาษนีัน้ และต้องไม่เกนิ 200,000 บาท ทัง้นี้ ค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
เมื่อรวมกบัเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงินสะสมในกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เบี้ยประกนัแบบบ านาญ และเงินสงเคราะหค์รโูรงเรียนเอกชนดว้ยแลว้
ในแต่ละปีตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

ในปัจจุบนัผูล้งทุนสามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนกองทุนรวม SSF ไดต้้องแต่ปี 2563 ถงึปี 2567 
โดยตอ้งถอืหน่วลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนบัจากวนัทีซ่ือ้ แต่ไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนอย่างต่อเนื่องและไม่มเีงนิขัน้ต ่าในการลงทุน  
 
 กองทุนรวมเพือ่การออมพเิศษ (Super Saving Fund Extra หรอื SSFX) 

เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิโดยเป็นหนึ่งในมาตรการสรา้งความเชื่อมัน่ในระบบตลาดทุน
จากผลกระทบทีเ่กดิจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึง่ผูล้งทุนสามารถน าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน SSFX 
ไปหกัลดหย่อนได้ไม่เกนิ 200,000 บาท และแยกจากวงเงนิหกัลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่
ภายใตเ้พดานวงเงนิหกัลดหย่อนรวมของเงนิสะสม เงนิสมทบหรอืค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อเกษยีณอายุทัง้หมด โดย
ผูใ้ชส้ทิธปิระโยชน์จาก SSFX จะตอ้งซือ้หน่วยลงทุนระหว่างวนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 และตอ้งถอื
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนบัตัง้แต่วนัทีซ่ือ้หน่วยลงทุน (เหมอืนกองทุน SSF กรณีปกต)ิ 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกองทุนรวม RMF SSF และ SSFX สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดใ้น

บทที ่11 หวัขอ้ 11.3.4 เงื่อนไขและสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกองทุนรวม RMF SSF และ SSFX 
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บทท่ี 11  
พื้นฐานการวิเคราะหก์องทุนและกลยทุธก์ารลงทุนในกองทุนรวม 

 
ใช้เน้ือหาต่อไปน้ีแทนเน้ือหา หมวดท่ี 3 ความรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารทัว่ไป  

ส่วนท่ี 3 กองทุนรวม ในหวัขอ้ 11.3.4 เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม LTF และ RMF 
ในต าราหลกัสูตรผูแ้นะน าการลงทุนตราสารทัว่ไป 
(ส าหรบัต าราท่ีมีการจดัพิมพค์รัง้ท่ี 1 – ครัง้ท่ี 3)  

 
11.3.4 เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม RMF SSF และ SSFX 
 
กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) 

เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั เพื่อสง่เสรมิการออมระยะยาวส าหรบัการด ารงชพี
ในวยัเกษียณ โดยผูล้งทุนสามารถน าเงนิลงทุนมาหกัลดหย่อนภาษีเงนิได้สงูสุดไม่เกนิ 500,000 บาทต่อปี เมื่อปฏบิตัติาม
เงื่อนไขการลงทุน 

ทัง้นี้ ในการจดัตัง้กองทุนรวม RMF มวีตัถุประสงคเ์พื่อการส่งเสรมิ “การออม” อย่างสม ่าเสมอในระยะยาวของ
ประชาชน เพื่อจะไดม้เีงนิส าหรบัไวใ้ชจ้่ายเลีย้งดูตวัเองเมื่อยามเกษยีณอายุ หรอืเมื่อพน้จากงานและไม่มรีายไดป้ระจ าแลว้  
โดยกองทุนรวม RMF เหมาะสมกบักลุ่มผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระหรอืลกูจา้งทัว่ไป ซึง่ขาดโอกาสสะสมเงนิเพื่อวยัเกษยีณแบบ
ปลอดภาษี เพราะไม่มกีองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) หรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) มารองรบั 
และยงัเหมาะสมกบักลุ่มทีต่้องการสะสมเงนิลงทุนเพิม่ขึน้เพื่อชวีติทีด่กีว่าในวยัเกษยีณ แมว้่าจะมกีองทุนส ารองเลีย้งชพีอยู่
แลว้กต็าม เพราะเงนิจาก Provident Fund เพยีงอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอต่อการด ารงชพีในยามเกษยีณอายุ    
 ดงันัน้ ขา้ราชการ ลูกจา้งบรษิทั หา้งรา้นเอกชนทีม่กีองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) หรอืกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีอยู่แลว้ ยงัสามารถลงทุนเพิม่เตมิในกองทุนรวม (RMF) เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษใีหเ้ตม็วงเงนิทีร่ฐับาลให้
การสนบัสนุนสงูสดุในแต่ละปีได ้นัน่คอืรอ้ยละ 30 ของเงนิไดท้ีต่อ้งเสยีภาษี (มกีารปรบัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 30 
ตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป) โดยไม่เกินปีละ 500,000 บาท เมื่อรวมกบัเงนิลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เงินสะสมใน
กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชพี เบี้ยประกนัแบบบ านาญ หรือเงนิ
สงเคราะหค์รูโรงเรยีนเอกชนในปีนัน้ๆ แลว้ การเกบ็ออมสะสมในวนันี้เพื่อลงทุนในกองทุนรวม RMF จงึท าใหผู้ล้งทุนไดร้บั
ประโยชน์ทางภาษใีนปีปัจจุบนั และมชีวีติทีด่กีว่าผูม้เีงนิจ านวนไม่มากในวยัทีเ่กษยีณแลว้ 
 นอกจากนัน้ หากผู้ลงทุนค านึงถึงความเสีย่งจากการลงทุนเป็นหลกักส็ามารถเลอืกซื้อกองทุนรวม RMF ที่มี
ความเสีย่งน้อย เช่น กองทุนรวม RMF ทีล่งทุนเฉพาะตราสารหนี้ และ/หรอืตราสารตลาดเงนิกไ็ด ้ซึง่ถอืเป็นขอ้ดขีองกองทุน
รวม RMF คอื มทีางเลอืกใหผู้ล้งทุนเลอืกไดว้่าจะลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีเ่ป็นกองทุนตราสารทุน หรอืกองทุนตราสาร
หนี้ หรอืกองทุนทีผ่สมกนัทัง้ตราสารทุนและตราสารหนี้กไ็ด ้เป็นตน้ ซึง่จะสง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการลงทุนในแต่ละกองทุน
นัน้แตกต่างกนัออกไป 
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นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพี 
กองทุนรวม RMF มนีโยบายการลงทุนใหผู้ล้งทุนสามารถเลอืกลงทุนไดห้ลากหลายรูปแบบเหมอืนกองทุนรวม

ทัว่ไป โดยขึ้นอยู่กับว่า บลจ. นัน้ๆ จะออกแบบกองทุนรวม RMF ให้ลงทุนในทรพัย์สินใดบ้างตามกรอบที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อรองรบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดต้ามช่วงอายุและประสบการณ์ของผูล้งทุนตัง้แต่ความเสีย่ง
ต ่าไปจนถึงความเสีย่งสูง โดยทัว่ไปแล้วสามารถแบ่งลกัษณะของกองทุนรวม RMF ตามรูปแบบของการลงทุนตามความ
เสีย่ง ไดด้งันี้ 

 
 กองทุนรวม RMF ทีเ่น้นการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งต ่า 
 กองทุนรวม RMF ประเภทนี้มวีตัถุประสงค์ในการลงทุนหรอืเน้นรูปแบบการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ระยะสัน้
แบบกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เช่น กองทุนรวม RMF ที่ลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัล้วนๆ หรอืลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารหนี้ภาครฐัผสมหุน้กูบ้รษิทัเอกชน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้กองทุนรวม RMF 
รปูแบบนี้มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทุนทีต่ ่า 
 
 กองทุนรวม RMF ทีเ่น้นการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งปานกลาง 
 กองทุนรวม RMF รูปแบบนี้จะมรีูปแบบการลงทุนที่ผสมผสานกนัระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร
ทุน ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นกองทุนผสม (Balanced Fund) ก็ได้ ส่งผลให้กองทุนรวม RMF รูปแบบนี้มีความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัปานกลาง 
 
 กองทุนรวม RMF ทีเ่น้นการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู 
 กองทุนรวม RMF รูปแบบนี้จะเน้นการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่รีะดบัความเสีย่งสงู เพื่อมุ่งหวงัผลตอบแทนเฉลีย่
ในระยะยาวทีส่งูกว่ากองทุนรวม RMF ทัง้ 2 ประเภทขา้งตน้ โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารทุน (หุน้) เป็นส่วนใหญ่ ส่งผล
ใหก้องทุนรวม RMF รปูแบบนี้มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่งู 
 นอกจากนี้ กองทุนรวม RMF ยงัมรีปูแบบการลงทุนอื่นๆ อกี เช่น กองทุนรวม RMF ทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศ 
หรอืกองทุนรวม RMF ทีเ่น้นลงทุนในทองค า เป็นตน้ 
 
เงือ่นไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพี 

1. ในแต่ละปีผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF กองใดกองหน่ึงหรือหลายกองใน บลจ. 
เดียว หรอืหลาย บลจ. กไ็ด้ (ไม่มีขัน้ต า่ในการลงทุนซ้ือ) 

2. ในแต่ละปี ผูล้งทุนจะลงทุนในกองทุนรวม RMF ทุกกองทุนรวมกนัทุกบรษิทัจดัการ ไดส้งูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 
30 ของเงนิได้พงึประเมนิทีต่้องเสยีภาษีในแต่ละปี และจะต้องไม่เกนิ 500,000 บาท ต่อปี เมื่อรวมกบัเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เงินสะสมในกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เบี้ยประกนัแบบบ านาญ หรือเงินสงเคราะหค์รโูรงเรียนเอกชน
แล้ว เช่น ถ้าผูล้งทุนมกีารสะสมเงนิในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) หรอืกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีอยู่แลว้ จะตอ้งน าเงนิทีล่งทุนใน RMF ทัง้หมดในปีนัน้ไปรวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุน กบข. หรอืกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีในปีนัน้ๆ แลว้น าไปยกเวน้ภาษเีงนิไดม้ากทีส่ดุไม่เกนิ 500,000 บาท ต่อปี 

3. ในแต่ละปี ผูล้งทุนตอ้งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF อย่างสม ่าเสมอ และต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 1 
ครัง้ (ลงทุนต่อเนื่องทุกปี) แต่สามารถระงบัการซือ้หน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิ 1 ปี ตดิต่อกนั มฉิะนัน้จะถอืว่าผดิ
เงื่อนไขการลงทุน ยกเวน้ในปีนัน้ๆ หรอืหลายปีตดิต่อกนัผูล้งทุนไม่มเีงนิไดทุ้กประเภท ทัง้นี้ จะนบัอายุการ
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ลงทุนเฉพาะปีที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัสทิธยิกเว้นภาษีส าหรบัเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย
ลงทุน  

4. ผูล้งทุนจะตอ้งถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะมอีายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์ และ
จะตอ้งมอีายุการลงทุนในกองทุนรวม RMF ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นบัอายุการลงทุนเฉพาะปีทีไ่ดซ้ือ้หน่วยลงทุน
และไดร้บัสทิธยิกเว้นภาษีส าหรบัเงนิได้เท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกโดยคดิแบบวนัชนวนั) 
ยกเวน้กรณีทุพพลภาพ หรอืเสยีชวีติในระหว่างการถอืหน่วยลงทุน   

5. หน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF ไม่สามารถน าไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลักประกัน 
เน่ืองจากมผีลผกูพนัธก์บัภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาของผูล้งทุนแต่ละคน 

6. ผู้ลงทุนมหีน้าที่ในการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF ทัง้เงนิลงทุนและก าไรจากการ
ลงทุนไปค านวณในเงินได้พึงประเมิน แต่ระบุเป็นเงินได้ที่ได้รบัการยกเว้นภาษี (ในกรณีถือครองครบ
เงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษ)ี 

7. ไม่ควรลงทุนในจ านวนเงนิเกนิกว่าสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีไ่ดร้บั (เน่ืองจากตอ้งมภีาระภาษเีกดิขึน้หากท า
การขายกองทุน RMF ในส่วนนี้แล้วมกี าไร ไม่ว่าจะขายเมื่อใดกต็าม) หากต้องการลงทุนมากเกนิกว่าที่
ก าหนด ผูล้งทุนควรเลอืกลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไปแทน 

 
สทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพี 
 การลงทุนในกองทุนรวม RMF จะท าใหผู้ล้งทุนสามารถไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษต่ีางๆ ดงันี้ 

1. เงนิลงทุนในกองทุนรวม RMF ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน าไปรวมค านวณภาษีเงนิได้ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ
ร้อยละ 30 ของเงนิได้พงึประเมนิทีต่้องเสยีภาษีในปีภาษีนัน้ๆ และเมื่อรวมกบัเงินลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออม เงินสะสมในกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ เบี้ยประกนัแบบบ านาญ หรือเงินสงเคราะหค์รโูรงเรียนเอกชนแล้วต้องไม่เกนิ 500,000 
บาท ในแต่ละปีภาษ ี 

2. เงนิที่ไถ่ถอนจากกองทุนรวม RMF และก าไรส่วนเกนิทุน (capital gain) เมื่อผู้ลงทุนอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปี
บรบิูรณ์ และลงทุนในกองทุนรวม RMF มาแลว้เป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 5 ปีการลงทุน นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนครัง้
แรก จะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษทีัง้จ านวน  

3. กรณีไถ่ถอนเนื่องจากผูล้งทุนทุพพลภาพหรอืตาย เงนิทีไ่ถ่ถอนจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษทีัง้จ านวน  
 

ขอ้แตกต่างระหว่างกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีกบักองทุนรวมทัว่ไป 
1. ผูล้งทุนในกองทุนรวม RMF จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยสามารถน าเงนิทีเ่อาไปลงทุนในปีนัน้ๆ ไป

หกัออกจากเงนิไดก้่อนค านวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในปีทีล่งทุน หากมกีารลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ทางการก าหนด 

2. กรณีทีผู่ล้งทุนมกีารกระท าที่เป็นการผดิเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวม RMF เช่น มกีารขายคนืหน่วย
ลงทุนออกไปก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด และเมื่อขายแลว้ไดร้บัก าไรเมื่อเทยีบกบัต้นทุนเฉลีย่ของหน่วยลงทุน 
RMF ในกองทุนนัน้ๆ ก าไรทีไ่ดร้บัจากการลงทุน (capital gain) ต้องน าไปรวมเป็นรายไดเ้พื่อค านวณภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดา  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF ไม่สามารถโอน จ าน า หรอืน าหน่วยลงทุนไปเป็นหลกัประกนัได ้ 
4. กองทุนรวม RMF ทุกประเภทไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล 
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ตวัอย่างการค านวณสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูม้เีงนิไดท้ีล่งทนุผ่านกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพี 
ตวัอย่างท่ี 11-4 หากนาย A มเีงนิเดอืน เดอืนละ 250,000 บาท คดิเป็นเงนิไดท้ัง้ปี 3,000,000 บาท และจ่ายเงนิ

สะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี (Provident Fund) 5% ของเงนิเดอืน คดิเป็นเงนิที่นาย A ต้องจ่ายเขา้ Provident Fund 
150,000 บาท (3,000,000 x 5%) ต่อปี สมมตวิ่านาย A มเีงนิไดเ้ป็นโบนัสอกี 400,000 บาท และไม่มเีงนิไดอ้ื่นอกี เท่ากบั
ทัง้ปีนี้มเีงนิไดเ้ท่ากบั 3,400,000 บาท (3,000,000 + 400,000)  

หากตอ้งการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษผี่านการลงทุนในกองทุนรวม RMF นาย A สามารถลงทุนในกองทนุ
รวม RMF ขัน้ต า่ในจ านวนเท่าใดกไ็ด้ ขึ้นอยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละกองทุน (เน่ืองจากไม่มีก าหนดการลงทุนขัน้
ต า่) และหากคุณตอ้งการลงทุนในกองทุนรวม RMF ขัน้สงูสดุ 30% จะคดิเป็น 1,020,000 บาท ซึง่ค านวณจาก 3,400,000 x 
30%      

อย่างไรกต็าม ในกรณีนี้นาย A ไม่สามารถลงทุนในกองทุนรวม RMF ไดเ้ตม็สทิธทิี ่30% ของเงนิได ้เนื่องจาก
เมื่อน ากองทุนรวม RMF ที่นาย A ค านวณว่าจะลงทุนได้ในปีน้ีมารวมกบัเงินสะสมใน Provident Fund ของนาย A ที่
นายจา้งหกัออกจากเงนิเดอืนนาย A ทุกเดอืนในปีนี้แลว้ ปรากฏว่าเกนิเพดานการลงทุนสูงสุดทีก่รมสรรพากรก าหนดไวท้ี ่
500,000 บาท ดงันัน้ นาย A จงึสามารถลงทุนในกองทุนรวม RMF ไดส้งูสดุเท่ากบั 350,000 บาท (มาจากเพดาน 500,000 
บาท - 150,000 บาท ที่นาย A ถูกหกัโดยนายจ้างเพื่อเป็นเงินสะสมใน Provident Fund) ดงันัน้ เงนิที่นาย A ลงทุนทัง้ 
350,000 บาทนี้ สามารถน าไปหกัออกจากเงนิได้ ก่อนน าส่วนทีเ่หลอืไปค านวณภาษใีนปีนัน้ๆ ไดท้ัง้จ านวน ท าใหเ้สยีภาษี
น้อยลงเท่ากบัเงนิทีน่ าไปลงทุนในกองทุนรวม RMF ในปีนัน้ของทุกๆ กองทุนของทุกๆ บลจ. คูณดว้ยฐานภาษีขัน้สงูสุดที่
จ่ายใหก้รมสรรพากร เช่น ถ้าฐานภาษีสงูสุดของตวัอย่างขา้งต้นเท่ากบั 30% นาย A ลงทุน 350,000 บาท ท าใหเ้สยีภาษี
น้อยลงสงูสดุถงึ 105,000 บาท อกีทัง้ เงนิทีล่งทุนไปนัน้ยงัเป็นการลงทุนไวใ้ชใ้นวยัเกษยีณอกีดว้ย 
 
การคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูล้งทุนหากผูล้งทุนผดิเงือ่นไขการลงทุน 

ในกรณีทีผู่ล้งทุนไดซ้ือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF โดยไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของเงนิลงทุนไปแลว้ 
ต่อมาผูล้งทุนไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่างรวมกนัในขอ้ดงัต่อไปนี้ ผูล้งทุนจะต้องคนื
สทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บั ดงันี้ 

 กรณีท่ีผิดเง่ือนไขการลงทุนโดยมีการลงทุนในกองทุนรวม RMF น้อยกว่า 5 ปี การนับอายุการลงทุน
ให้นับตัง้แต่วนัแรกทีไ่ดซ้ื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก และนับเฉพาะปีทีไ่ด้ซื้อหน่วยลงทุนและได้ใชส้ทิธยิกเวน้
ภาษีส าหรบัเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งเป็นเหตุผลทีไ่ด้ระบุไวใ้นเงื่อนไขของการลงทุน
ข้างต้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนรวม RMF น้อยกว่า 5 ปี ถือว่าเป็นการผดิเงื่อนไขการ
ลงทุน และผูล้งทุนตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัในปีก่อนๆ  

 กรณีผิดเง่ือนไขการลงทุนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์ 
ถึงแม้ว่าจะมกีารลงทุนในกองทุนรวม RMF มาเป็นระยะเวลามากกว่าหรอืเท่ากบั 5 ปีแล้วกต็าม แต่หาก
อายุผูล้งทุนยงัไม่ถงึ 55 ปีบรบิรูณ์ แลว้มกีารขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่าจะแค่บางสว่นหรอืทัง้หมด กถ็อืไดว้่า
เป็นการผดิเงื่อนไขการลงทุน 

 กรณีผิดเง่ือนไขการลงทุนโดยการระงบัการซ้ือหน่วยลงทุนเกิน 1 ปีติดต่อกนั เว้นแต่ว่าในปีนัน้ๆ 
หรอืหลายปีตดิต่อกนัทีผู่ล้งทุนไม่มเีงนิได้ ถอืว่าไม่ผดิเงื่อนไขการลงทุนแต่อย่างใด อย่างไรกต็าม ผูล้งทุน
ตอ้งไม่ลมืแจง้กรมสรรพากรใน แบบ ภงด. 90 หรอื ภงด. 91 ดว้ย 
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จากการทีก่องทุนรวม RMF มวีตัถุประสงคเ์น้นส่งเสรมิการออมระยะยาวเพื่อการเลีย้งชพีในวยัเกษียณ โดยมี
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีใหก้บัผู้ลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจใหม้กีารลงทุนผ่านกองทุนรวม RMF ดงันัน้ การลงทุนจงึมเีงื่อนไข 
และหากผูล้งทุนปฏบิตัผิดิเงื่อนไขการลงทุนของกรมสรรพากร ผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

 ผู้ลงทุนจะต้องน าก าไรทีเ่กดิขึน้จากการขายคนืหน่วยลงทุน (capital gain) มาค านวณรวมเป็นเงนิไดแ้ละ
เสยีภาษ ีพรอ้มทัง้ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 หากมกีารขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด คอื ผู้ลงทุนมอีายุน้อยกว่า 55 ปีบรบิูรณ์ และ

ลงทุนมาน้อยกว่า 5 ปี หรอืขาดการลงทุนเกินกว่า 1 ปี ผู้ลงทุนจะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่
ได้รบัมา 5 ปี ย้อนหลงั (นับตามปีปฏทินิ) โดยน าเงนิลงทุนใน RMF ที่ใช้ลดหย่อนภาษีไปแลว้ในแต่             
ละปี มาแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษเีพิม่เตมิของแต่ละปีภาษ ีโดยใหย้ื่นใหม่ภายในเดอืนมนีาคมของ
ปีถดัไป 

 กรณีทีไ่ม่ไดช้ าระภายในเดอืนมนีาคม กรมสรรพากรจะถอืเสมอืนหนึ่งผูล้งทุนรายนัน้ยื่นแบบเสยีภาษี
ไม่ทนัก าหนด ซึง่จะตอ้งมเีงนิเพิม่รอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืนของยอดภาษทีีต่อ้งจ่ายคนืใหก้รมสรรพากร
เหมอืนกรณีทัว่ไป โดยนบัจากเดอืนเมษายนเป็นตน้ไป แต่ทัง้นี้จะไม่เกนิภาษทีีต่อ้งช าระเพิม่ 

 ถา้เพกิเฉยไม่ช าระคนืภายในเดอืนมนีาคมและถูกหมายเรยีก อาจตอ้งเสยีเบีย้ปรบัเพิม่เตมิอกี ตัง้แต่ 
1-2 เท่าของภาษทีีต่อ้งจ่ายคนื เหมอืนกรณีอื่นๆ โดยทัว่ไป 

 กรณีมกีารไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF ไม่ว่าจะบางส่วนหรอืทัง้หมดก่อนก าหนดตาม
เงื่อนไข เงนิไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการลงทุน (capital gain) ตอ้งน ามาค านวณภาษ ียกเวน้ได้
ถอืหน่วยลงทุนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นบัตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก) 

 
 ตวัอย่างท่ี 11-5 กรณีผู้ลงทุนได้กระท าผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม RMF โดยผู้ลงทุนขายคนืหน่วย

ลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด เมื่อผูล้งทุนไดถ้อืหน่วยลงทุนใน RMF ไวเ้ป็นเวลาต ่ากว่า 5 ปี และผูล้งทุนมอีายุต ่ากว่า 55 ปี
บรบิรูณ์ 

 
อายุผูล้งทุน วนัท่ีลงทุน ปีท่ีลงทุน เงินทุนใน RMF 

40 ปี 5 มนีาคม 25x1 1 5,000 
41 ปี 15 ธนัวาคม 25x2 2 5,000 

42 ปี 1 เมษายน 25x3 3 5,000 

43 ปี 5 มนีาคม 25x4 4 5,000 

44 ปี 30 ธนัวาคม 25x5 5 ขายคนืหน่วยลงทุนบางสว่นหรอืทัง้หมด (ผดิเงื่อนไข) 
 

 จากตวัอย่างท่ี 11-5 นี้ ผูล้งทุนเริม่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกเมื่ออายุ 40 ปี เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 25x1 และขายคนื
หน่วยลงทุนเมื่ออายุ 44 ปี เมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม 25x5 ถือว่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการลงทุนเนื่องจากถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม RMF น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก (นับวนัชนวนั)  และมีอายุต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์                     
ผู้ลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเ่คยได้รบัในช่วง 5 ปีปฏิทินทีผ่่านมา (คือ ปีที ่1-4) ภายในเดือน
มีนาคมของปีที ่6 

 ทัง้นี้ ผู้ลงทุนยงัต้องน าเงนิผลประโยชน์ (capital gain) ที่ได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุน ไปรวมกบัเงนิได้ 
อื่นๆ ทีผู่ล้งทุนไดร้บัในปีภาษีนัน้เพื่อเสยีภาษเีงนิไดอี้กดว้ย 
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ขอ้ดแีละขอ้ควรระวงัในการลงทนุผ่านกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพี 
ขอ้ด ี

1. ผูล้งทุนสามารถเลอืกลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีม่นีโยบายการลงทุนทีห่ลากหลาย ตามระดบัความเสีย่ง
และผลตอบแทนคาดหวงัทีเ่หมาะสมกบัตนเองได ้โดยนโยบายการลงทุนไม่ไดบ้งัคบัว่าต้องเป็นกองทุนหุน้
หรอืกองทุนตราสารหนี้แต่เพยีงประเภทเดยีว 

2. ผูล้งทุนมทีางเลอืกในการออมและการลงทุนเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ตนเองหรอืครอบครวัเมื่อพน้วยัท างาน  
3. ผูล้งทุนไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนแต่ละปีทีล่งทุนในกองทุนรวม RMF 
4. ผูล้งทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF หน่ึงไปยงักองทุนรวม RMF อื่นทีเ่หมาะสม

กบัสภาวะการลงทุนในขณะนัน้ๆ ได ้
 
ขอ้ควรระวงั 

1. เงื่อนไขการลงทุนทีท่ าใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม RMF ท าให้ผู้ลงทุนควรมวีนิัยการ
ออมในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  

2. ผูล้งทุนต้องรูจ้กัตวัเองว่ามเีป้าหมายการลงทุนเป็นแบบใด และยอมรบัความเสีย่งในการลงทุนไดม้ากน้อย
เพยีงใด รวมถึงพจิารณาการกระจายการลงทุนและความเสีย่งในสนิทรพัย์ต่างๆ ประกอบการลงทุน ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. ผูล้งทุนควรพจิารณาผลงานของ บลจ. ในระยะยาวโดยเน้นถงึสไตล์การลงทุนของ บลจ. หรอืกองทุนนัน้ๆ 
คุณภาพในการใหบ้รกิาร รวมทัง้การคดิค่าธรรมเนียมการจดัการ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่ป็นธรรมต่อกองทุน 

4. อย่าลมืกรอกแบบ ภงด. 90 หรอื 91 ส่งใหก้รมสรรพากรทุกปีใหค้รบถว้น ไม่ว่าจะมรีายได ้หรอืไดล้งทุนใน
กองทุนรวม RMF ในปีภาษนีัน้หรอืไม่    

5. ผู้ลงทุนควรเลือกกองทุนรวม RMF ที่เหมาะสมกบัเป้าหมายการเกษียณอายุของตนเอง ทัง้นี้มีผู้ลงทุน
จ านวนมากลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีใ่หผ้ลตอบแทนต ่าเกนิไปในระยะยาวจนมเีงนิไม่เพยีงพอทีจ่ะใชใ้น
ช่วงเวลาทีเ่กษยีณอายุ 

 

กองทุนรวมเพือ่การออม (Super Saving Fund: SSF) 
 เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัเพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนมกีารออมระยะยาวมากขึน้ 
ซึง่การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกองทุนรวม SSF จะเน้นใหก้ลุ่มวยัเริม่ตน้ท างานไปจนถงึกลุ่มผูม้รีายไดป้านกลาง เพื่อ
เป็นการใหค้นในกลุ่มดงักล่าวไดเ้ริม่มกีารออมระยะยาวโดยเรว็ อกีทัง้ยงัเป็นกองทุนทีเ่พิม่เตมิแทนทีก่องทุนรวม LTF ซึง่
หมดการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนปี 2562  
 

เงือ่นไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม 
ผูล้งทุนในกองทุนรวม SSF จะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ดงันี้ 
1. ต้องถอืครองหน่วยลงทุนแต่ละกอ้นไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวนัทีซ่ือ้ (เวน้แต่กรณีทีไ่ถ่ถอนหน่วยลงทุนใน

กองทุน SSF เพราะเหตุทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ) 
2. ไม่ก าหนดจ านวนเงนิขัน้ต ่าในการลงทุน (ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละกองทุน)  
3. ไม่จ าเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยสามารถเลอืกลงทุนเฉพาะปีที่ต้องการลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถซือ้ 

SSF ไดห้ลายกองทุน 
4. สามารถลงทุนในกองทุนรวม SSF กองทุนใดกองทุนหนึ่งหรอืหลายๆ กองทุน ใน บลจ. เดยีวกนัหรอืหลาย 

บลจ. กไ็ด ้
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5. ไม่ควรลงทุนในจ านวนเงนิเกนิกว่าสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีไ่ดร้บั (เน่ืองจากตอ้งมภีาระภาษเีกดิขึน้หากท า
การขายกองทุน SSF ในส่วนนี้แล้วมกี าไร ไม่ว่าจะขายเมื่อใดก็ตาม) หากต้องการลงทุนมากเกนิกว่าที่
ก าหนด ผูล้งทุนควรเลอืกลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไปแทน 

 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม 

ผูล้งทุนทีล่งทุนในกองทุนรวม SSF จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันี้ 
1. เงนิซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน SSF สามารถน าไปยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาตามทีจ่่ายจรงิ สงูสดุไม่

เกนิรอ้ยละ 30  ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีต่อ้งเสยีภาษใีนแต่ละปี และไม่เกนิ 200,000 บาทต่อปี โดยเมื่อรวม
กบัเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงินสะสมในกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เบี้ยประกนัแบบบ านาญ หรอืเงินสงเคราะหค์รโูรงเรียน
เอกชนแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี เช่น ถ้าผู้ลงทุนมีการสะสมเงินในกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (กบข.) หรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพีอยู่แลว้ จะตอ้งน าเงนิทีล่งทุนใน SSF ทัง้หมดในปีนัน้ไปรวม
กบัเงนิสะสมเขา้กองทุน กบข. หรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพีในปีนัน้ๆ แลว้น าไปยกเวน้ภาษีเงนิไดม้ากทีสุ่ด
ไม่เกนิ 500,000 บาท ต่อปี 

2. เงนิลงทุนทีผู่ล้งทุนไถ่ถอนออกจากกองทุน SSF หากเงนิลงทุนกอ้นนัน้ๆ อยู่ในกองทุนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
นบัจากวนัทีซ่ือ้ ทัง้เงนิลงทุนและก าไรทีไ่ดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัการยกเวน้ภาษทีัง้จ านวน  

3. ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน SSF ทัง้เงนิลงทุนและก าไรจากการลงทุน
ไปค านวณในเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ระบุเป็นเงนิไดท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ ี(ในกรณีถอืครองครบเงื่อนไขสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ)ี 

4. กรณีไถ่ถอนเนื่องจากผู้ลงทุนทุพพลภาพหรือเสยีชีวิต เงินที่ไถ่ถอนจะได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษีทัง้
จ านวน 

 

ขอ้แตกต่างระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมกบักองทุนรวมทัว่ไป 

1. ผูล้งทุนในกองทุน SSF จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีหากมกีารลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนด 
2. หากผู้ลงทุนผดิเงื่อนไขการลงทุน เช่น มกีารขายหน่วยลงทุนของกองทุน  SSF ออกไปก่อนก าหนดทีร่ะบุ 

และมกี าไรจากการขาย ก าไรทีไ่ดร้บั (capital gain) นัน้ๆ ผูล้งทุนมหีน้าทีจ่ะตอ้งน าไปรวมค านวณเพื่อเสยี
ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา รวมถงึต้องเสยีภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีภาษทีีไ่ดน้ าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไปหกัออก
จากเงนิไดเ้พื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วท่ีอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัตัง้แต่วนัทีไ่ดย้ื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนัน้ๆ จนถึงวนัท่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพ่ิมเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพ่ิมเติมของปีภาษีดงักล่าว พร้อมเงินเพ่ิมรอ้ยละ 1.5 ต่อเดือนของยอด
ภาษีท่ีต้องจ่ายคืนให้กรมสรรพากร (ทีม่า : ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิไดฉ้บบัที ่364 
ขอ้ 4) 

3. กองทุน SSF เป็นกองทุนรวมซึง่มสีภาพคล่องน้อย เพราะก าหนดใหผู้ล้งทุนตอ้งท าการถอืครองหน่วยลงทนุ
ไม่น้อยกว่า 10 ปีนบัจากวนัทีซ่ือ้ โดยแต่ละกองทุนของแต่ละ บลจ. จะมกีารก าหนดวนัเวลาใหล้กูคา้ขายคนื 
(ไม่ว่าจะเป็นการขายคนืโดยผดิหรอืไม่ผดิเงื่อนไขกต็าม) แตกต่างกนัไป  
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ตวัอย่างการค านวณสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูม้เีงนิไดท้ีล่งทุนผ่านกองทุนรวมเพือ่การออม 
 

ตวัอย่างท่ี 11-6 หากคุณมเีงนิเดอืน เดอืนละ 100,000 บาท คดิเป็นเงนิได้ทัง้ปี 1,200,000 บาท และจ่ายเงนิ
สะสมเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี  (Provident Fund) 5% ของเงนิเดอืน คดิเป็นเงนิทีคุ่ณตอ้งจ่ายเขา้ Provident Fund 60,000 
บาท (1,200,000 x 5%) ต่อปี และไดซ้ือ้กองทุน RMF เพิม่ 200,000 บาท โดยมกีารซือ้ประกนัชวีติแบบบ านาญอกี 100,000 
บาท สมมตวิ่าคุณมเีงนิไดเ้ป็นโบนัสอกี 300,000 บาท และไม่มเีงนิไดอ้ื่นอกี เท่ากบัทัง้ปีนี้มเีงนิไดเ้ท่ากบั 1,500,000 บาท 
(1,200,000 + 300,000)  

หากตอ้งการไดร้บัการลดหย่อนภาษผี่านการลงทุนในกองทุน SSF เน่ืองจากกองทุน SSF ไม่มกี าหนดเงนิขัน้ต ่า
ในการลงทุน แต่ถา้คุณตอ้งการลงทุนในกองทุน SSF ขัน้สงูสดุ 30% จะคดิเป็น 450,000 บาท ซึง่ค านวณจาก 1,500,000 x 
30% ซึง่ในกรณีคุณไม่สามารถซือ้ไดเ้ตม็ที ่30% เน่ืองจากเกนิ 200,000 บาท 

อย่างไรกต็าม ในกรณีนี้คุณสามารถซื้อกองทุน SSF ได้สูงสุดเท่ากบั 140,000 บาทเท่านัน้ (มาจากเพดาน 
500,000 บาท – 60,000 บาท (Provident Fund) – 200,000 บาท (RMF) – 100,000 บาท (เบี้ยประกนัชีวิตแบบบ านาญ) 
ซึง่หากซือ้กองทุน SSF เกนิกว่านี้ จะท าใหเ้กินเพดานการลงทุนสูงสุดทีก่รมสรรพากรก าหนดไวท้ี ่500,000 บาท 

เงนิที่คุณลงทุนทัง้ 140,000 บาท นี้ สามารถน าไปหกัออกจากเงนิได ้ก่อนน าส่วนที่เหลอืไปค านวณภาษีในปี
นัน้ๆ ไดท้ัง้จ านวน ท าใหเ้สยีภาษีน้อยลงเท่ากบัเงนิทีน่ าไปลงทุนในกองทุน SSF ในปีนัน้ของทุกๆ กองทุนของทุกๆ บลจ. 
คูณด้วยฐานภาษีขัน้สูงสุดที่คุณจ่ายให้กรมสรรพากร เช่น ถ้าฐานภาษีสูงสุดของตวัอย่างขา้งต้นเท่ากบั 20% คุณลงทุน 
140,000 บาท ท าใหเ้สยีภาษน้ีอยลงสงูสดุถงึ 28,000 บาท 
 
การคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูล้งทุนหากผูล้งทุนผดิเงือ่นไขการลงทุน 

จากการทีก่องทุน SSF มวีตัถุประสงคเ์น้นส่งเสรมิการออมระยะยาว โดยมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษใีหก้บัผูล้งทุน
เพื่อเป็นแรงจงูใจใหม้กีารลงทุนผ่านกองทุน SSF ดงันัน้ การลงทุนจงึมเีงื่อนไข และหากผูล้งทุนปฏบิตัผิดิเงื่อนไขการลงทุน
ของกรมสรรพากร ผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

 ผู้ลงทุนจะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รบัการลดหย่อนไปแลว้ใหแ้ก่กรมสรรพากร เฉพาะส่วน
ของเงนิกอ้นทีน่ าออกมาจากกองทุนก่อนครบ 10 ปีนบัจากวนัทีซ่ือ้ 

 ผูล้งทุนจะต้องเสยีเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพกรในอตัรารอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืนของเงนิภาษทีีต่อ้งน าส่ง แต่ทัง้นี้
ไม่เกนิจ านวนภาษีทีต่้องเสยี โดยเริม่นับเมื่อพน้ก าหนดเวลาการยื่นรายการหรอืน าส่งภาษีจนถึงวนัช าระ
หรอืน าสง่ภาษเีพิม่เตมิ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรด าเนินการช าระคนืโดยเรว็ 

 ผูล้งทุนจะตอ้งน าก าไรจากการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ไปรวมกบัเงนิไดอ้ื่นๆ ทีผู่ล้งทุนไดร้บัในปีภาษนีัน้ 
เพื่อเสยีภาษเีงนิได ้
  

 ตวัอย่างท่ี 11-7 กรณีผดิเงื่อนไขการลงทุน โดยการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน SSF ทีถ่อืไวน้้อยกว่า 10  
ปีนับจากวนัทีซ่ือ้ ซึง่ถอืว่าปฏบิตัผิดิเงื่อนไขการลงทุน และการขายคนืหน่วยลงทุนของผูล้งทุนท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงนิลงทุน
คนืสูงกว่าต้นทุน (สมมติว่าผู้ลงทุนมเีงนิได้พงึประเมนิในปีภาษี เมื่อค านวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้
สงูสดุจ านวนเงนิ 200,000 บาท) 
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 ปีท่ีลงทุน / 
ขายคืน 

NAV ต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนหน่วย จ านวนเงิน
ลงทุน (บาท) 

จ านวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน 

(บาท) 
ลงทุน SSF 2563 10.00 20,000 200,000 - 
 2564 : : : : 
 2565 : : : : 
ขายคนื SSF 2566 13.00 (20,000) - 260,000 

  
 จากตวัอย่างที ่11-7 ขา้งตน้ ผูล้งทุนไดซ้ือ้หน่วยลงทุนของกองทุน SSF ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 และในปี พ.ศ. 2566 
ไดข้ายคนืหน่วยลงทุนทีซ่ือ้ไวท้ัง้หมด 20,000 หน่วย (ถอืหน่วยลงทุนน้อยกว่า 10 ปีนบัจากวนัทีซ่ือ้ ซึง่ถอืว่าผดิเงื่อนไขการ
ลงทุน) ผูล้งทุนตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 

1. ผูล้งทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเท่ากบั  260,000 บาท (20,000 หน่วย คูณ 13.00 บาท/หน่วย) สงู
กว่าตน้ทุนท่ีจ่ายซ้ือ (200,000 บาทท่ีมาจาก 20,000 หน่วย คณู 10.00 บาท/หน่วย) แสดงว่าผลประโยชน์
มคี่าเป็นบวกหรอืมกี าไรเท่ากบั 60,000 บาท (260,000 – 200,000)  

2. ผูล้งทุนมหีน้าทีน่ าเงนิผลประโยชน์นัน้ (60,000 บาท) ไปรวมค านวณกบัเงนิไดอ้ื่นทีผู่ล้งทุนไดร้บัในปีภาษี 
พ.ศ. 2566 เพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

3. ผูล้งทุนจะตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัมาในปีภาษ ีพ.ศ. 2563 (จากการทีไ่ดน้ าเงนิค่าซือ้
หน่วยลงทุนจ านวน 200,000 บาท ไปหกัออกจากเงนิได้เพื่อยกเว้นภาษี) พร้อมเงนิเพิม่ (ระยะเวลาที่ใช้
ค านวณเงนิเพิม่เริม่นบัเมื่อพน้ก าหนดเวลาการยื่นรายการหรอืน าสง่ภาษ ี(ภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัจาก
ปีที่ผดิเงื่อนไข ซึ่งในที่นี้กค็อืภายในเดอืนมนีาคมของปี พ.ศ.2567) จนถึงวนัช าระหรอืน าส่งภาษี) ดงันัน้                
ผูล้งทุนจงึควรด าเนินการช าระคนืโดยเรว็ 

 
ขอ้ดแีละขอ้ควรระวงัในการลงทนุผ่านกองทุนรวมเพือ่การออม 
ขอ้ด ี

1. ผูล้งทุนไม่จ าเป็นต้องลงทุนในกองทุน SSF ตดิต่อกนัทุกปี โดยหากผูล้งทุนตอ้งการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษใีนปีใด กส็ามารถเลอืกลงทุนในปีนัน้  

2. การลงทุนในกองทุน SSF มเีงื่อนไขโดยก าหนดระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุนแต่ละหน่วย เพยีง 10 ปี
นับจากวนัทีซ่ือ้ ซึง่หากเป็นวยัเริม่ตน้ท างานระยะเวลาการถอืครองเพื่อใหค้รบเงื่อนไขของกองทุน SSF จะ
น้อยกว่าเมื่อเทยีบกบักองทุน RMF  

3. ผูม้รีายไดน้้อยถงึปานกลางสามารถไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุน SSF มากขึน้ได ้
4. การลงทุนในกองทุน SSF สามารถเลอืกนโยบายการลงทุนไดห้ลายหลายตามความเหมาะสมของผูล้งทุน 

 
ขอ้ควรระวงั 

1. เนื่องจากกองทุน SSF มนีโยบายการลงทุนทีห่ลากหลาย อาจท าใหผู้ล้งทุนมคีวามเสีย่งจากความผนัผวน
มากกว่าความเสีย่งทีต่นเองสามารถยอมรบัได ้ผูล้งทุนจงึตอ้งรูจ้กัตวัเองว่ามเีป้าหมายการลงทุนเป็นแบบใด 
และยอมรบัความเสีย่งในการลงทุนได้มากน้อยเพยีงใด รวมถึงพจิารณาการกระจายการลงทุนและความ
เสีย่งในสนิทรพัยต่์างๆ ประกอบการลงทุน ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม  
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2. ผูล้งทุนในกองทุน SSF ตอ้งถอืครองกองทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนบัจากวนัทีซ่ือ้ จงึอาจเกดิความเสีย่งในเรื่อง
ของสภาพคล่องในการลงทุนได ้ 

3. ผูล้งทุนควรพจิารณาผลงานของ บลจ. ในระยะยาวโดยเน้นถงึสไตลก์ารลงทุนของ บลจ. หรอืกองทุนนัน้ๆ 
คุณภาพในการใหบ้รกิาร รวมทัง้การคดิค่าธรรมเนียมการจดัการ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่ป็นธรรมต่อกองทุน 

 

กองทุนรวมเพือ่การออมพิเศษ (Super Saving Fund Extra: SSFX) 
 เป็นกองทุน SSF ทีม่นีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ เพื่อเป็นการส่งเสรมิการลงทุนระยะยาวและสร้างความเชื่อมัน่ในระบบตลาดทุน  โดย
หลกัเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนจะเหมอืนกบักองทุน SSF กรณีปกติ แต่จะแตกต่างกนัที่สทิธปิระโยชน์ทางภาษีโดยเงนิซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุน SSFX สามารถน าไปยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาตามทีจ่่ายจรงิ ไม่เกนิ 200,000 บาท  
 ทัง้นี้ สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของกองทุน SSFX จะแยกต่างหากจากวงเงนิหกัค่าลดหย่อนของกองทุน SSF ปกต ิ
และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมของเงินสะสม เงินสมทบ หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการ
เกษยีณอายุทัง้หมด โดยจะตอ้งซือ้หน่วยลงทุนในระหว่างวนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 เท่านัน้ และถอื
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีเหมอืนกองทุน SSF กรณีปกต ิ
 
ตวัอย่างการค านวณสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูม้เีงนิไดท้ีล่งทุนผ่านกองทุนรวมเพือ่การออมพเิศษ 
 

ตวัอย่างท่ี 11-8 จากขอ้มูลตามตวัอย่างที่ 11-6 ที่คุณมเีงนิเดอืน เดอืนละ 100,000 บาท คดิเป็นเงนิได้ทัง้ปี 
1,200,000 บาท และจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี  (Provident Fund) 5% ของเงนิเดอืน คดิเป็นเงนิทีคุ่ณตอ้งจ่าย
เขา้ Provident Fund 60,000 บาท (1,200,000 x 5%) ต่อปี และไดซ้ือ้กองทุน RMF เพิม่ 200,000 บาท โดยมกีารซือ้ประกนั
ชวีติแบบบ านาญอกี 100,000 บาท สมมตวิ่าคุณมเีงนิไดเ้ป็นโบนัสอกี 300,000 บาท และไม่มเีงนิไดอ้ื่นอกี เท่ากบัทัง้ปีนี้มี
เงนิไดเ้ท่ากบั 1,500,000 บาท (1,200,000 + 300,000) กรณีนี้จะมกีารซือ้ SSF กรณีปกตไิด ้140,000 บาท 

หากต้องการได้รบัการลดหย่อนภาษีสูงสุดผ่านการลงทุนในกองทุน SSFX คุณสามารถซื้อ SSFX ได้สูงสุด
เท่ากบั 200,000 บาท โดยไม่ต้องพจิารณาถงึรายไดแ้ละเงนิทีน่ าไปหกัลดหย่อนต่างๆ เช่น Provident Fund กองทุน RMF 
หรอื กองทุน SSF กรณีปกต ิ

 
ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารขายหน่วยลงทุนในกองทุน RMF SSF และ SSFX แบบผดิเงื่อนไข บลจ. มหีน้าทีใ่นการหกั

ภาษี ณ ทีจ่่ายตามอตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาของก าไรจากการขายคนืเพื่อส่งใหก้รมสรรพากร จากเดมิทีห่กัภาษี ณ ที่
จ่าย 3% โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 ซึง่ผูล้งทุนทีล่งทุนครบตามเงื่อนไขของ RMF SSF และ SSFX  จะ
ไม่ถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายดงักล่าว 
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การเปรียบเทียบการลงทุนใน กองทุน RMF SSF และ SSFX 

 ในทีน่ี้สามารถสรุปเปรยีบเทยีบรปูแบบของกองทุน RMF SSF และ SSFX ดงัตารางที ่11-8 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 11-8 เปรียบเทียบการลงทุนในกองทุน LTF RMF SSF และ SSFX 

 

ข้อเปรียบเทียบ RMF SSF SSFX 

วัตถุประสงค์ในการ
จดัตัง้กองทุน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงิน
แบบผูกพนัและต่อเนื่องระยะยาวส าหรบั
ไวใ้ชใ้นยามเกษยีณ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาว
มากขึน้ 

เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวและสร้างความ
เชื่อมัน่ในระบบตลาดทุน 

นโยบายการลงทุน มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย ทัง้หุ้น
ทุน ตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงนิ หรอืใน
ตลาดต่างประเทศเหมือนกองทุนรวม
ทัว่ไป 

มนีโยบายการลงทุนหลากหลาย สามารถลงทุน
ในหลกัทรพัยไ์ดทุ้กประเภท  

มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 65 ของ NAV 

ระดบัความเส่ียง มีความเสี่ยงตัง้แต่ระดบัต ่าถึงสูง ขึ้นกบั
นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน   

มคีวามเสีย่งตัง้แต่ระดบัต ่าถงึสงู ขึน้กบันโยบาย
การลงทุนของแต่ละกองทุน   

มคีวามเสีย่งสงู เนื่องจากเน้นลงทุนในหุน้ 

การจ่ายเงินปันผล หา้มจ่ายเงนิปันผล จ่ายเงินปันผลหรือไม่จ่ายก็ได้  หากมีการ
จ่ายเงนิปันผล ผูล้งทุนทีไ่ดร้บัเงนิปันผลจะต้อง
เสยีภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอ้ยละ 10 

จ่ายเงนิปันผลหรอืไม่จ่ายกไ็ด้ หากมกีารจ่ายเงนิ
ปันผล ผู้ลงทุนที่ได้รบัเงนิปันผลจะต้องเสยีภาษี
หกั ณ ทีจ่่าย รอ้ยละ 10 

ระยะเวลาการลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปีการลงทุน (นบัแบบวนัชน
วนั) และต้องอายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป 
ถงึขายคนืได ้

ไม่น้อยกว่า 10 ปีการลงทุน (นบัแบบวนัชนวนั) 
 

ไม่น้อยกว่า 10 ปีการลงทุน (นบัแบบวนัชนวนั) 
 

ความต่อเ น่ืองของ
การลงทุน 

หากเริ่มลงทุนแล้ว ต้องลงทุนต่อเนื่อง
อย่างน้อยปีเวน้ปี โดยแต่ละปีสามารถซื้อ 
RMF ไดห้ลายกองทุน 

ไม่จ าเป็นต้องลงทุนทุกปี สามารถเลือกลงทุน
เฉพาะปีที่ต้องการลดหย่อนภาษีได้  โดย
สามารถซือ้ SSF ไดห้ลายกองทุน 

ไม่จ าเป็นต้องลงทุนทุกปี แต่มีการก าหนดว่า
จะต้องลงทุนระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึง
วนัที ่30 มถุินายน 2563 
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จ านวนเงินขัน้ต า่ใน
การลงทุนในแต่ละปี 

ไม่ได้ก าหนดจ านวนเงินขัน้ต ่ าของการ
ลงทุนในแต่ละปี แต่จะขึ้นกบัข้อก าหนด
ของแต่ละกองทุน 
 

ไม่ไดก้ าหนดจ านวนเงนิขัน้ต ่าของการลงทุนใน
แต่ละปี แต่จะขึ้นกับข้อก าหนดของแต่ละ
กองทุน 
(สามารถเลอืกลงทุนไดเ้ฉพาะปีทีต่อ้งการไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษ)ี 

ไม่ได้ก าหนดจ านวนเงินขัน้ต ่าของการลงทุนใน
แต่ละปี แต่จะขึน้กบัขอ้ก าหนดของแต่ละกองทุน 
(ลงทุนไดเ้ฉพาะช่วงเวลาทีก่ าหนด) 

จ านวนเงินขัน้สูงท่ีใช้
ลดหย่อนภาษีได้ใน
การลงทุนแต่ละปี 

ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้ที่ต้องเสีย
ภาษี ซึ่งเมื่อรวมกบักองทุนรวมเพื่อการ
ออม กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ประกนับ านาญ และ
เงนิสงเคราะห์ครูโรงเรยีนเอกชน ต้องไม่
เกนิ 500,000 บาท 

ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของเงนิไดท้ีต่อ้งเสยีภาษี และ
ไม่เกิน  200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกบักองทุน
รวมเพื่อการออม กองทุนการออมแห่งชาติ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ประกันบ านาญ และเงิน
สงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน  ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 

ไม่ เกิน 200,000 บาท โดยแยกต่างหากจาก
วงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF 
กรณีปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหัก
ลดหย่อนรวมของเงนิสะสม เงนิสมทบหรอืค่าซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ
ทัง้หมด (เป็นคนละวงเงินจาก SSF ปกติ และ 
RMF) 

 


