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ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการที่เขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
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บรรยายโดย
คุณธเนศ ฟงมงคล

SSF และ RMF
รอบรูลงทนุ
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หัวขอการบรรยาย

2

1

3

4

รูจักกองทุน SSF / SSFX / RMF ตัวชวยประหยัดภาษี  

เจาะลึกกองทุน SSF และ SSFX 

เจาะลึกกองทุน RMF

ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน SSF / SSFX / RMF

กลยุทธการลงทุนใน SSF / SSFX / RMF

แหลงขอมูล และการคนหากองทุน

5

6
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รูจักกองทุนรวม SSF / SSFX / RMF ตัวชวยประหยัดภาษี1
• กองทุนรวม SSF SSFX และ RMF คือ…?

• ที่มาที่ไปของกองทุนรวมเพื่อลดหยอนภาษี

• ทําไมตองลงทุนใน SSF / SSFX / RMF 
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กองทุนรวม SSF SSFX และ RMF คือ…?

+
กองทุนรวม = มืออาชีพบริหารเงินลงทุนให

ซื้อ / ขายกองทุน

เงินปนผล หรือ
 สวนตางราคา

นําเงินไป
ลงทุน

กองทุนรวม SSF / SSFX 
/ RMF

นักลงทุน บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน



66

สิทธิประโยชนทางภาษี 
2 เดง

เงินที่ลงทุน
สามารถนําไป

ลดหยอนภาษีได

กําไรจากการขาย
หนวยลงทุน

ไมตองเสียภาษี

ที่มาที่ไปของกองทุนรวมเพื่อลดหยอนภาษี

=   ลงทุน +  ลดหยอนภาษีRMF SSF SSFXLTF

New New
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เปาหมายทุกอยาง ตองใช “เงิน”
เรียนรูหลักการวางแผนการเงิน เพื่อบรรลุเปาหมาย

ทําไมตองลงทุนใน SSF / SSFX / RMF 
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ที่มา: www.rd.go.th

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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เจาะลึกกองทุน SSF และ SSFX 2
• รูจักกองทุน SSF และ SSFX ความเหมือนที่แตกตาง 

• Checklist 5 ขอ สําหรับการลงทุนใน SSF และ SSFX

• ตัวอยางนโยบายกองทุน SSF และ SSFX ที่มีในตลาด 
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จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการออมแบบผูกพัน
ระยะยาว เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 
โดยใหสิทธิประโยชนทางภาษี เปนแรงจูงใจใหเกิดการออม

กองทุนรวมเพื่อการออม
(Super Saving Fund : SSF)

กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
(Super Saving Fund Extra  : SSFX)

จัดตั้งขึ้นตามมาตรการสรางความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน  
เพื่อลดความผันผวนของตลาดหุน และสงเสริมใหประชาชน
มีการออมแบบผูกพันระยะยาวแบบพิเศษ โดยใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษี เพิ่มเติมสูงสุด 200,000 บาท 
โดยไมตองนําไปรวมกับกองทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ

รูจักกองทุน SSF และ SSFX ความเหมือนที่แตกตาง 

วัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุน SSF และ SSFX 
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SSF และ SSFX ตางกันอยางไร?

* รวมกับกองทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ แลว ตองไมเกิน 500,000 บาท

เงื่อนไข SSF SSFX

นโยบายลงทุน ลงทุนได 
ทุกประเภทสินทรัพย

ลงทุนหุนไทย
ไมต่ํากวา 65%

สิทธิประโยชนทางภาษี 30% ของเงินไดพึงประเมิน
ที่ตองเสียภาษี

ไมมีขอจํากัด
เรื่องเงินไดพึงประเมิน

ชวงเวลาลงทุน ป 2563 - 2567 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

ระยะเวลาถือครอง 10 ป (นับจากวันที่ซื้อ) 10 ป (นับจากวันที่ซื้อ)

ลดหยอนสูงสุด ไมเกิน 200,000 บาท* ไมเกิน 200,000 บาท
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RMF 
ไมเกิน 30% 
ของเงินได
พึงประเมิน
สูงสุดไมเกิน 

500,000 บาท

SSFX 
ไมเกิน 200,000 บาท

รวมกันไมเกิน 500,000 บาท 200,000 บาท

ซื้อไดถึง
30 มิ.ย. 63
เทานั้น!

SSF
ไมเกิน 30% 
ของเงินได
พึงประเมิน 
สูงสุดไมเกิน 

200,000 บาท

ประกันชีวิต
แบบบํานาญ 
ไมเกิน 15% 
ของเงินได
พึงประเมิน 
สูงสุดไมเกิน

200,000 บาท

PVD / กบข. 
และ กองทุน

สงเคราะหครูฯ 
ไมเกิน 15% 
ของคาจาง 
สูงสุดไมเกิน

500,000 บาท

+

กองทุน
การออม
แหงชาติ
ไมเกิน

13,200 บาท

SSF และ SSFX ตางกันอยางไร?

คาลดหยอนสูงสุดของ SSF และ SSFX
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SSF

ลงทุนในหลักทรัพยไดทุกประเภท 
เชน  หุนไทย หุนตางประเทศ 
ตราสารหนี้ กองทุนดัชนี 

ทองคํา อสังหาริมทรัพย ฯลฯ  

ลงทุนหุนไทยไมนอยกวา 65% 
• ลงทุนในดัชนี SET50 หรือ SET100
• หุนขนาดใหญ มั่นคง พื้นฐานแข็งแกรง
• หุนขนาดกลาง-เล็ก มีโอกาสเติบโต
• หุนตามธีมเมกะเทรนด เชน ESG 
• ฯลฯ

นโยบายการลงทุนของ SSF และ SSFX 

SSFX
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• SSF ซื้อไมเกิน 30% ของเงินไดพึงประเมิน
ที่ตองเสียภาษี และไมเกิน 200,000 บาทของป
ภาษีนั้น

• SSFX ซื้อไมเกิน 200,000 บาท

• ไมกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ํา
• ไมจําเปนตองลงทุนตอเนื่องทุกป
• ไมจํากัดจํานวนครั้งที่ตองลงทุนในแตละป
• ไมจํากัดจํานวนกองทุนที่ตองลงทุน
• ไมจํากัดจํานวนบริษัทจัดการที่ลงทุน

• ตองถือหนวยลงทุน (ของแตละยอดที่ซื้อ) ตอเนื่อง
ไมนอยกวา 10 ปขึ้นไป ตั้งแตวันที่ซื้อ โดยใชหลัก 
“เขากอนออกกอน” (First in, First out : FIFO)

• ขายคืนไดทุกวัน ในเวลาทําการของ บลจ. 
• สับเปลี่ยนกองทุน ไมถือเปนการซื้อหรือขายคืน
• สับเปลี่ยนไดเฉพาะ SSF ดวยกันหรือ SSFX ดวยกัน
เทานั้น และในชวงเวลาที่ บลจ. กําหนด (ตาง บลจ. ได)

• กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต เงินที่ถอนจะไดรับยกเวน
ภาษี

เงื่อนไขของ SSF และ SSFX 

เงื่อนไขขาเขา เงื่อนไขขาออก
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• ซื้อปภาษีใด ไดลดหยอนปภาษีนั้นๆ
• สิทธิลดหยอนภาษีสูงสุด ไมเกิน 30% ของเงินได
พึงประเมินที่ตองเสียภาษี และไมเกิน 200,000 บาท

• ไดลดหยอนปภาษี 2563 เทานั้น
• สิทธิลดหยอน เพิ่มสูงสุด 200,000 บาท

(ไมรวมกับกองทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ)

• กําไรจากการขายคืนหนวยลงทุน : ไมตองเสียภาษีเงินได โดยตองลงทุนมาแลวไมนอยกวา 10 ป
(นับวันชนวัน)  (เฉพาะกําไรที่เกิดจากเงินที่ลดหยอนภาษีเทานั้น)

• เงินปนผล : เลือกที่จะ 1. เสียภาษี ณ ที่จาย 10% แลวจบ (Final TAX) หรือ 
2. เสียภาษี ณ ที่จาย 10% แลวนําเงินปนผลและภาษีที่ถกูหักไวมายื่นภาษีปลายป 

สิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับจาก  SSF และ SSFX 

SSF SSFX
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* ซื้อกองทุน SSF เปนปแรก

เสียภาษี Capital Gain 
(ภายในเดือน มี.ค. ของป
ถัดจากปที่ผิดเงื่อนไข)

คืนภาษีที่ไดรับหยอน 
+ เงินเพิ่ม 1.5% ตอเดือน

(ยื่นเสียภาษีเพิ่มทันที
ที่ผิดเงื่อนไข)

กรณีซื้อเกินสิทธิ
และขายคืน*

1
กรณีลงทุน < 10 ป 

และขายคืน

2

การผิดเงื่อนไขของ SSF และ SSFX
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ผิดไปแลว

ทําอยางไร?

มีรายไดปละ 1,000,000 บาท

สามารถซื้อสูงสุดได 200,000 บาท

แตซื้อ SSF ไป 300,000 บาท 

เกินสิทธิ 100,000 บาท ตองนํากําไรที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 
(Capital Gain) ไปรวมเปนเงินไดพึงประเมิน
เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ตามเกณฑ
200,000 บาท

ตัวอยาง การผิดเงื่อนไข กรณีซื้อ SSF เกินสิทธิ
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ป 2563 ป 2564

พ.ค. ซื้อ SSF 100,000 บาท มี.ค. นําไปลดหยอนภาษี
ไดรับเงินคืนภาษี 10,000 บาท

ต.ค. ขาย SSF กอนกําหนดไดรับเงิน 120,000 บาท
( ไดรับเงินจริง 119,000 บาท* )

นํากําไร 20,000 บาท
ไปรวมเปนเงินไดของป 2564 

เพื่อเสียภาษีภายในเดือน มี.ค. 2565

เสียเบี้ยปรับ 1.5% ตอเดือน 
ซึ่งเทากับ 1,050 บาท 

(10,000 x 1.5% x 7 เดือน **)

คืนเงินที่เคยไดรับ
ลดหยอนภาษี

10,000 บาท

ทําเรื่องคืนภาษีใหสรรพากรพรอมเบี้ยปรับ 11,050 บาท 20,000 บาท คํานวณตามฐานภาษี***

ผิดไปแลว
ตองทํา
อยางไร?

* กําไรจากการขาย SSF ถูกหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรากาวหนา สมมติใหอยูที่ 5% ดังนั้น นักลงทุนจะไดรับเงินจริง 119,000 บาท [120,000 – (20,000 x 5%)]
** ระยะเวลา 7 เดือน นับจากวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึง เดือนที่ยื่นเรื่องกับสรรพากร (สมมุติรีบยื่นเรื่องทันทีในเดือน ต.ค. 2564)
*** ถาฐานภาษีเทากับ 10% แปลวาตองเสยีภาษีเทากับ 2,000 บาท (20,000 x 10%)

ตัวอยาง การผิดเงื่อนไข กรณีลงทุน < 10 ป แลวขายคืน
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ตัวอยาง กรณีซื้อและขายกองทุน SSF ภายในปเดียวกัน
แตยังไมนําไปยื่นหักลดหยอน

ป 2563

พ.ค. ซื้อ SSF 100,000 บาท ต.ค. ขาย SSF กอนกําหนดไดรับเงิน 120,000 บาท
( ไดรับเงินจริง 119,000 บาท* )

นํากําไร 20,000 บาท
ไปรวมเปนเงินไดของป 2564 

เพื่อเสียภาษีภายในเดือน มี.ค. 2565

20,000 บาท คํานวณตามฐานภาษี**

ผิดไปแลว
ตองทํา
อยางไร?

* กําไรจากการขาย SSF ถูกหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรากาวหนา สมมติใหอยูที่ 5% ดังนั้น นักลงทุนจะไดรับเงินจริง 119,000 บาท [120,000 – (20,000 x 5%)]
** ถาฐานภาษีเทากับ 30% แปลวาตองเสยีภาษีเทากับ 6,000 บาท (20,000 x 30%)
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เมื่อขายกอนกําหนดและใชสิทธิลดหยอนภาษีไปแลว 
• รีบทําเรื่องคืนภาษีใหสรรพากร พรอมจายเบี้ยปรับ

• นํากําไรที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน (Capital Gain) 
ไปรวมเปนเงินไดพึงประเมิน เพื่อเสียภาษี

เมื่อซื้อเกินสิทธิ 
• ขายคืนไดภายในปเดียวกัน ถาเปนการซื้อครั้งแรก

• ถาเคยซื้อ SSF อยูแลว ใหทําการถือจนครบเงื่อนไข

• นํากําไรที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน (Capital Gain) 
ไปรวมเปนเงินไดพึงประเมิน เพื่อเสียภาษี
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สามารถโอนยาย/
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ในกองทุน SSF ดวยกัน
หรือ SSFX ดวยกันเทานั้น 
และในชวงเวลาที่ บลจ. 
กําหนด (ตาง บลจ. ได)

ตองศึกษาทําความ
เขาใจเงื่อนไขและคาใชจาย
กรณีโอนยาย / สับเปลี่ยน
หนวยลงทุน เชน 
คาใชจาย /คาธรรมเนียม 
ระยะเวลา ฯลฯ

ตองแจงการโอนยาย/
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เปนลายลักษณอักษร
ตอกองทุน SSF หรือ 
SSFX ที่โอนและกองทุน 
SSF หรือ SSFX ที่รับโอน

เกณฑการปฏิบัติในการโอนยาย/การสับเปลี่ยน SSF และ SSFX
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เขาใจนโยบายการลงทุนของ SSF และ SSFX 
และรับความเสี่ยงจากตามนโยบายการลงทุน
นั้นได

ศึกษาเงื่อนไขการลงทุนใน SSF และ SSFX 
อยางเขาใจ และคํานวณเงินที่สามารถนํามา

ลดหยอนไดถูกตอง

จัดสรรเงินลงทุนโดยพิจารณาดูทั้งพอรต  
ไมใชนําเงินทั้งหมดลงทุนใน SSF และ SSFX

Checklist 5 ขอ สําหรับการลงทุนใน SSF และ SSFX

พรอมที่จะลงทุนในระยะยาว 10 ป ขึ้นไป 

ติดตามการลงทุน และ
ยื่นแบบแสดงรายการทั้งตอนซื้อขายอยางถูกตอง 
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SSF เหมาะกับ…

• ผูที่มีรายได และตองการลงทุนเพื่อลดหยอนภาษี 

• ผูที่ตองการออมเงินระยะยาว 10 ปขึ้นไป

• ผูที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได
และตองการจัดพอรตหรือกระจายการลงทุน
ในสินทรัพยหลากหลายประเภท

SSFX เหมาะกับ…

• ผูที่มีรายได และตองการลงทุนเพื่อลดหยอนภาษี
ในวงเงินเพิ่มเติม อีก 200,000 บาท

• ผูที่ตองการออมเงินระยะยาว 10 ปขึ้นไป

• ผูที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนไดสูง 
เพราะลงทุนในหุนไมนอยกวา 65%

SSF และ SSFX เหมาะกับใคร?
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บลจ. ตัวยอกองทุน ชื่อกองทุนภาษาไทย นโยบายลงทุน
ระดับ

ความเสี่ยง

PRINCIPAL 
iPROPEN–SSF

กองทุนเปดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ 
พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัค
เจอร เฟล็กซ อินคัม

ลงทุนกองทุนรวมทรัพยสินทางเลือก,กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย 
กองทรัสต และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือกองทุน 
ETF (Exchange Traded Fund) ในไทยและในภูมิภาคเอเชีย

8

KFCASHSSF กองทุนเปดกรุงศรีตราสารเงิน
ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 70 ของ NAV
สวนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน 
หรือเงินฝากธนาคาร

1

MTF-SSF
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี 
ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม

ลงทุนในหุนไมนอยกวา 65% ของ NAV รวมถึงตราสารหนี้
Infrastructure Fund, REITs, ETF และเงินฝาก 5

ตัวอยางนโยบายกองทุน SSF / SSFX ที่มีในตลาด

1. ตัวอยางกองทุน SSF 

ที่มา : www.thaimutualfundnews.com 

สแกน QR 
ขอมูลเพิ่มเติม
กองทุน 

SSF และ SSFX
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2. ตัวอยางกองทุน SSFX 
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2. ตัวอยางกองทุน SSFX  (ตอ) 
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3 เจาะลึกกองทุนรวม RMF

• รูจักกองทุน RMF ตัวชวยประหยัดภาษี 

• 5 ขอควรรู… กอนลงทุน RMF 
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กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund : RMF)

• จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวของคนทุกกลุม โดยเฉพาะผูที่ไมมีสวัสดิการ
ออมเงินเพื่อวัยเกษียณ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
เพื่อใหมีหลักประกันสําหรับตนเองและครอบครัวยามเกษียณอายุ

• รัฐบาลใหสิทธิประโยชนทางภาษี เพื่อเปนการจูงใจผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาใหเกิดการลงทุน
ในระยะยาว

วัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุนรวม RMF 

รูจักกองทุน RMF ตัวชวยประหยัดภาษี 
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เงื่อนไข SSF RMF

นโยบายลงทุน ลงทุนได 
ทุกประเภทสินทรัพย

ลงทุนได 
ทุกประเภทสินทรัพย

สิทธิประโยชนทางภาษี
30% ของเงินไดพึงประเมิน

ที่ตองเสียภาษี 
และไมเกิน  200,000 บาท*

30% ของเงินไดพึงประเมิน
ที่ตองเสียภาษี*

ความตอเนื่องการลงทุน ไมจําเปนตองลงทุนตอเนื่อง
ตองลงทุนตอเนื่องทุกป 

เวนไดไมเกิน 1 ป

ระยะเวลาถือครอง 10 ป (นับจากวันที่ซื้อ)
5 ป (นับจากวันที่ซื้อ) 

และตองถือยาวจนถึงอายุ 55 ป

* รวมกับกองทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ แลว ตองไมเกิน 500,000 บาท

SSF และ RMF ตางกันอยางไร? 



3030

• ผูที่มีเงินไดตามกฎหมายมาตรา 40 ทุกประเภท

• ผูที่ตองการแบงเงินออมไปลงทุนไวใชยามเกษียณ

• ผูที่ไมมีสวัสดิการ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

• ผูที่สามารถรับความเสี่ยงไดต่ําถึงสูง

• ผูที่ไมคอยมีเวลาติดตามและไมชํานาญเกี่ยวกับการลงทุน

• ผูที่เขาใจและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของกองทุน RMF

• ผูที่เขาใจและรับความผันผวนของกองทุนตามสภาวะเศรษฐกิจและปจจัยอื่นๆ ที่มากระทบได

RMF เหมาะกับใครบาง?
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1. นโยบายการลงทุน

2. เงื่อนไขและสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับจาก RMF 

3. การผิดเงื่อนไขของ RMF

4. เกณฑการปฏิบัติในการโอนยาย/การสับเปลี่ยน

5. Checklist กอนลงทุนใน RMF มีอะไรบาง 

5 ขอควรรู กอนลงทุน RMF
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RMF มีนโยบายใหเลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป

ตามระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได

(ต่ํา ปานกลาง สูง)

ตามประเภทหลักทรัพย 
เชน ตราสารหนี้ หุน 
ทองคํา  ตางประเทศ 
อสังหาฯ ฯลฯ

นักลงทุนควรเลือก RMF ใหเหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
และ RMF ทุกกองจะไมมีการจายเงินปนผล

1. นโยบายการลงทุน RMF 
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กองทุนรวมตราสารแหงทุน
(Equity Fund)

เนนลงทุนในตราสารหนี้
ระยะสั้น

กองทุนตลาดเงิน
Money Market Fund

เสี่ยงต่ําสดุ

ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวา 
65% ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม

เสี่ยงสูง

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน
(Flexible Portfolio Fund) 
จะกําหนดสัดสวนการลงทุน
ในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของ
ผูจัดการกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม
(Mixed Fund)

เสี่ยงปานกลาง

ลงทุนในหรือมีไวเฉพาะ
ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก 
หรือหลักทรัพยอื่น หรือการ
หาดอกผลอื่นตามที่ ก.ล.ต. 
กําหนด

กองทุนรวมตราสารแหงหนี้
(Fixed Income Fund)

เสี่ยงต่ํา

ประเภทของ RMF แบงตามนโยบายการลงทุน
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นาย A           นาย B
รายไดทั้งป 1,000,000 2,000,000
1. PVD 15% 150,000 300,000
2. ซื้อ RMF ตามสิทธิไมเกิน 30% 300,000 600,000
3. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 50,000 50,000

กรณีนี้ นาย B ซื้อ RMF เต็มสิทธิไดเพียง 500,000 บาท 
และเมื่อนํา PVD และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ไปรวมกัน 
(1)+(2)+(3) ตองไมเกิน 500,000 บาท

40 41 42 5543

ซื้อทุกๆ ป

0 1 2 3 15
ปที่ลงทุน

เงื่อนไขขาเขา
• จํากัดเฉพาะบุคคลธรรมดา

• ตองลงทุนตอเนื่องใน RMF ไมนอยกวา
ปละ 1 ครั้ง ยกเวนปที่ไมมีรายได

• ลงทุนสูงสุดไมเกิน 30% ของเงินได
พึงประเมินที่ตองเสียภาษีในแตละป 
และไมเกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับ

กองทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ ในปภาษีนั้น

2. เงื่อนไขของ RMF 
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เงื่อนไขขาออก
• ขายคืนหนวยลงทุนไดเมื่อผูลงทุนอายุไมต่ํากวา 

55 ปบริบูรณ และลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป

• สับเปลี่ยนไดเฉพาะกองทุน RMF ดวยกันเทานั้น 
(ตางบริษัทจัดการได)

• ไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย โอน จํานํา 
หรือนําไปเปนประกันได

• หามบริษัทจัดการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวย

• หามมิใหกูยืมหรือเบิกเงินจากกองทุน RMF 
ที่ผูมีเงินไดซื้อหนวยลงทุนไว

• เงินที่ถอนกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
จะไดรับยกเวนภาษี

กรณีศกึษาตัวอยาง 

ถาผูลงทุนอายุ 48 ป และเริ่มลงทุนกับกองทุน RMF 
ในป 2556 เปนปแรก ผูลงทุนตองลงทุน RMF อยางตอเนื่อง
ถึงอายุ 55 ปบริบูรณ 

หากเกิดวันที่ 15 พ.ค. 2508 ซื้อครั้งแรก 15 พ.ค. 2556 
ณ ตอนที่ซื้ออายุครบ 48 ปบริบูรณพอดี และตั้งใจซื้อ
ทุกวันที่ 15 พ.ค. ของทุกป ผูลงทนุสามารถขายเงนิลงทนุ
ใน RMF ไดรวมทกุกอน วันที ่15 พ.ค. 2562  เมือ่อายคุรบ 
55 ปบรบิรูณ

48 49 52 5450

1 2 3

อายุ 51 53 55

4 5 6

15 พ.ค. 15 พ.ค. 15 พ.ค. 15 พ.ค. 15 พ.ค. 15 พ.ค. 15 พ.ค.

* การนับจํานวนปของ RMF นับแบบวันชนวัน 
คือ 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2557 ใหนับเปน 1 ป 

2. เงื่อนไขของ RMF (ตอ) 
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ซื้อปภาษีใด ไดลดหยอนในปภาษีนั้น

มีสิทธิลดหยอนภาษีสูงสุด 30% ของเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษี
และไมเกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกองทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ

กําไรจากการขายคืนหนวยลงทุนไมตองเสียภาษีเงินได ถาลงทุนตามเงื่อนไข

การนับจํานวนป ใหนับเฉพาะปที่มีการซื้อ RMF เทานั้น

สิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับจาก RMF
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* หากผูลงทุนคืนภาษีลาชา ตองจายเบี้ยปรับ 1.5% ตอเดือน โดยคิดตั้งแตเดือน เม.ย. 
ของปที่ถัดจากปที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น

** กรณีที่ผูลงทุนทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะไมถือวาผิดเงื่อนไขการลงทุน

กรณีผิดเงื่อนไข

• ระงับซื้อ เกินกวา 
1 ปติดตอกัน
• ซื้อเกินสิทธิ

• คืนภาษี 5 ปยอนหลังที่ไดรับ
ยกเวนไป 

• นํากําไรจากการขายคืน RMF 
ไปรวมเปนเงินไดเพื่อเสียภาษี

ขาย 
(ไมใชทุพพลภาพหรือเสียชีวิต)

ขาย 
(ไมใชทุพพลภาพหรือเสียชีวิต)

• คืนภาษี 5 ปยอนหลังที่ไดรับ
ยกเวนไป

กอนครบ 55 ป
ลงทุน > 5 ป

ครบ 55 ป
ลงทุน < 5 ป

กอนครบ 55 ป
ลงทุน < 5 ป

ผลที่ตองปฏิบัติ

• ตองคืนภาษี 5 ป
ยอนหลังที่ไดรับยกเวนไป 
• ตองนํากําไรจากการขาย
คืน RMF เฉพาะสวนที่
เกินสิทธิไปรวมเปนเงินได 
เพื่อเสียภาษี (ภายใน
เดือน มี.ค. ของปถัดจาก
ปที่ผิดเงื่อนไข)

3. การผิดเงื่อนไขของ RMF 
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ตัวอยาง การผิดเงื่อนไข กรณีซื้อ RMF ไมตอเนื่อง

ปที่ กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

1 5,000 5,000

2 5,000 5,000

3 5,000 5,000

4 5,000 5,000

5 5,000 5,000

6 ระงับซื้อ ระงับซื้อ

7 ระงับซื้อ 5,000

8 คืนภาษี 5,000

ผิดเงื่อนไข ไมผิดเงื่อนไข

* ถาคืนภาษีลาชา ตองเสียเงินเพิ่ม 1.5% ตอเดือนของยอดเงินภาษีที่ตองชําระคืน คิดยอนหลังตังแตปที่ยื่นผิดเงื่อนไข (คิดตั้งแต 1 เม.ย. ของปที่6)

กรณทีี ่1 ระงับการซื้อ 2 ปตอเนื่องกัน ตองคืนภาษี 
5 ปยอนหลัง* คือ ตั้งแตปที่ 2-6 โดยตองคืนภายใน
เดือน มี.ค. ของปที่ 8 

กรณทีี ่2 ระงับการซื้อ 1 ป  แตพอปที่ 7 ซื้อตาม
เงื่อนไข ทําใหไมผิดเรื่องระยะเวลาการซื้อตอเนื่อง 
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ตัวอยาง การผิดเงื่อนไข กรณีซื้อ RMF เกินเกณฑที่กําหนด

ผิดไปแลว

ทําอยางไร?

มีรายไดปละ 1,000,000 บาท

สามารถซื้อสูงสุดได (1,000,000 x 30%) 300,000 บาท

แตซื้อ RMF ไป 400,000 บาท 

เกินสิทธิ 100,000 บาท ตองนํากําไรที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 
(Capital Gain) ไปรวมเปนเงินไดพึงประเมิน
เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ตามเกณฑ
300,000 บาท
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ยอดเงินลงทุนในกองทุน RMF 20,000 บาทตอป

อายุที่เริ่มลงทุนใน RMF ครั้งแรก (ณ สิ้นป) 53 ป

อายุไถถอนกองทุน 57 ป

จํานวนปที่เริ่มลงทุน – ปที่ไถถอน 4 ป

88,798.86 บาท

 







 


0.07
10.07120,000FVA

4

n

ดังนั้น เมื่อผูลงทุนอายุครบ 57 ป จะไดรับเงินจาก RMF 
ทั้งสิ้น 88,798.86 บาท โดยแบงเปน…

• เงินทุน 80,000 บาท (20,000 บาท x 4 ป) 

• ผลตอบแทนที่ไดรับจากกองทุน 8,798.86 บาท

ผิดเงื่อนไข เพราะลงทุนนอยกวา 5 ป

ดังนั้น ตองคืนภาษีที่ไดรับยกเวนไปทุกป
และตองนํา Capital Gain 8,798.86 บาท

ไปรวมเปนเงินไดเพื่อเสียภาษี

ตัวอยาง การผิดเงื่อนไข กรณีขาย RMF เมื่ออายุครบ 55 ปแลว
แตลงทุน < 5 ป

อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเฉลี่ย 7% ตอป
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ผิดเงื่อนไข เพราะไถถอนกอนอายุครบ 

55 ป และลงทุนนอยกวา 5 ป
ดังนั้น ตองคืนภาษีที่ไดรับยกเวนไปทุกป
และตองนํา Capital Gain 8,798.86 บาท

ไปรวมเปนเงินไดเพื่อเสียภาษี

ตัวอยาง การผิดเงื่อนไข กรณีขาย RMF กอนอายุครบ 55 ป
และลงทุน < 5 ป

ยอดเงินลงทุนในกองทุน RMF 20,000 บาทตอป

อายุที่เริ่มลงทุนใน RMF ครั้งแรก (ณ สิ้นป) 40 ป

อายุไถถอนกองทุน 44 ป

จํานวนปที่เริ่มลงทุน – ปที่ไถถอน 4 ป

88,798.86 บาท

อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเฉลี่ย 7% ตอป

ดังนั้น เมื่อผูลงทุนอายุครบ 44 ป จะไดรับเงินจาก RMF 
ทั้งสิ้น 88,798.86 บาท โดยแบงเปน…

• เงินทุน 80,000 บาท (20,000 บาท x 4 ป) 

• ผลตอบแทนที่ไดรับจากกองทุน 8,798.86 บาท
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ผิดเงื่อนไข เพราะไถถอนกอนอายุครบ 

55 ป ตองคืนภาษีที่ไดรับยกเวนในชวง 5 ป
ยอนหลัง แตเนื่องจากลงทุนมากกวา 5 ป ดังนั้น 

Capital Gain 76,328.96 บาท
จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได

ตัวอยาง การผิดเงื่อนไข กรณีขาย RMF กอนอายุครบ 55 ป
และลงทุน > 5 ป

ยอดเงินลงทุนในกองทุน RMF 20,000 บาทตอป

อายุที่เริ่มลงทุนใน RMF ครั้งแรก (ณ สิ้นป) 40 ป

อายุไถถอนกองทุน 50 ป

จํานวนปที่เริ่มลงทุน – ปที่ไถถอน 10 ป

276,328.96 บาท

 







 


0.07
10.07120,000FVA

10

n

อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเฉลี่ย 7% ตอป

ดังนั้น เมื่อผูลงทุนอายุครบ 50 ป จะไดรับเงินจาก RMF 
ทั้งสิ้น 276,328.96 บาท โดยแบงเปน…

• เงินทุน 200,000 บาท (20,000 บาท x 10 ป) 

• ผลตอบแทนที่ไดรับจากกองทุน 76,328.96 บาท



4343

สามารถโอนยาย/
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ในกองทุน RMF ทั้งหมด
หรือบางสวนไปยังกองทุน
รวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
หรือหลายกองทุนรวมกัน
ก็ได

ตองศึกษาทําความเขาใจ
เงื่อนไขและคาใชจาย
กรณีโอนยาย/สับเปลี่ยน
หนวยลงทุน เชน 
คาใชจาย/คาธรรมเนียม 
ระยะเวลา ฯลฯ

ตองแจงการโอนยาย/
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เปนลายลักษณอักษร
ตอกองทุน RMF ที่โอนและ
กองทุน RMF ที่รับโอน

4. เกณฑการปฏิบัติในการโอนยาย/การสับเปลี่ยน
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รูเปาหมายการลงทุนวาตองการ
ออมเพื่อวัยเกษียณ

มีวินัยในการออมสม่ําเสมอ ตอเนื่องระยะยาว

รูจักตัวเอง สามารถออมเงินไดมากนอยเพียงใด 
และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนไดขนาดไหน

รูจักผลิตภัณฑ รูวานโยบายการลงทุน
ของ RMF ที่สนใจจะลงทุนเปนอยางไร 
เชน มีความเสี่ยงต่ํา ปานกลาง หรือสูง
และเลือกกองทุนที่เหมาะกับตัวเอง

ที่มา : คูมือ LTF & RMF แฝดคูสวย ชวยประหยัดภาษี

พิจารณาผลงานของบริษัท คุณภาพในการ
ใหบริการ รวมทั้งคาธรรมเนียมจัดการและ
คาใชจายตางๆ โดยอาจเลือกความสะดวก
ในการซื้อขายและการสับเปลี่ยนระหวาง
กองทุนภายใน บลจ. เดียวกัน

เลือกกองทุนที่ใหญ เพราะกระจายความ
เสี่ยงดีกวา มีโอกาสในการลงทุนมากกวา 
และยังชวยลดภาระคาใชจายของกองทุน

ศึกษาเงื่อนไขในการลงทุน RMF 
อยางเขาใจและถูกตอง

5. Checklist กอนลงทุนใน RMF
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ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน SSF / SSFX / RMF 

• ขั้นตอนการวางแผนภาษี ดวย SSF / SSFX / RMF 

• เลือกซื้อ SSF / SSFX / RMF อยางไรใหคุมคา 

• ตัวอยางการซื้อ SSF / SSFX / RMF ซื้อไดเทาไหร
• เปรียบเทียบการประหยัดภาษี 
กรณีลงทุนและไมลงทุนใน SSF / SSFX / RMF

• การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91

• LTF ที่เคยลงทุนไวแลวตองทําอยางไร?

4
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• ประมาณการรายไดจากปกอนหนา
และวางแผนเพิ่มเติม เมื่อเห็นวามี
รายไดมากขึ้น 

• หากไมถึงเกณฑตองเสียภาษี 
ก็ไมจําเปนตองซื้อ SSF / SSFX / 
RMF

1

• ปกติสามารถซื้อ SSF และ RMF ได
อยางละไมเกิน 30% ของรายได
พึงประเมินที่ตองเสียภาษี และเมื่อรวมกับ
กองทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ ตองไมเกิน 
500,000 บาท แตพิเศษเฉพาะป 2563
มีกองทุน SSFX ลดหยอนภาษีได
เพิ่มสูงสุดอีก 200,000 บาท 

• ระวัง!!! อยาซื้อเกินสิทธิ เพราะนอกจาก
ไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีแลว ยัง
ตองจายภาษีในสวนกําไรของจํานวนที่
เกินดวย

• แบงเงินมาลงทุน SSF และ RMF 
เปนรายเดือน เพื่อลดภาระการซื้อ
เปนกอนชวงปลายป

ประมาณการรายไดแตละป
เพื่อประเมินฐานภาษี

ลองคํานวณดูวา… 
จะจัดสรรเงินจํานวนเทาใด
ไปใชลดหยอนภาษีเพิ่มเติม

RMF บริหารรายรับรายจาย
ใหเกิดเงินออมตามแผน

2

3

ขั้นตอนวางแผนภาษี ดวย SSF / SSFX / RMF
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• สไตลการบริหารกองทุน
เชน Passive / Active / 
Buy & Hold / Trading

• หลักทรัพยที่ลงทุน เชน 
กรณีเปน SSF ตองดูวา
ลงทุนในหุนแบบไหน 
หุนขนาดใหญ หุนปนผล 
หรือหุนเติบโต ฯลฯ

ที่มา : http://www.morningstarthailand.com/

ทําความรูจักตัวเอง รูจักกองทุน เช็คผลตอบแทน ตรวจสอบคาธรรมเนียม

• ผลตอบแทนที่ตองการ

• ระดับการรับความเสี่ยง

• ยอนหลังระยะยาวมากกวา
3 ปขึ้นไป

• เปรียบเทียบกับทั้งดัชนีชี้วัด
(Benchmark) และกองทุน 
อื่นๆ

• ดูความสม่ําเสมอในการ
ผลตอบแทนรายปยอนหลัง 
3 ปขึ้นไปดวย

• คาธรรมเนียมการซื้อขาย
• คาใชจายที่กองทุนเรียก
เก็บจากกองทุน ซึ่งจะมี
ประกาศอยูทั้งใน Fund 
Factsheet และหนังสือ
ชี้ชวน

เลือกซื้อ SSF / SSFX / RMF อยางไรใหคุมคา 
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กรณี “มี” เงินสะสมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กบข.

เงินได
พึงประเมิน
ตอป

PVD / กบข. 

(1)

SSF RMF จํานวนเงิน
ที่สามารถลงทุน 
SSF ไดสูงสุด

(2)

จํานวนเงิน
ที่สามารถลงทุน 
RMF ไดสูงสุด

(3)

สรุปจํานวนเงิน
ที่สามารถใชสิทธิ
ประโยชนทางภาษีได

(1)+(2)+(3)

เกณฑเงินลงทุนสูงสุด เกณฑเงินลงทุนสูงสุด

30% 200,000 30% ลงไดสูงสุด

400,000 40,000 120,000 200,000 120,000 120,000 120,000 120,000 280,000
600,000 60,000 180,000 200,000 180,000 180,000 180,000 180,000 420,000
800,000 80,000 240,000 200,000 240,000 220,000 200,000 220,000 500,000

1,000,000 100,000 300,000 200,000 300,000 200,000 200,000 200,000 500,000
2,000,000 200,000 600,000 200,000 600,000 100,000 200,000 100,000 500,000
5,000,000 500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 500,000

ตัวอยางการซื้อ SSF / SSFX / RMF ซื้อไดเทาไหร

รวมกันไมเกิน 500,000 บาท

ซื้อ SSFX เพิ่มไดอีก 
200,000 บาท
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กรณี “ไมมี” เงินสะสมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กบข.

เงินได
พึงประเมิน
ตอป

PVD / กบข. 

(1)

SSF RMF จํานวนเงิน
ที่สามารถลงทุน 
SSF ไดสูงสุด

(2)

จํานวนเงิน
ที่สามารถลงทุน 
RMF ไดสูงสุด

(3)

สรุปจํานวนเงิน
ที่สามารถใชสิทธิ
ประโยชนทางภาษีได

(1)+(2)+(3)

เกณฑเงินลงทุนสูงสุด เกณฑเงินลงทุนสูงสุด

30% 200,000 30% ลงไดสูงสุด

400,000

ไมมี

120,000 200,000 120,000 120,000 120,000 120,000 240,000
600,000 180,000 200,000 180,000 180,000 180,000 180,000 360,000
800,000 240,000 200,000 240,000 240,000 200,000 240,000 440,000

1,000,000 300,000 200,000 300,000 300,000 200,000 300,000 500,000
2,000,000 600,000 200,000 600,000 300,000 200,000 300,000 500,000
5,000,000 1,500,000 200,000 1,500,000 300,000 200,000 300,000 500,000

รวมกันไมเกิน 500,000 บาท

ซื้อ SSFX เพิ่มไดอีก 
200,000 บาท

ตัวอยางการซื้อ SSF / SSFX / RMF ซื้อไดเทาไหร
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ไมลงทุนใน 
SSF / 

SSFX  / RMF 

ลงทุนใน 
SSF

ลงทุนใน
SSFX

ลงทุนใน 
RMF

ลงทุนใน 
SSF /

SSFX / RMF 

เงินไดเพื่อเสียภาษี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

หัก คาใชจายผูมีเงินได 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

หัก คาลดหยอนผูมีเงินได 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

หัก เงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กบข. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

หัก ประกันชีวิตแบบบํานาญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

หัก เงินลงทุนใน SSF / RMF 0 200,000 0 200,000 200,000

หัก เงินลงทุนใน SSFX 0 0 200,000 0 200,000

เงินไดสุทธิ 1,540,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,140,000

ภาษีที่ตองชําระ 250,000 200,000 200,000 200,000 150,000

ภาษีที่ประหยัดได (เทียบกับกรณีไมลงทุนเลย) 50,000 50,000 50,000 100,000

เปรียบเทียบการประหยัดภาษี
กรณีลงทุนและไมลงทุนใน SSF / SSFX / RMF 
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การยื่นแบบภ.ง.ด. 90/91
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LTF ที่เคยลงทุนไวแลวตองทําอยางไร?

คําถามยอดฮิต

• ซื้อ LTF ตอไดไหม?

• DCA เอาไวจะทําอยางไร?

• ยังตองถือครบ 7 ป ใชหรือไม?

• มูลคาของ LTF ที่เคยซื้อไวจะเปนอยางไร?

• LTF โอนมา SSFX ไดหรือเปลา?
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กลยุทธการลงทุนใน SSF และ RMF5
• DCA… เงินนอย ทยอยลงทุน  

• Market Timing… จับจังหวะลงทุนเปน เห็นกําไร
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Dollar Cost Averaging
ลงทุนอยางสม่ําเสมอดวยจาํนวนเงินที่เทาๆ กัน ในชวงเวลาที่กาํหนดไว

1

Market Timing
หาเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อหรือขายกองทุน 

เพื่อหาโอกาสทาํกาํไรจากสวนตางราคาในแตละชวงเวลา

2

กลยุทธการลงทุนใน SSF และ RMF
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นักลงทุนที่มีวินัยในการลงทุน

นักลงทุนที่มีเงินเริ่มตนลงทุนไมมากนัก

นักลงทุนไมมีเวลาในการติดตามขาวสารการลงทุนมากนัก

การทยอยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยตนทุน หรือ DCA (Dollar Cost Average) 
เปนการซื้อหลักทรัพย เชน หุน / กองทุน ฯลฯ ดวยจํานวนเงินที่เทาๆ กันทุกเดือน 
ซึ่งจะทําใหไดราคาตนทุนของหลักทรัพยแบบถัวเฉลี่ย จึงมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดี
ในระยะยาว เพราะถึงแมวาจะไมไดกําไรสูงสุด แตก็ไมมีทางขาดทุนแบบกูไมกลับ

เหมาะกบัใคร?

DCA เงินนอย ทยอยลงทุน1
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สวนที่ 1 
ขอมูลสวนตัว

1

สวนที่ 2 
เลือก Fund Code 

หนาจอจะแสดงกองทุนที่ซื้อได

2

สวนที่ 3 
กรอกคําสั่งซื้อกองทุน

ระบุวัน DCA 

3

ออมกองทนุสม่าํเสมอ
แบบ DCA 

 
สามารถซื้อกองทุนสม่ําเสมอ 
สะดวก ไมตองเสียเวลา 

เพียงตั้งคําสั่งใหซื้อกองทุน
สม่ําเสมอแบบอัตโนมัติตาม
หลักการ DOLLAR COST 

AVERAGING

ตั้งไดทั้งรายเดือน / รายสัปดาห

การ DCA ผาน Streaming for Fund 
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Market Timing คือ กลยุทธการลงทุนดวยการพยากรณทิศทางตลาด โดยใชวิธีการ

วิเคราะหทางเทคนิค และการวิเคราะหเศรษฐกิจประกอบกัน แลวนําผลวิเคราะห
ที่ไดมาใชประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยตองการที่จะซื้อกองทุนใหไดในราคาที่ดีที่สุด 
และขายในราคาที่ดีที่สุดเชนกัน เหมาะกับการลงทุนดวยเงินกอน

นักลงทุนที่สามารถวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและภาวะเศรษฐกิจไดดี

นักลงทุนที่มีความรูเรื่องการวิเคราะหทางเทคนิค

นักลงทุนที่มีเงินกอน (Lump sump) 
และรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนได

เหมาะกบัใคร?

Market Timing จับจังหวะลงทุนเปน เห็นกําไร2
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วิธีคํานวณอัตราผลตอบแทน

1. คํานวณมูลคาพอรตปลายงวด

2. คํานวณอัตราผลตอบแทน

นาย A ตองการลงทุนกองทุน XYZ โดยมีเงินลงทุนทั้งหมด 60,000 บาท

หากลงทุนดวยวิธี Dollar-Cost Averaging (DCA)

5,000 บาท/เดือน

ทุกวันที่ 30 (12 เดือน)

เมื่อครบ 12 เดือน หากขายกองทุน XYZ 

จะไดรับผลตอบแทน 10.53%

= มูลคาพอรตปลายงวด - เงินลงทุน

                     เงินลงทุน
= (66,318 – 60,000) = 10.53%

60,000  

= ราคาตลาด ณ สิ้นงวด x จํานวนหนวยลงทุน 
= 10.50 x 6,316 = 66,318 บาท 

เดือน เงินลงทุน (บาท) ราคาซื้อ (บาท/หนวย) จํานวนหนวยลงทุน 
1 5,000 10.00 500
2 5,000 9.50 526
3 5,000 9.25 540
4 5,000 8.00 625
5 5,000 8.50 588
6 5,000 9.00 555
7 5,000 9.50 526
8 5,000 9.00 550
9 5,000 10.50 476

10 5,000 10.00 500
11 5,000 11.00 454
12 5,000 10.50 476

ราคาเฉลี่ย 60,000 9.56 6,316

Case Study : DCA VS Market Timing
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หากลงทุนดวยวธิี Market Timing

เดือน เงินลงทุน (บาท) ราคาซื้อ (บาท/หนวย) จํานวนหนวยลงทุน 

1 10.00

2 9.50

3 9.25

4 60,000 8.00 7,500

5 8.50

6 9.00

7 9.50

8 9.00

9 10.50

10 10.00

11 60,000 11.00 5,454

12 10.50

เมื่อครบ 12 เดือน หากนาย A ขาย

กองทุน XYZ จะไดรับผลตอบแทน 31.25%

= มูลคาพอรตปลายงวด - เงินลงทุน

                     เงินลงทุน
= (78,750 – 60,000) = 31.25%

60,000  

จับจังหวะถูก

จับจังหวะผิด

ถานาย A จับจังหวะถกู เขาซือ้ตอน เม.ย.

เมื่อครบ 12 เดือน หากนาย A ขาย

กองทุน XYZ จะขาดทนุ -4.56%

= มูลคาพอรตปลายงวด - เงินลงทุน

                     เงินลงทุน
= (57,267 – 60,000) = -4.56%

60,000  

ถานาย A จับจังหวะผดิ เขาซือ้ตอน พ.ย.
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สรุป

10

9.5
9.25

8.5
9

9.5 9

10.5
10

11

10.5

ลงทุนเดือนละ 
5,000 บาท
ทุกเดือน

ลงทุน
60,000 บาท 
ครั้งเดียว

ลงทุน
60,000 บาท 
ครั้งเดียว

ลงทุน
60,000 บาท 
ครั้งเดียว

ตนทุนราคา NAV 10 บาท
ซื้อหนวยลงทุนได 6,000 หนวย
ราคา NAV ณ สิ้นป 10.5 บาท
ไดกําไร 0.5 บาท/หนวย = 3,000 บาท
อัตราผลตอบแทน = 5%

ตนทุนราคา NAV 8 บาท
ซื้อหนวยลงทุนได 7,500 หนวย
ราคา NAV ณ สิ้นป 10.5 บาท
ไดกําไร 2.5 บาท/หนวย = 18,750 บาท
อัตราผลตอบแทน = 31.25%

ตนทุนราคา NAV 11 บาท
ซื้อหนวยลงทุนได 5,455 หนวย
ราคา NAV ณ สิ้นป 10.50 บาท
ขาดทุน 0.5 บาท/หนวย = -2,727.50 บาท
อัตราผลตอบแทน = -4.56%

ตนทุนราคา NAV 9.50 บาท
ซื้อหนวยลงทุนได 6,316 หนวย
ราคา NAV ณ สิ้นป 10.5 บาท
ไดกําไร 1 บาท/หนวย = 6,316  บาท
อัตราผลตอบแทน = 10.53%

• การลงทุนแบบ Market Timing มีโอกาสสราง
ผลตอบแทนไดมากกวาการลงทุนแบบ DCA 
แตผูลงทุนตองสามารถจับจังหวะลงทุนไดเบื้องตน

• การลงทุนแบบ DCA แมจะไดผลตอบแทนนอยกวา 
แตก็แลกกับการถัวเฉลี่ยความเสี่ยงในการจับ
จังหวะลงทุนผิดได

DCA

Lump sum

Lump sum

Lump sum

8
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การคนหากองทุน และแหลงขอมูล6
• การคนหากองทุน ผาน SETSMART

• การคนหากองทุน ผาน SETTRADE

• การคนหากองทุน ผาน Morningstar

• แหลงขอมูลอื่นๆ
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การคนหากองทุน ผาน SETSMART
1. คลิกที่เมนู “กองทุน”
2. คลิกที่ “เปรียบเทียบกองทุน”

2

1
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3. ชื่อกองทุนที่ตองการดูขอมูล
แบบเปรียบเทียบ

4. เลือกขอมูลที่ตองการเปรียบเทียบ
ซึ่งจะเปรียบเทียบกองทุนไดมากถึง 
12 กองทุน

4

3

www.setsmart.com
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1. คลิกที่เมนู “กองทุน”
2. คลิกที่ “เปรียบเทียบกองทุน”

2

1 www.settrade.com

การคนหากองทุน ผาน SETTRADE
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การคนหากองทุน ผาน Morningstar 

คลิกทีก่องทนุรวม

www.morningstarthailand.com
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เลือกดูผลตอบแทนตามระยะเวลา
ที่ตองการลงทุน

เลือก “กองทุนประหยัดภาษ”ี
และคลิก “LTF”

1
2
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เลือกเปรียบเทียบกองทุน
เมื่อคลิกที่กลองของแตละกองทุน (สูงสุด 5 กองทุน/ครั้ง)

ศึกษาขอมูลสําคัญ เชน
• ขอมูลสถิติ
• ผลการดําเนินงาน เชน ผลตอบแทนและความเสี่ยง ฯลฯ
• คาธรรมเนียม

1

2
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www.wealthmagik.com

www.aimc.or.th

www.thaimutualfundnews.com 

แหลงขอมูลอื่นๆ
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ความรูการวางแผนการเงิน

www.set.or.th/financialplanning

ความรูการลงทุน

www.set.or.th/education
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