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เกษียณสุขใจด้วยการวางแผน 

เพื่อการเกษียณอายดุ้วยตวัเอง

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การลงทุน



• วางแผนการเงินกับการเกษียณ

• กองทุนประกันสังคม

• กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

• เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน

• การออมและการลงทุนอื่น

• การวางแผนภาษี

• Q&A

หัวข้อการบรรยาย
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วางแผนการเงินกบัการเกษียณ
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จ านวนผู้สูงอายุ (ล้านคน)

3.9% 4.3% 4.9%

14.8%

33.9%
36.7%

เงินออม คู่สมรส บ าเหน็จบ านาญ เบี้ยยังชีพ การท างาน บุตร

แหล่งที่มาของรายได้ผู้สูงอายุ

ที่มา: ส ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2560, ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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จ านวนผู้ใช้ FB ในไทยมีทั้งหมด 45 ล้านคน

เฉพาะที่อยู่ใน กทม. มี 19 ล้านคน

ถ้าดูเฉพาะเพศชาย มี 10 ล้านคน

เฉพาะคนโสด 1.2 ล้านคน

แล้วถ้าหักชายรักชายออก เหลือ 1 ล้านคน

อายุ 26-35 480,000 คน

ชอบอาหารญ่ีปุ่น ท่องเที่ยว และรักครอบครัว 230,000 คน

ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ 140,000 คน

จบปริญญาโท 69,000 คน

ใช้ iPhone 6S และเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ  45,000 คน

ที่มา: Facebook, Thailand
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ที่มา: ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2561 (1 กรกฎาคม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

จ านวนปีเฉล่ียที่คาดว่าผู้ท่ีอายุ 60 ปี จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก

20.2 ปี 23.6 ปี

สิ่งท่ีต้องเผชิญเมื่ออยู่ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ

ปัญหาสุภาพรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
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แหล่งเงิน

ได้เพื่อวัย

เกษียณ

กองทุน

ประกันสังคม

กองทุน

ส ำรองเลี้ยง

ชีพ

เงินชดเชย

ตำมกฎหมำย

แรงงำน

กองทุนรวม

หุ้นระยะยำว 

(LTF)

กองทุนรวม

เพื่อกำรเลี้ยง

ชีพ (RMF)

กำรออมและ

ลงทุนอื่นๆ
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กองทุนประกันสังคม
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กองทุนประกันสังคม

ภาคบังคับ (มาตรา 33) ภาคสมัครใจ (มาตรา 39) ภาคสมัครใจ (มาตรา 40)

• เคยเป็นผู้ประกนัตนตำม

มำตรำ 33 นำนกว่ำ 12

เดือน

• ว่ำงงำนไม่เกนิ 6 เดือน

• ต้องไม่เป็นทุพพลภำพ

• เงินสมทบ

• ท ำงำนในสถำน

ประกอบกำรท่ีมีลูกจำ้ง 

1 คนขึ้นไป

• อำยุ 15 – 60 ปี

• เงินสมทบ

*ฐานค่าจ้างของลูกจ้าง 

ขั้นต ่า 1,650 – สูงสุด 15,000 บาท

• ไม่เคยเป็นผูป้ระกนัตนตำม

มำตรำ 33 และ 39

• อำยุ 15 – 60 ปี

• เงินสมทบ

เรำจ่ำย 432 บำท

รัฐจ่ำย 120 บำท

บริษัทจ่ำย 5%

รัฐจ่ำย 2.75%

เรำจ่ำย 5%

เรำจ่ำย 70 บำท

รัฐจ่ำย 30 บำท

ชุดท่ี 1

เรำจ่ำย 100 บำท

รัฐจ่ำย 50 บำท

ชุดท่ี 2
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กองทุนประกันสังคม  ภาคบังคับ (มาตรา 33)

*ฐานค่าจ้างของลูกจ้าง ขั้นต ่า 1,650 – สูงสุด 15,000 บาท

Source : SSO

ลูกจ้าง

ส่งเงินสมทบ

5% ของค่ำจ้ำง

นายจ้าง

ส่งเงินสมทบ 

5% ของค่ำจ้ำง

รัฐบาล

ส่งเงินสมทบ 

2.75% ของค่ำจ้ำง

ชราภาพทุพพลภาพ คลอดบุตรว่างงาน สงเคราะห์บุตรเจ็บป่วย เสียชีวิต

สิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7กรณี
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ส่งเงินสมทบประกันสังคม 5% ของเงินเดือน แล้วได้อะไรบ้าง

1.5%

0.5%

3.0%

ประกันกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต

ประกันกรณีว่างงาน

เงินออมกรณีชราภาพ

225 บาท

75 บาท

450 บาท

สมมติหักเงิน 750 บาท

เงิน 750 บำท จะถูกหักเป็นเงนิออมชรำภำพทุกเดือน ๆ ละ 450 บำท ปีละ 5,400 บำท โดย

ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บจำกกำรออมเงนิ 1 ปี 5,400 บำท คือ ท่ำนจะได้เงินสบทบอีก 100% จำก

นำยจ้ำงอีก 5,400 บำท และยังไดด้อกเบี้ยจำกประกนัสงัคมในแตล่ะปีท่ีส่งเงินสมทบอีกดว้ย

5%
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ช่วงท างาน

เงินออมชราภาพจากกองทุนประกันสังคม 

เกษียณอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และ

ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสดุลง

ลูกจ้ำง
ส่งเงินสมทบ 
3% ของค่ำจ้ำง

นำยจ้ำง
ส่งเงินสมทบ 
3% ของค่ำจ้ำง 

เงินบ าเหน็จชราภาพ

สมทบไม่ครบ 180 เดือน

เงินบ านาญชราภาพ

สมทบตั้งแต่ 180 เดือน ขึ้นไป

เง่ือนไขการยกเว้นภาษี เงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญชราภาพไม่ตอ้งน ามาเสียภาษี
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เงินออมชราภาพจากกองทุนประกันสังคม 

สมทบไม่ครบ 180 เดือน รับเงินบ าเหน็จชราภาพ (เงินก้อน)

สมทบตั้งแต่ 12 เดือน ขึ้นไป

เงินสมทบ
ส่วนของ
ลูกจ้าง

สมทบไม่ถึง 12 เดือน

เงินสมทบ
ส่วนของ
ลูกจ้าง

เงินสมทบ
ส่วนของ
นายจ้าง

ผลประโยชน์
ตอบแทน

เกษียณอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิน้สดุลง
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เงินออมชราภาพจากกองทุนประกันสังคม: Case I

สมทบไม่ครบ 180 เดือน

รับเงินบ าเหน็จชราภาพ (เงินก้อน)

กรณี สมทบไม่ถึง 12 เดือน

นำยเหล็ก อำยุ 55 ปีบริบูรณ์ และส้ินสภำพกำรเป็นลูกจ้ำง 

ขณะส่งเงินสมทบกรณีชรำภำพ ได้ 10 เดือนๆ ละ 450 บำท 

จะได้ประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพเป็นเงินเท่ำไหร่

รับบ าเหน็จชราภาพ (เงินก้อน)ส่งสมทบ  10 เดือนส่งเงินสมทบรวมกี่เดือน ?

บ าเหน็จชราภาพท่ีจะได้รับ เท่ากับจ านวนเงินที่นายเหล็กได้จ่ายไป

450 บาท x 10 เดือน เท่ากับ 4,500 บาท
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เงินออมชราภาพจากกองทุนประกันสังคม: Case II

สมทบไม่ครบ 180 เดือน กรณี สมทบเกิน 12 เดือนขึ้นไป

นำยปำน อำยุ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสภำพกำรเป็นลูกจ้ำง 

วันที่ 29 ธันวำคม 2545 ส่งเงินสมทบประกันสังคมกรณีชรำ

ภำพ ต้ังแต่ปี 2543 ดังนี้ 

ปี พ.ศ. จ านวนเงินสมทบ

นายจ้าง ผู้ประกันตน รวม

2543 1,550 1,550 3,100

2544 2,300 2,300 4,600

2545 3,200 3,200 6,400

จะได้ประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพเป็นเงินเท่ำไหร่
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เงินออมชราภาพจากกองทุนประกันสังคม: Case II

สมทบไม่ครบ 180 เดือน กรณี สมทบเกิน 12 เดือนขึ้นไป

ปี พ.ศ.

จ านวนเงินสมทบ เงินสมทบ

สะสม

ผลตอบแทน

นายจ้าง ผู้ประกันตน รวม % จ านวนเงิน

2543 1,550 1,550 3,100 - 3.7 114.70

2544 2,300 2,300 4,600 3,100 4.2 323.40

2545 3,200 3,200 6,400 7,700 4.3 606.30

รวม 14,100 1,044.40 

รับบ าเหน็จชราภาพ (เงินก้อน)ส่งสมทบ  36 เดือนส่งเงินสมทบรวมกี่เดือน ?

บ าเหน็จชราภาพท่ีจะได้รับ 14,000 + 1,044.40 = 15,044.40 บาท
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เงินออมชราภาพจากกองทุนประกันสังคม 

สมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป รับเงินบ านาญชราภาพ (เงินรายเดือน)

สมทบ มากกว่า 180 เดือน ขึ้นไป

ค านวณมาจาก 20% 
ของเงินเดือนเฉลี่ย 
60 เดือนสุดท้าย 

(สูงสุด 15,000 บาท) 

สมทบ 180 เดือน

เกษียณอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิน้สดุลง

20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย (สูงสุด 15,000 บาท)

ได้เพิ่มขึ้นอีก 1.5% ต่อการจ่ายเงินสะสมทุก 12 เดือน
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กรณี สมทบ 180 เดือนพอดี รับเงินบ านาญชราภาพ

Source : SSO Savings Club

เงินออมชราภาพจากกองทุนประกันสังคม

ค านวณมาจาก 20% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย (สูงสุด 15,000 บาท) 
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กรณี สมทบ 180 เดือนขึ้นไป รับเงินบ านาญชราภาพ

Source : SSO Savings Club

เงินออมชราภาพจากกองทุนประกันสังคม

ค านวณมาจาก 20% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย (สูงสุด 15,000 บาท) 

ได้เงินเพิ่มขึ้นอกี 1.5% 
ต่อการจ่ายเงินสะสมทุก 12 เดือน
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ถ้ารับเงินบ านาญชราภาพจากประกันสงัคม แล้วเสียชีวิตภายใน 5 ปี ควรท าอย่างไร?

กรณีผู้รับเงินบ านาญชราภาพถึงแกค่วามตาย                                                          

ภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนท่ีมีสิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพ                                                                

ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพจ านวน 10 เท่า                                                                    

ของเงินบ านาญชราภาพรายเดือนท่ีได้รับคราวสดุท้ายกอ่นถงึแก่ความตาย

ทายาทผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงิน

ท่ีส านักงานประกันสงัคม หรือทางไปรษณีย์ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร
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ถ้าถูกเลิกจ้าง/ ลาออกจากงานแล้ว จะต้องท าอย่างไรกับสิทธิประกันสงัคมท่ีมีอยู่?

ติดต่อขอรับเงินทดแทนการว่างงานเปล่ียนสถานะจากผู้ประกันตนมาตรา 33 

มาเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 
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ถ้าถูกเลิกจ้าง/ ลาออกจากงานแล้ว จะต้องท าอย่างไรกับสิทธิประกันสงัคมท่ีมีอยู่?

ชราภาพทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตรเจ็บป่วย เสียชีวิต

รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 6 กรณี

เงื่อนไขการเปล่ียนสถานะจากผู้ประกนัตนมาตรา 33 มาเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 

ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์

ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

ส่งเงินสมทบมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

ออกจากงาน 

ไม่เกิน 6 เดือน 

ต้องส่งเงินสมทบ

เดือนละ 432 บาท
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ถ้าถูกเลิกจ้าง/ ลาออกจากงานแล้ว จะต้องท าอย่างไรกับสิทธิประกันสงัคมท่ีมีอยู่?

ติดต่อขอรับเงินทดแทนการว่างงาน

รับเงินร้อยละ 50 

ของค่าจ้าง

ถูกเลิกจ้าง

ครั้งละไม่เกิน 180 วัน รับเงินร้อยละ 30 ของ

ค่าจ้าง

ลาออกหรือสิ้นสัญญา

ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

รับเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

ไม่ได้ท างานจากเหตุสุดวิสัย

ครั้งละไม่เกิน 180 วัน

หากใน 1 ปีปฏิทิน มีการขอยื่นรบัเงินทดแทน กรณีเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุด

สัญญา ให้นับระยะเวลารวมกันไม่เกิน 180 วัน

23



กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

ลูกจ้าง
จ่ำยเงินสะสม 2 - 15% 

ของค่ำจ้ำง

นายจ้าง
จ่ำยเงินสมทบ 2 - 15%
ของค่ำจ้ำง

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(Provident Fund) บริษัทจัดการ

ลงทุน

ผลประโยชน์
เงินสะสม

ผลประโยชน์
เงินสมทบ
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

Source : thaipvd.com

ตัวอย่าง
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Q: จะได้รับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เมื่อใด

A: เมื่อสิ้นสุดสมำชกิภำพ เช่น ออกจำกงำน เกษียณอำยุ โอนย้ำยกองทุน หรือ เสียชีวิต

*เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะไดรั้บตำมเงื่อนไขท่ีบริษัทก ำหนดไว้

ตัวอย่าง
อายุงาน

สิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

(เงินส่วนของนายจ้าง)

น้อยกว่ำ 1 ปี -

1 – 5 ปี 50%

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 100%

ถ้ำท ำงำน 10 ปี แล้วออกจำกบริษัท จะได้รับ

- เงินสะสมและผลประโยชนข์องเงินสะสมท้ัง 100% 

- เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินสมทบท้ัง 100%

เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม ผลประโยชน์เงินสมทบ
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ข้อดีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

สร้ำงวินัยเก็บออมเงินทุกเดือน

ได้เงินสมทบจำกนำยจ้ำงทุกเดือน

มีเงินก้อนเอำไว้ใชย้ำมเกษียณ (ต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 55 ปีบริบูรณ์ และต้องเป็นสมำชกิ

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพไม่นอ้ยกว่ำ 5 ปี หรือ ทุพพลภำพ หรือ ต้องออกจำกงำน) จะ

ได้รับเงินกองทุน ท่ีประกอบด้วย

เงินสะสมท่ีจ่ำยเข้ำกองทุน สำมำรถน ำไปลดหย่อนภำษีเงินได ้ในจ ำนวนเงินไม่เกนิ 

500,000 บำท เมื่อรวม กับ RMF กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ประกัน

ชีวิตแบบบ ำนำญ และต้องไมเ่กนิ 15% ของค่ำจ้ำง

เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม ผลประโยชน์เงินสมทบ
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จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

อายุงานน้อยกว่า 5 ปี

น ำเงินกองทุนที่ได้ ไปรวมกับรำยได้อื่นเพือ่เสยีภำษี

อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

สำมำรถน ำเงินกองทุนที่ได้ไปแยกยื่นเสียภำษี โดยไม่ต้องไป

รวมกับรำยได้อื่น และหักคำ่ใชจ้่ำยได ้2 ส่วน คือ

• 7,000 คูณจ ำนวนปีท่ีท ำงำน

• ท่ีเหลือหักคำ่ใช้จ่ำยไดอ้ีกคร่ึงหนึ่ง

เง่ือนไขการยกเว้นภาษี

กรณีตำย ทุพพลภำพ 

เกษียณอำยุ หรือคง

ประโยชน์ของเงินนัน้ไว้

เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม ผลประโยชน์เงินสมทบ
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จะท ายังไงดีกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

เมื่อต้องย้ายหรือออกจากงาน

ข้อดี

ได้รับกำรนับอำยุสมำชกิ

ต่อเนื่องเมื่อมีกำรย้ำยงำน

คงเงินไว้เพื่อสทิธิประโยชน์

ทำงภำษี

คงเงินเอำไว้ได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ใน

ข้อบังคับกองทุน (ไม่เกิน 1 ปี)

โอนเงินทั้งจ ำนวนท่ีตนเองมีสทิธิไดรั้บจำก

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อ

กำรเลี้ยงชพี (RMF)

โอนเงินจำกกองทุนเดมิไปเข้ำกองทุนใหมข่อง

นำยจ้ำงท่ีมีกำรจัดตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 

โดยไม่จ ำเป็นต้องรับเงินออกจำกกองทุน
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เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
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นายจ้างจะต้องจ่ายคา่ชดเชยตามอายงุาน กรณีพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท หรือการ

สิ้นสุดสัญญาจ้าง รวมถึงการเกษียณอายุ ยกเว้นการเลิกจ้าง หรือ ลาออกจากงานโดยสมัครใจ

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (ตำมมำตรำ 118 ของกฎหมำยแรงงำน) 

อายุงานต่อเนื่องกัน อัตราค่าชดเชย

120 วัน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 30 วัน

1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 90 วัน

3 ปี แต่ไม่เกนิ 6 ปี 180 วัน

6 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 240 วัน

10 ปีขึ้นไป 300 วัน

เง่ือนไขการยกเว้นภาษี

ยกเว้นค่าชดเชยส่วนท่ีไม่เกินค่าจ้างท างาน 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
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ลำออก
เกษียณ/ ไล่ออก

ท ำงำนมำเกิน
กว่ำ 5 ปี หรือไม่

รวมค ำนวณเงินได ้
40(1) ตำมปกติ

แยกค ำนวณตำม
มำตรำ 48(5)

ไม่เกิน เกิน

กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 

(หักยกเว้นตำมกฎหมำย)

บ ำเน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร

ประเภทอื่นๆ 

(ตรวจสอบวิธีค ำนวณ)

ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยและภำษีตำมหลักเกณฑ์มำตรำ 48(5)

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (ตำมมำตรำ 118 ของกฎหมำยแรงงำน) 

Source : taxbugnoms

ถ้าท างานเกิน 5 ปี สามารถ

น าเงินชดเชยที่ได้รับมาแยก

ค านวณภาษีได้
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เงินที่นายจ้างจ่ายให้คร้ังเดียวเพราะออกจากงาน xxxx บาท

หัก ค่าใช้จ่าย 

ค่ำใช้จ่ำยส่วนแรก (7,000 x จ ำนวนปีที่ท ำงำน) xxxx บำท

ค่ำใช้จ่ำยส่วนแรก (ฐำน - ค่ำใช้จ่ำยส่วนแรก) x 50% xxxx บำท

รวมค่าใช้จ่าย xxxx บาท

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย xxxx บาท

ค านวณภาษีเงินได้ที่ต้องช าระ xxxx บาท

• เงินชดเชยตามกฏหมาย

• เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

• เงินตอบแทนพิเศษ

• เงินช่วยเหลือผู้ที่ออกจากราชการ

• เงินบ าเหน็จด ารงชีพ

• อื่นๆ

เงินที่ได้รับยกเว้นภาษี เงื่อนไข

เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
ยกเว้นค่ำชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่ำจ้ำงท ำงำน 300 วันสุดท้ำยแต่ไม่เกิน 
300,000 บำท

เงินผลประโยชน์จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กรณีตำย ทุพพลภำพ หรือเกษียณอำยุ หรือคงประโยชน์ของเงินน้ันไว้

เงินช่วยเหลือผู้ที่ออกจากราชการ ไม่จ ำกัดจ ำนวน

เงินบ าเหน็จด ารงชีพ ไม่เกิน 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 200,000 บำท

วิธีค านวณ

Source : taxbugnoms
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ตราสารหนี้

ตราสารทุน (หุ้น)

สินทรัพย์ทางเลือก

การออมและการลงทุนต่างๆ

กองทุนรวม



ความเสี่ยงต ่า ได้ผลตอบแทนแน่นอนสม า่เสมอ
Source : TSI

• ผู้ซื้อตราสารหนี้มีฐานะเป็นเจ้าหน้ี

• ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

• เมื่อครบก าหนดได้รับเงินต้นคืน

• เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน

ตราสารหนี้



อยากเป็นเจ้าของกิจการ และรับความเสี่ยงได้สงู
Source : TSI

• ผู้ถือหุ้นจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ”

• มีโอกาสไดร้ับก าไรจากสว่นต่างราคา (Capital Gain)

• รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) เมื่อบริษัทมีก าไร

ตราสารทุน (หุ้น)



ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ในสภาวะตลาดผันผวน
Source : TSI

ทองค า น ้ามัน

อสังหาริมทรัพย์

อื่นๆ

สินทรัพย์ทางเลือก



ผลตอบแทนและความเสี่ยง

เงินฝาก
ธนาคาร

ตราสารหนี้
ภาครัฐ

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

หุ้นขนาด
ใหญ่

หุ้นขนาด
เล็ก สินทรัพย์

ทางเลือก

ผลตอบแทน

ความเสี่ยง



ไม่มีสินทรัพย์ใด ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีตลอดเวลา

การจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการลดความผันผวนด้วยการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

Source : http://www.adviceperiod.com/2016/04/diversification-how-much-is-enough/
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กระจายความเสี่ยงการลงทุนด้วย

การจัดพอร์ตการลงทุน

ตรำสำรหนี้ไทย ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ หุ้นไทย

ความเสี่ยงต ่า ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง

หุ้นต่ำงประเทศ



กองทุนรวมตลำดเงิน

กองทุนรวมตรำสำรหนี้

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมตรำสำรทุน (หุ้น)

กองทุนรวมสินทรัพย์ทำงเลือก
ความเสี่ยง

ผลตอบแทนคาดหวัง

นักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ซื้อ/ ขำยกองทุน

เงินปันผล/ รำคำ
ส่วนต่ำง

น ำเงินไปลงทุน

กองทุนรวม



กองทุนรวมตราสารหนี้แนะน า

ค าเตือน: กองทุน KFSMART, KFAFIX, KF-SINCOME และ KF-CSINCOM อำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ท่ีมีอันดับควำมน่ำเช่ือถือต ่ำ
กว่ำอันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือท่ีไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอำจมีควำม
เสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขำดทุนจำกกำรลงทุนบำงส่วน หรือท้ังจ ำนวนได้ และในกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินคืนตำมท่ีระบุไว้ในโครงกำร •ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน • สนใจสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมหรือติดต่อ
ขอรับหนังสือช้ีชวนได้ทุกวันท ำกำร ท่ีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำทุกสำขำ



กองทุนรวมตราสารหนี้แนะน า

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลักษณะสินคำ้ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศึกษำสิทธิประโยชน์ทำงภำษใีนคูม่ือกำรลงทนุกอ่น
ตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินง ำนในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็นสิ่งยนืยนัถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต 



กองทุนเปิดกรุงชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศ อย่ำง

น้อย 75% และลงทุนในหุ้น ,กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์, REITs หรือ กองทุนรวม

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 0-25%

ระดับความเส่ียง ระดับ 5 (เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

เงินลงทุนขั้นต ่า 1,000 บำท

ค่าธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ำ 0.5% ของยอดเงินลงทุน

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลักษณะสินคำ้ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศึกษำสิทธิประโยชน์ท ำงภ ำษใีนคูม่ือกำรลงทนุกอ่น
ตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินง ำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยนืยนัถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต 
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กองทุนเปิดกรุงชีวิตดีเวอร์ (KFGOOD)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศ อย่ำง

น้อย 50% และลงทุนในหุ้น ,กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์, REITs หรือ กองทุนรวม

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 0-50%

ระดับความเส่ียง ระดับ 5 (เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

เงินลงทุนขั้นต ่า 1,000 บำท

ค่าธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ำ 0.65% ของยอดเงินลงทุน

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลักษณะสินคำ้ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศึกษำสิทธิประโยชน์ท ำงภ ำษใีนคูม่ือกำรลงทนุกอ่น
ตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินง ำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยนืยนัถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต 
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การวางแผนภาษี
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ภาษีถูกหักออกจากเงินเดือนก่อนได้เงินเดือนเข้ากระเป๋าเสียอีก
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เราจะสามารถบริหารจัดการภาษีได้อย่างไรบ้าง ??

ความรู้เรื่องภาษี



อัตราภาษีใหม่ส าหรับปีภาษี 2561

รายได้สุทธิ อัตราภาษี

ภาษีที่ต้องช าระ

สูงสุดในแต่ละขั้น

(บาท)

ภาษีสะสะม

(บาท)

0 150,000 0% - -

150,001 300,000 5% 7,500 7,500

300,001 500,000 10% 20,000 27,500

500,001 750,000 15% 37,500 65,000

750,001 1,000,000 20% 50,000 115,000

1,000,001 2,000,000 25% 250,000 365,000

2,000,001 5,000,000 30% 600,000 965,000

มำกกว่ำ 5,000,000 35% - -

หน้ำ   
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ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษี



ค่าใช้จ่าย, ค่าลดหย่อน
และการยกเว้นภาษีเงินได้

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษี

เงินบริจาค
เงินสนับสนุนการศึกษา 

2 เท่า

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 50%
ไม่เกิน 100,000บาท

ผู้มีเงินได้ 60,000

ประกันสังคม

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ค่าเลี้ยงดบุูพการี 30,000

คูส่มรส 60,000

ค่าเล้ียงดูบุตร 30,000

ดอกเบ้ียบ้าน 100,000

LTF เงินเกษียณอายุ (RMF + ประกันบ านาญ)
เบ้ียประกันชีวิต
(คุ้มครอง > 10 ปี)

เบ้ียประกันสุขภาพ
(ไม่เกิน 15,000*)
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Source :  www.bitbangkok.com,  กับ ITAX

ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง

• ลดหย่อนได้ตำมท่ีจ่ำยจริงสูงสุดปีละ

ไม่เกิน 15,000 บำท

• ท่องเที่ยวในพื้นที่ 55 จังหวัดรอง

• เป็นเงินที่จ่ำยให้กับผู้ประกอบธรุกจิน ำ

เท่ียวและมัคคเุทศกท่ี์จดทะเบียนแลว้ 

หรือผู้ประกอบกำรธรุกจิโรงแรมท่ีจด

ทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ท่ีได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำนโฮมสเตย์ไทย

ตำมที่กรมกำรท่องเที่ยวก ำหนด
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LTF และ RMF ใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน แล้วต่างกันอย่างไร?

LTF
“Long-Term Equity Fund”
(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)

RMF
“Retirement Mutual Fund”
(กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ)

[ (15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี )

รวมกับ PVD,ประกันบ านาญ,กบข.] < 500,000

 จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิม่เสถียรภำพให้ตลำดทุนไทย

 มีนโยบำยกำรลงทุนแบบเดยีวคือลงทุนในหุน้

 เง่ือนไข: ไม่ต้องลงทุนตอ่เนือ่ง

แต่ละยอดที่ลงทุนต้องถอืไว้ 7 ปีปฏิทิน

 บำงกองทุนมีนโยบำยกำรจ่ำยปันผล

 จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนนุให้มกีำรออมระยะยำว

 นโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย: 

ตรำสำรหนี,้ หุ้น, ทอง, ลงทุนในประเทศ / 

ต่ำงประเทศ

 เง่ือนไข: ต้องลงทุนต่อเนือ่ง จนถึงอำยุ 55 ปี 

และมีปีท่ีลงทุนไม่นอ้ยกว่ำ 5 ปี

 ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี < 500,000 บาท

รู้จักกับ LTF-RMF
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LTF - กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุนของ LTF

ลงทุนในหุ้น

ไม่ต ่ากว่า 65%

ลงทุนในตราสารอื่นๆ เช่น 

ตราสารหน้ี พันธบัตรรัฐบาล

Source :  SET, AIMC

(หรือจะลงทุนในหุ้น 100% เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบำยของแต่ละกองทุน)
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การขายคืน LTF

2561 2562 2563 2564 25662565

1 2 543

ซื้อ ปี 2561 3 ม.ค. ขายคืนได้

LTF ต้องซื้อแล้วถือหน่วยลงทุนให้ครบ 7 ปีปฏิทิน

สมชายซื้อ LTF วันที่ 25 ก.พ. 61 จะขายคืนได้เมื่อใด

2567

6 7
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การขายคืน RMF

2560 2561 2562 2563 …….2564

1 ……3

ซื้อ วันที่ 25 ธ.ค. 60 อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

สมชาย เกิดวันที่ 28 ธ.ค. 29 ซื้อ RMF ครั้งแรก วันที่ 25 ธ.ค. 60 จะขายคืนได้เมื่อใด

2 4 5

2584 2585

29 ธ.ค. ขายคืนได้

• RMF ต้องซื้อขั้นต ่า 3% ของเงินได้แต่ละปี หรือ 5,000 บาท

• ลงทุนต่อเนื่องจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

• หากหยุดซื้อ RMF เกินกว่า 1 ปีติดต่อกันจะผิดเงื่อนไข
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การขายคืน RMF

……

• RMF ต้องซื้อขั้นต ่า 3% ของเงินได้แต่ละปี หรือ 5,000 บาท

• ลงทุนต่อเนื่องจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

• หากหยุดซื้อ RMF เกินกว่า 1 ปีติดต่อกันจะผิดเงื่อนไข

ซื้อ ซื้อ ซื้อ 

2560 2561 2562 2563 …….2564

25 ธ.ค. 60

ซื้อ 

อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

สมชาย เกิดวันที่ 28 ธ.ค. 29 ซื้อ RMF ครั้งแรก วันที่ 25 ธ.ค. 60 จะขายคืนได้เมื่อใด

2584 2585

29 ธ.ค. ขายคืนได้

กรณีหยุดซือ้ RMF 1 ปี

ซื้อ ซื้อ 

……
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ประกันชีวิต

ประกันชีวิตท่ัวไป

• กรมธรรม์ประกนัชวิีตมีระยะเวลำคุม้ครอง

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

• คนท่ีท าประกันชีวิตแบบท่ัวไปให้ตัวเอง 

ใชเ้ป็นค่ำลดหย่อนไดต้ำมท่ีจ่ำยจริง 

ไม่เกิน 100,000 บาท

• ประกันชีวิตของคู่สมรสท่ีไม่มรีายได้ 

สำมำรถหกัลดหย่อนไดต้ำมท่ีจ่ำยจริง 

ไม่เกิน 10,000 บาท

ประกันชีวิตแบบบ านาญ

เบี้ยประกันชีวิตแบบบ ำนำญ ใชเ้ป็นค่ำ

ลดหย่อนได้ ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 15% 

ของ "เงินได้ที่ต้องเสียภาษี" และไม่เกิน 

200,000 บาท ต่อปี ส ำหรับคนท่ีซื้อ

ประกันชีวิตแบบบ ำนำญ และอำจจะลดหย่อน

ได้สูงสุด 300,000 บำท ถ้ำยังไม่ได้ใชส้ทิธิ

ลดหย่อนเบี้ยประกันชวิีต

Source : iTAX
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ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพตนเอง

• เป็นค่ำลดหย่อนได้ตำมท่ีจ่ำยจริง ได้สูงสุด

ปีละไม่เกนิ 15,000 บำท

• และเมื่อรวมกบัเบี้ยประกนัชวิีตท่ัวไปแล้ว

จะต้องไม่เกนิ 100,000 บำท

ประกันสุขภาพบิดามารดา

• ใชเ้ป็นค่ำลดหย่อนไดต้ำมท่ีจ่ำยจริง รวม

ท่ีจ่ายให้ทุกคนสามารถใช้ลดหย่อนได้

สูงสุดปีละไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปี

Source : iTAX
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กองทุน LTF ที่น่าสนใจของ บลจ.กรุงศรี

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต 

KFLTFSTARD KFLTFEQ

กรุงศรีหุ้นระยะยำว
ไทยออลสตำร์ปันผล

กรุงศรีหุ้นระยะยำว
อิควิตี้

ลงทุนใน
หุ้นทุกกลุ่ม ไม่จ ากัดประเภท

≥ 65% ของ NAV

หุ้นเติบโต

≥ 65% ของ NAV

เงินปันผล
มี

ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
ไม่มี

ระดับความเสี่ยง ระดับ 6 ระดับ 6

ค่า
ธรรม
เนียม

เก็บจาก
ลูกค้า

ซื้อ: 0.20%
ขำย: 0.20%

ซื้อ:  0.20%
ขำย: 0.20%

เก็บจาก
กองทุน

เก็บจริง
2.3326% ต่อปี

เก็บจริง
2,3473%ตอ่ปี

ซ้ือข้ันต ่า 2,000 บำท

วันรับเงิน
ค่าขายคืน

T+3

แหล่งข้อมูล:  บลจ. กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 2561 
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แหล่งข้อมูล:  บลจ. กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนที่แสดงนี้ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง : LTF ที่น่าสนใจ

ผลตอบแทนย้อนหลัง

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี
ตั้งแต่
จัดตั้ง
กองทุน

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี

KFLTFSTARD -9.13% -6.42% -9.21% N/A N/A N/A -7.98%

KFLTFEQ -12.96% -8.93% -12.54% 12.24% 7.55% 2.06% 10.19%

SET TRI -4.14% 3.68% 0.27% 19.34% 8.29% 5.36% N/A

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต 
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ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต 

ค
ว
า
ม
ผ
ัน
ผ
ว
น
 ค
า
ด
ก
า
ร
ณ
์

ต ่า

สูง

KFSINCRMF
กรุงศรีโกลบอลสมำร์ท
อินคัมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ

KFGTECHRMF
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยี
อิควิต้ีเพื่อกำรเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้
ต่างประเทศ

หุ้น
ในประเทศ

KFHAPPYRMF
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี
เพื่อกำรเลี้ยงชีพ

KFSTARRMF
กรุงศรีไทยออลสตำร์
เพื่อกำรเลี้ยงชีพ

หุ้น
ต่างประเทศ

ตราสารหนี้ + หุ้น

กองทุน RMF ที่น่าสนใจของ บลจ.กรุงศรี

KFHCARERMF
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์
อิควิต้ีเพื่อกำรเลี้ยงชีพ

KFGBRANRMF
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์
อิควิต้ีเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
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ตราสารหนี้
ต่างประเทศ

ตราสารหนี้ + หุ้น หุ้นในประเทศ

KFSINCRMF KFHAPPYRMF KFSTARRMF

กรุงศรโีกลบอลสมำร์ทอินคัม

เพื่อกำรเลี้ยงชีพ

กรุงศรีชีวิตด๊ีดี

เพื่อกำรเลี้ยงชีพ

กรุงศรีไทยออลสตำร์
เพื่อกำรเลี้ยงชีพ

ลงทุนใน

ตราสารหนี้ทั่วโลก

ผ่ำน PIMCO GIS Income 

Fund ≥ 80% ของ NAV

ตราสารหนี้ ≥ 75% 

ของ NAV

หุ้น+REITs+INFRAs ≤ 25% 

ของ NAV

หุ้นทุกกลุ่ม ไม่จ ากัดประเภท

≥ 65% ของ NAV

เงินปันผล ไม่มี (RMF ทุก บลจ. ห้ำมปันผล) 

ความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน ป้องกัน ≥ 90%

ป้องกัน ในส่วนตรำสำรหนี้

ต่ำงประเทศ (ถ้ำม)ี
---

ระดับความเสี่ยง ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 6

ค่า
ธรรม
เนียม

เก็บจาก
ลูกค้า

ซื้อ: ไม่มี
ขำย: ไม่มี

ซื้อ: ไม่มี
ขำย: ไม่มี

ซื้อ: 0.20%
ขำย: 0.20%

เก็บจาก
กองทุน

เก็บจริง
1.0486% ต่อปี

เก็บจริง
0.1851% ต่อปี

เก็บจริง
2.3326% ต่อปี

ซื้อข้ันต ่า 2,000 บำท

วันรับเงิน
ค่าขายคืน

T+3 T+3 T+3

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต 

กองทุน RMF ที่น่าสนใจของ บลจ.กรุงศรี

แหล่งข้อมูล:  บลจ. กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 2561 
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หุ้นต่างประเทศ

KFGBRANRMF KFHCARERMF KFGTECHRMF

กรุงศรีโกลบอลแบรนด์
อิควิตีเ้พื่อกำรเลี้ยงชีพ

กรุงศรีโกลบอลเฮลธแ์คร์

อิควิตีเ้พ่ือกำรเลี้ยงชีพ

กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยี
อิควิตีเ้พ่ือกำรเลี้ยงชีพ

ลงทุนใน

หุ้นที่มีชื่อเสียงใน Brand ทั่วโลก

ผ่ำน Morgan Stanley Investment 

Funds - Global Brands Fund 

≥ 80% ของ NAV

หุ้นกลุ่มสุขภาพทัว่โลก 

ผ่ำน JPM Global Healthcare 

Fund ≥ 80% ของ NAV

หุ้นเทคโนโลยี ทั่วโลก

ผ่ำน T. Rowe Price Funds 

SICAV – Global Technology 

Equity Fund ≥ 80% ของ NAV

เงินปันผล ไม่มี (RMF ทุก บลจ. ห้ำมปันผล) 

ความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน

ป้องกัน ตำมดุลยพินิจ

ผู้จัดกำรกองทุน

ป้องกัน ตำมดุลยพินิจ

ผู้จัดกำรกองทุน

ป้องกัน ตำมดุลยพินิจ

ผู้จัดกำรกองทุน

ระดับความเสี่ยง ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 7

ค่า
ธรรม
เนียม

เก็บจาก
ลูกค้า

ซื้อ: ไม่มี
ขำย: ไม่มี

ซื้อ: ไม่มี
ขำย: ไม่มี

ซื้อ: ไม่มี
ขำย: ไม่มี

เก็บจาก
กองทุน

เก็บจริง
0.8881% ต่อปี

เก็บจริง
1.0058% ต่อปี

เก็บจริง
1.1583% ต่อปี

ซื้อข้ันต ่า 2,000 บำท

วันรับเงิน
ค่าขายคืน

T+4

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต 

กองทุน RMF ที่น่าสนใจของ บลจ.กรุงศรี

แหล่งข้อมูล:  บลจ. กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 2561 
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ผลตอบแทนย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่

จัดตั้ง
กองทุน3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี

KFSINCRMF -0.52% -1.62% -1.60% +0.14% N/A N/A 2.97%

Bloomberg Barclays U.S. 
Aggregate Index

0.34% -1.61% -1.96% -1.06% N/A N/A 0.83%

KFHAPPYRMF 1.52% -0.55% -1.15% N/A N/A N/A 0.03%

Benchmark** 0.84% +1.16% +0.35% N/A N/A N/A 1.11%

KFSTARRMF -8.80% -6.08% -8.86% N/A N/A N/A -7.53%

SET TRI -4.14% +3.68% +0.27% +13.94% +6.63% +3.04% N/A

KFGBRANRMF -0.77% -2.40% -4.73% -2.72% N/A N/A 7.73%

MSCI World NETR USD +1.34% -0.24% -1.37% +4.83% N/A N/A 8.78%

KFHCARERMF +0.83% -0.66% -1.65% +1.53% -3.46% N/A 1.37%

MSCI World Healthcare +0.44% -2.83% -2.50% -1.58% -0.91% N/A 2.21%

KFGTECHRMF -1.25% +3.80% +3.61% N/A N/A N/A 5.10%

MSCI AC World IT +3.66% +6.23% +6.38% N/A N/A N/A 9.81%

ผลตอบแทนย้อนหลัง : RMF

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต 

แหล่งข้อมูล:  บลจ. กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนที่แสดงน้ีได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมของสมำคมบริษทัจัดกำรลงทุน
วันทีจ่ัดตั้งกองทุน KFSINCRMF = 23 พ.ย. 59 ,  KFHAPPYRMF= 12 ต.ค. 60 ,  KFTSTARRMF = 12 ต.ค. 60,  KFGBRANRMF = 23 พ.ย. 59, KFHCARERMF 
= 28 พ.ย. 57, KFGTECHRMF = 12 ต.ค. 60 
**Benchmark = (1)ดัชนีพันธบัตรท่ีมีอำยคุงที่ (ZRR) อำยุประมำณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 1 ปี เฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดำของธนำคำร  
กรุงเทพ, ธนำคำรกสิกรไทย, และธนำคำรไทยพำณิชย ์สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%
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เมื่อลงทุนระหว่าง 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 61

รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 100 บาท   ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*
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เป้าหมายเกษียณ

• อำยุปัจจุบัน

• อำยุเกษียณ

• อำยุขัย

• เงินที่ต้องใช้

หลังเกษียณ

เงินใช้ยามเกษียณ

• เงินที่ต้องใช้

หลังเกษียณ

• เงินเฟ้อ

• ระยะเวลำกำร

ออม

เงินออมที่มีอยู่

• ประกันสังคม

• PVD

• LTF RMF

• อ่ืนๆ

เงินที่ต้องออมเพิ่ม

• กำรลงทุนท่ี

เหมำะสม

• ควำม

ต่อเน่ือง

• ทบทวน

แผนปฏิบัติ

เงินใช้ยามเกษียณ – เงินออมที่มีอยู่ 

ขั้นตอนการสร้างสุขวัยเกษียณ
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ทรัพย์สิน สุขภาพ อุบัติเหตุ

ว่างงาน การลงทุนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่พอเมื่อเกษียณอายุ
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ประกันสังคม ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ซื้อประกัน

สุขภาพ

เพิ่มเติม

การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ
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การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน

ศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขไดจ้ากส่ือต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา
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ประกันอุบัติเหตุ
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ประกันมะเร็ง



Q&A
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ผิดเงื่อนไข เพราะ ขายคืนหน่วยลงทุน RMF ก่อนก าหนด เนื่องจาก ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 5 ปี 

และมีอายุต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์

สมชายมีอายุครบ 30 ปี ได้ซื้อ RMF วันที่ 25 ธันวาคม 2560 จ านวน 5,000 บาท  

และลงทุนต่อเนื่องไปทุกปี แต่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อตอนอายุ 34 ปี 

การขายคืน RMF

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

อายุ 30 ปี

5,000 5,000 5,000 5,000 ขายคืนหน่วยลงทุน

อายุ 31 ปี อายุ 32 ปี อายุ 33 ปี อายุ 34 ปี

• ช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (ปีท่ี 1 – 4) 

ภายในเดือนมีนาคม ของปีท่ี 6

• ก าไรที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทุนต้องน าไปรวมกบัเงินได้เพื่อเสียภาษี
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ผิดเงื่อนไข เพราะ ขายคืนหน่วยลงทุน RMF ก่อนก าหนด เนื่องจากมีอายุต า่กว่า 55 ปีบริบูรณ์

สมชายมีอายุครบ 30 ปี ได้ซื้อ RMF วันที่ 25 ธันวาคม 2560 จ านวน 5,000 บาท  

และลงทุนต่อเนื่องไปทุกปี แต่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อตอนอายุ 36 ปี 

การขายคืน RMF

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

อายุ 30 ปี

5,000 5,000 5,000 5,000

อายุ 31 ปี อายุ 32 ปี อายุ 33 ปี อายุ 34 ปี

ปีท่ี 6 ปีท่ี 7

อายุ 35 ปี อายุ 36 ปี

5,000 5,000 ขายคืนหน่วยลงทุน

• ช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (ปีท่ี 2–6) 

ภายในเดือนมีนาคม ของปีท่ี 8

• ก าไรที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทุนไดร้ับยกเว้น ไม่ต้องน าไปรวมกบัเงิน

ได้เพื่อเสียภาษี
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