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บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั
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กองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว



หลักการวางแผนการลงทุน
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ปิระมิดทางการเงนิ - หลักการวางแผนการลงทุน

ท่ีมา: PlanTastic
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ชีวติวิถใีหม่ (New Normal)

มูลค่าเงนิออมเงนิลงทนุทีด่้อยค่าเพราะ อัตราเงนิเฟ้อ

เข้าสู่ระดบัสังคมผู้สูงอายุอยา่งเตม็ที ่
(Super-aged society) 
ในระยะเวลาถงึ 10 ปี

หรือการ 

รวมถงึ

ปัจจัยทีมี่ผลกระทบตอ่แผนการออมเพือ่วัยเกษียณของเรา
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เกษียณสไตลคุ์ณ 
ใช้เงนิเทา่ไหร่ถึงจะพอ

https://aommoney.com/stories/aommoney-ideas/g/1396#js4kvf5x37

หมายเหตุการค านวณ :

 กรณีมีชีวิตอยู่หลงัเกษียณ 20 ปี

 ค านวณดว้ยราคาค่าครองชีพปัจจบุนั

 ไมน่บัรวมเงินเฟอ้ระยะยาวท่ีประมาณ 3% ต่อปี 
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กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ : เง่ือนไขสิทธิภำษีของสมำชิก

อายงุาน < 5 ปี

น าเงนิไดพ้งึประเมนิรวมกบั
เงนิไดท้ัง้ปี (เชน่ เงนิเดอืน 
โบนสั) และ ค านวนภาษ ี

อาย ุ< 55 ปี
และอายงุาน >= 5 ปี

มสีทิธเิลอืกเสยีภาษแีบบแยกยืน่ 
โดยหกัคา่ใชจ้า่ยได ้7,000 บาท 
คณูอายงุานเหลอืเทา่ใดให้
หกัคา่ใชจ้า่ยไดอ้กีครัง้

อาย ุ>= 55 ปี
และเป็นสมาชกิ >= 5 ปี

ไดร้บัยกเวน้ภาษทีัง้จ านวน
(รวมทัง้กรณีเสยีชวีติ
และทุพพลภาพ)

เมือ่สมาชกิลาออกจากงาน เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพีทีไ่ดร้บั จะตอ้งเสยีภาษหีรอืไม ่
ขึน้อยูก่บัคุณสมบตัขิองสมาชกิแต่ละคน โดยแบ่งเป็น 3 กรณ ีดงันี้ 

เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีต้องค ำนวณภำษี
(เงนิสมทบ ผลประโยชน์สะสมและสมทบทีไ่ดร้บั)
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ทำงเลือกของสมำชิกกองทุนท่ีลำออกจำกงำน 
ทำงเลือก 1) ขอรบัเงินกองทุน 2) กำรคงเงินไว้ในกองทุน 3) กำรโอนไป RMF 4) กำรขอรบัเงินเป็นงวด

คณุสมบติั
สมาชกิทีล่าออกจากงาน
หรอืลาออกจากกองทนุ

สมาชกิทีล่าออกจากงาน สมาชกิทีล่าออกจากงาน
สมาชกิลาออกจากงาน
โดยมอีายมุากกกวา่ 55 ปีบรบิรูณ์

วตัถปุระสงค์

- เพือ่น าเงนิกองทนุเป็น
รายได ้โดยจะมภีาระ
ภาษตีามเงือ่นไขที่
กรมสรรพากรก าหนด

- เพือ่รอการโอนยา้ยไปยงักองทนุใหม่
- เพือ่รกัษาสทิธปิระโยชน์การยกเวน้
ภาษี
- เพือ่ลดความผนัผวนของตลาดหุน้

-เพือ่รกัษาสทิธปิระโยชน์การยกเวน้ภาษี (เป็น
ทางเลอืกเดยีว กรณีนายจา้งปิดกจิการ) 
- เพือ่การจดัการนโยบายลงทนุไดต้ามความ
ตอ้งการของสมาชกิ ตามนโยบายของ RMF 

- เพือ่บรหิารจดัการเงนิกองทนุหลงั
เกษยีณ ผา่นกองทนุส ารองเลีย้งชพี
ต่อไป เสมอืนการรบัเงนิบ านาญ
- เพือ่สรา้งโอกาส ในการลงทนุ

ระยะเวลำ ไดร้บัเงนิภายใน 30 วนั
คงเงนิไดต้ามระยะเวลา
ในขอ้บงัคบักองทนุ

- หากคงเงนิไว ้สามารถโอนไดไ้มม่ี
ก าหนดเวลา
- หากไมค่งเงนิตอ้งโอนใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 30 
วนัจากวนัสิน้สภาพ

ทยอยรบัเงนิงวดภายใน 10 ปี

เงินกองทุน/
กำรลงทุน

เงนิกองทนุจะสัง่จ่ายใน
ชือ่สมาชกิเทา่นัน้

เงนิทีข่อคงไวใ้นกองทนุจะถูกน าไป
ลงทนุหาผลประโยชน์ตามนโยบายของ
กองทนุ

เงนิทีโ่อนไป RMF จะถูกน าไปลงทนุหา
ผลประโยชน์ตามนโยบายทีเ่ลอืกลงทนุ

เงนิทีอ่ยูใ่นกองทนุจะถูกน าไปลงทนุ
หาผลประโยชน์ตามนโยบายของ
กองทนุ

ค่ำธรรมเนียม
กำรด ำเนินกำร

ไมม่คีา่ธรรมเนียม 500 บาท/ปี ไมม่คีา่ธรรมเนียมการโอน
500 บาท (ครัง้แรกครัง้เดยีว)
รายงวด งวดละ 100 บาท

สมำชิก ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี บลจ.ยโูอบี 02 786 2222
และแจ้งควำมประสงค ์ต่อ คณะกรรมกำรกองทุน
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การลงทุน SSF และ RMF
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อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

ที่มา: www.rd.go.th
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ตัวอย่าง : 
รายการลดหย่อนภาษี 

https://www.taxbugnoms.co/tax-allowance-2564/

https://www.taxbugnoms.co/tax-allowance-2564/
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การออมเพื่อการเกษียณ

ที่มา : www.set.or.th  

http://www.wealthmagix.com/
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SSF vs RMF
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เงินเดือนเท่านี้ซื้อ SSF/RMF 
ช่วยประหยัดภาษีได้เท่าไหร่ ? 

เงินที่ประหยัดภาษีได้ 
น าไปลงทุนต่อให้งอกเงย 

ที่มา : www.set.or.th  

http://www.wealthmagix.com/
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ที่มา : www.set.or.th  

RMF SSF

SSF vs RMF

http://www.wealthmagix.com/
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สรุปกองทุนลดหย่อนภาษี และ เงื่อนไขการลงทุน 

ที่มา : www.set.or.th  

http://www.wealthmagix.com/
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Thank You
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด
ช้ัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศพัท ์: 0-2786-2000 ตอ่ 2031 – 2035, 2068-2069
โทรสาร  : 0-2786-2371

“การลงทนุมีความเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ เอกสารนี ้
จดัเตรียมขึน้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์ชเ้ป็นขอ้มลูเท่านัน้  ขอ้มลูในเอกสารนีเ้ป็นขอ้มลูทั่วไป ไม่ใช่ค  าแนะน าหรือความเห็ น และ ไม่ถือเป็นการแทนค าแนะน า
ในแตล่ะกรณี  ขอ้มลูในเอกสารนีไ้ม่ใช่ค  าเสนอ ซือ้ ขาย หลกัทรพัยใ์ดๆ หรือ การเขา้รว่มกลยทุธท์างการคา้ใดๆ  บคุคลภายนอกไม่ สามารถไดร้บัสิทธิ
ใดๆ จากเอกสารนี ้ ถึงแมว้่าจะมีการพิจารณาเนือ้หาบางส่วนไวโ้ดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่สิ่งรบัรองถึงความถูกตอ้ง หรือความสมบูรณ์ ขอ้มูลท่ีใหไ้วอ้าจ
เปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ท่ีผูอ้่านไดร้บั เน่ืองจากการใชเ้อกสารนีห้รือตดัสินใจจากเ นือ้หาในเอกสารนี ้(เช่น แต่ไม่
จ  ากดัเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายท่ีเป็นผลเน่ืองจาก ความเสียหายในพฤติการณพ์ิเศษ ความเสียหายดา้นจิตใจ หรือ ความ เสียหายโดย
ออ้ม) ไมอ่าจเรียกรอ้งได ้ อนึ่ง การลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงิน และ มีความเส่ียง  มลูคา่การลงทนุอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงได ้และผลการด าเนินงานในอดีต/ผล
การเปรียบเทียบ ผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต”
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UOBAM: รวมโปรโมชัน่ดีๆ จำกบลจ. ยโูอบี โอกำสรบัสิทธิพิเศษต่อเน่ืองถึง 3 รำยกำร


