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ตารางสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน
ต�นทาง : กองทุนที่ไม�ใช� RMF/LTF       ปลายทาง : RMF/LTF 

ต�นทาง : RMF       ปลายทาง : RMF เท�านั้น | ต�นทาง : LTF         ปลายทาง : LTF เท�านั้น

ราคาสับเปล่ียนเข�า
จากกองทุนปลายทาง

(NAV as of)
กองทุนปลายทาง 

ราคาสับเปล่ียนออก
จากกองทุนต�นทาง

(NAV as of)
กองทุนต�นทาง 

กองทุนรวม
ตราสารทุน

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวม
ต�างประเทศ

(FIF)

T

T

KTSE/ KTSF/ KTEF/ KT-HIDIV/ 
KTMSEQ/ KT-MAI

T

T+1RMF2/ RMF3        
T+2

T+3

RMF4

กองทุนรวมต�างประเทศ RMF ทุกกองทุน

RMF1/ KSRMF/ KTSE-RMF/ KT-HIDIV RMF/ 
KT25/75RMF/ LTF ทุกกองทุน

KT-FLEX            

KT-OIL/ KT-ENERGY/ KT-MINING/ KT-PRECIOUS/ 
KT-AGRI/ KT-PROPERTY/ KT-WCORP/ KT-EURO/
KT-IGF-R (AI)/KT-US-A/ KT-ASEAN-A/ KT-WEQ/ 
KT-AASIA-A/ KT-HEALTHCARE-A/ KT-INDIA-A/ 
KT-INDIA-D/ KT-GMO-A (AI)/ KT-JAPAN-A/ KT-JAPAN-D/ 
KT-PIF-A2/ KT-PIF-D2/ KTWG-A3/ KTWP-A3/ 
KT-CLMVT-A / KT-CHINA-A 

T+4

KT-BOND/ KT-FINANCE
KT-GOLD1          T+3

T+5

ตราสารตลาดเง�น
และตราสารหนี้

KTSS/ KTSV  
KT-ST/ KTPLUS/ KTFIX-1Y3Y/ KTSTPLUS-A

T

T

T กองทุน RMF/LTF ทุกกองทุน T

KTFIXPLUS-D
KTFIXPLUS-A

TRMF1/ RMF2/ RMF3/ KSRMF/ KTSE-RMF/ 
KT-HIDIV RMF/ KT25/75RMF/ LTF ทุกกองทุน

T+1

T+2

RMF4

กองทุนรวมต�างประเทศ RMF ทุกกองทุน

กองทุน RMF/LTF ทุกกองทุน T+2KTILF 

1ขายกองทนุ KT-GOLD, KT-GOLD RMF นบัข�ามวนัหยดุต�างประเทศด�วย   2KT-PIF-A, KT-PIF-D (NAV T) 3เฉพาะ Agent AXA สาํหรบั Product Unit Link เท�าน้ัน (NAV T)

T T
T+5KT-BOND RMF    

LTF ทุกกองทุน   LTF ทุกกองทุน   

กองทุนรวม
ต�างประเทศ

(FIF)
KT-PROPERTY RMF/ KT-WEQ RMF/  
KT-HEALTHC RMF/ KT-PIF RMF2

ราคาสับเปล่ียนเข�า
จากกองทุนปลายทาง

(NAV as of)
กองทุนปลายทาง 

ราคาสับเปล่ียนออก
จากกองทุนต�นทาง

(NAV as of)
กองทุนต�นทาง 

ตราสารตลาดเง�น
และตราสารหนี้

กองทุนรวม
ตราสารทุน

กองทุนรวมผสม

RMF4

T

T

T

T

T

RMF ทุกกองทุน T

T
RMF1/ RMF2/ RMF3/ KSRMF/ KTSE-RMF/ 
KT-HIDIV RMF/ KT25/75RMF

T+1

T+2

RMF4

KT-GOLD RMF

KSRMF/ KTSE-RME/ 
KT-HIDIV RMF/ KTSET50RMF

RMF1
KT25/75RMF

T

T+1RMF2/ RMF3        
T+2

T+3

T+3

T+4

RMF4

KT-GOLD RMF

RMF1/ KSRMF/ KTSE-RMF/ KT-HIDIV RMF/ 
KT25/75RMF

KT-GOLD RMF1        

RMF2
RMF3

RMF1/ RMF2/ RMF3/ RMF4/ KSRMF/ 
KTSE-RMF/ KT-HIDIV RMF/ KT25/75RMF 

เฉพาะ RMF4 เท�านั้น

เฉพาะ RMF4 เท�านั้น





ตารางเปร�ยบเทียบเง�่อนไขการลงทุนในกอ งทุน RMF & LTF

ถามีความจําเปนตองใชเงินผูลงทุนจะขายกองทุนออกกอนไดหรือไม
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RMF

มีทางเลือก ในการลงทุนบางหรือไม

LTF

RMF

จํานวนเงินสูงสุดที่จะออมไดตอป

LTF

ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที�ต้องเสียภาษี
รวมทั �งปี ซึ�งต้องไมเ่กิน 500,000 บาท เชน่
• รายได้ 1 ล้านบาท ลงทุนสูงสุดได้ 
   150,000 บาท
• รายได้ 4 ล้านบาท ลงทุนสูงสุดได้ 
   500,000 บาท

RMF

ขายได้ แต่ถือว่าผิดเงื�อนไขการลงทุน
• กรณีลงทนุมาไม่ถึงอาย ุ55 ปีบริบรูณ์ 
   แตล่งทนุมาเกิน 5 ปีถ้วน ผู้ลงทนุต้องนํา
   ภาษีที�เคยได้รับการลดหยอ่นภาษีในชว่ง 
   5 ปีลา่สดุ คืนสรรพากร
• กรณีลงทนุมาไมถ่งึ 5 ปีแล้วขาย ผู้ลงทนุ
   ต้องนําภาษีที�เคยได้รับการลดหยอ่นภาษี
   ทั �งหมดคืนสรรพากรและหากมีกําไรต้อง
   นํากําไรไปรวมเป็นรายได้แล้วนําไปเสีย
    ภาษี

LTF

กรณีหยุดการลงทุน ติดตอกันเกิน 1 ป ตองทําอยางไร

RMF

ถือวา่ผิดเงื�อนไขการลงทนุ ต้องนําภาษีที�เคย
ได้รับการลดหย่อนภาษีในช่วง 5 ปีล่าสดุ 
คืนสรรพากร

LTF

ไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะไม่มีข้อบงัคบัให้
ลงทนุตอ่เนื�อง ลงทนุครั �งเดียวแล้วไมล่งทนุ
อีกเลยก็ได้

RMF

จํานวนเงินขั้นตำ ในการออมตอป

LTF

ไมจํ่ากดั

ทา่นสามารถโอนสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุจากบลจ.อื�นมายงั KTAM โดยสามารถ
โอนยอดการลงทนุทั �งหมด หรือบางสว่นก็ได้ ซึ�งทา่นก็ยงัคงได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีตอ่เนื�อง 

มีกองทุนให้เลือกลงทุนได้หลากหลาย 
ตั �งแต่ความเสี�ยงตํ�ามากไปจนถึงความ
เสี�ยงสงู โดยผู้ลงทนุสามารถสบัเปลี�ยนการ
ลงทนุได้ตลอดเวลา   และไม่จําเป็นต้องลง
ทนุในกองทนุใดกองทนุหนึ�งตลอดไป

5,000 บาท หรือ 3% ของเงินได้ที�ต้องเสีย
ภาษีรวมทั �งปี เลือกจํานวนที�ตํ�าที�สดุเป็นขั �น
ตํ�าของการลงทนุในแตล่ะปี

ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที�ต้องเสียภาษีรวม
ทั �งปี(Xบาท) และเมื�อนํามารวมกบักองทนุ
สํ า รอง เลี �ย ง ชีพและกองทุน บํา เห น็จ
บํานาญข้าราชการ (Yบาท) จํานวนเงิน
ทั �ง � ก้อนรวมกันแล้ว (X+Y) ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท

มีกองทุนให้เลือกลงทุนได้หลากหลาย
แต่ทุกกองทุนจะต้องนําเงินไปลงทุนใน
หุ้นอยา่งน้อยร้อยละ 65 ดงันั �น กองทนุหุ้น
ระยะยาว จะมีความเสี�ยงคอ่นไปทางสงู

ขายได้แต่ ถือว่า ผิดเ งื� อนไขการลงทุน
ผู้ ลงทุนต้องนําภาษีที� เคยได้รับการลด
หยอ่นภาษีของเงินลงทนุนั �น คืนสรรพากร 
พร้อมเงินเพิ�มในอตัรา 1.5% ตอ่เดือนของ
ภาษีก้อนนั �น (นบัตั �งแตเ่ดือนเมษายนของ
ปีที�ยื�นขอลดหย่อนภาษีถึงเดือนที�คืนภาษี) 
และหากมีกําไรต้องนํากําไรไปรวมเป็น
รายได้แล้วนําไปเสียภาษีด้วย

RMF

ทําไมถึงควรจะลงทุนในกองทุนนี้

ใครคือผูที่เหมาะกับการลงทุน

ทา่นที�เคยลงทนุไว้กบับลจ.อื�นในปีที�ผา่นมานั �น ในปีนี �ทา่นสามารถมาลงทนุผา่น KTAM 

ได้เลย โดยทา่นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตอ่เนื�อง โดยเงินลงทนุที�ทา่นได้ลงทนุไว้

แตล่ะปี ก็จะสามารถนําไปหกัลดหยอ่นภาษีได้ในปีภาษีนั �นๆ (รวมทกุกองทนุในแตล่ะปี)
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LTF

RMF

LTF

• ผู้ ที�มีเงินได้ทกุประเภทที�ต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาตาม ภงด.90 และ ภงด.91
• ผู้ ที�ต้องการลงทนุในหุ้น และต้องการได้รับสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษี

ตองออมอยางไร..นานแคไหน

RMF

• ผู้ลงทุนต้องออมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั �ง ห้ามหยุดการลงทุนติดต่อกนัเกิน 1 ปี 

• ต้องลงทนุไปจนถงึอาย ุ55 ปีบริบรูณ์ และต้องลงทนุไมตํ่�ากวา่ 5 ปีถ้วน (นบัตั �งแตว่นัที�

   เริ�มลงทนุครั �งแรก) เชน่

   • ถ้าผู้ลงทนุอาย ุ50 ปี หรือน้อยกว่า จะต้องลงทนุต่อเนื�องไปจนถึงอาย ุ55 ปีบริบรูณ์ 

      จงึจะขายได้

   • ถ้าผู้ลงทนุอาย ุ57 ปี จะต้องลงทนุตอ่เนื�องไปจนกวา่จะครบ 5 ปีถ้วน (นบัตั �งแตว่นัที�

      เริ�มลงทนุครั �งแรก)

LTF

• ผู้ลงทนุจะลงทนุปีใดก็ได้ ไมจํ่าเป็นต้องลงทนุตอ่เนื�อง แตเ่งินที�ลงทนุในแตล่ะปี จะต้องคง

   อยูใ่นกองทนุอยา่งน้อย 7 ปีปฏิทิน เชน่

    • เงินที�ลงทนุในปี 2558 ไมว่า่จะเป็นเดือนใดก็ตาม กองทนุจะนบั 1 ปี ดงันั �นผู้ลงทนุต้อง

       คงเงินลงทนุนั �นไปจนถงึปี 2564 ซึ�งผู้ลงทนุสามารถขายได้ในทกุวนัทําการของปี 2564

เพื�อเป็นทางเลือกในการออมเงินไว้ใช้ยาม
เกษียณอาย ุ โดยผู้ลงทนุสามารถนําเงินลง
ทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เพื�อเป็นทางเลือกในการลงทุนในหุ้นผ่าน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวโดยผู้ลงทนุสามารถ
นําเงินลงทนุไปลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดา

• ผู้ ที�มีเงินได้ทกุประเภทที�ต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ตาม ภงด.90 และ ภงด.91
• ผู้ ที�ต้องการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายแุละต้องการได้รับสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษี
• ผู้ ที�มีการออมผา่นกองทนุสํารองเลี �ยงชีพและกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการที�มียอด
    การออมแตล่ะปียงัไมถ่งึ 500,000 บาท
•  ผู้ ที�ไมมี่การออมผา่นกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ หรือกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

เคยลงทุนในกองทุนของบลจ.อื่นๆมากอน
จะมาลงทุนผานบลจ.กรุงไทย ไดหรือไม

สามารถโอนเงินลงทุนจาก บลจ.อื่นมายัง KTAM ไดหรือไม 













บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร�ทาวเวอร� ชั้น 32 ถนนสาทรใต�
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท� : 0-2686-6100
ต�างจังหวัด โทรฟร� : 1800 295 592
www.ktam.co.th
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