เนื้ อหาเพิ่มเติมสาหรับใช้อ้างอิงในการทดสอบ
หลักสูตรผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัวไป
่ (P1)

หมวดที่ 3 :
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน : กองทุนรวม
(สาหรับใช้อ้างอิ งการทดสอบตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิ กายน 2564 เป็ นต้นไป)

ฝ่ ายพัฒนาความรู้ผป้ ู ระกอบวิ ชาชีพ
ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

บทที่ 9 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการลงทุนในกองทุนรวม

บทที่ 9
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
ใช้เนื้ อหาต่อไปนี้ แทนเนื้ อหา หมวดที่ 3 ความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทัวไป
่
ส่วนที่ 3 กองทุนรวม ในหัวข้อ 9.4.3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ในตาราหลักสูตรผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัวไป
่
(สาหรับตาราที่มีการจัดพิมพ์ครังที
้ ่ 1 – ครังที
้ ่ 3)

9.4.3 แบ่งตามลักษณะพิ เศษ
กองทุนที ไ่ ด้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี
 กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ (Retirement Matual Fund หรือ RMF)
เป็ นกองทุนรวมประเภทหนึ่งทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู้ งทุนใช้เป็ นช่องทางในการลงทุนหรือการออมเงินแบบสมัคร
ใจ เพื่อเตรียมเงินไว้ใช้สารองเลี้ยงชีพในวัยเกษียณอายุ โดยทางการ คือ กรมสรรพากรให้สทิ ธิประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีเป็ นการจูงใจให้ผลู้ งทุนลงทุนระยะยาวและต่อเนื่อง
RMF มีหลากหลายนโยบายการลงทุนให้ผลู้ งทุนเลือกทีจ่ ะลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสาร
หนี้ กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมผสม เป็ นต้น เป็ นกองทุนเปิ ดทีผ่ ลู้ งทุนสามารถซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุก
วันทาการ หรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยผูล้ งทุนสามารถนาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ RMF ในแต่ละปี
ไปหักเป็ นค่าลดหย่อนภาษีในปี ทต่ี นเองซือ้ ได้ โดยมีวงเงินสูงสุดทีส่ ามารถหักลดหย่อนในแต่ละปี ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
เงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยไม่มจี านวนเงินขัน้ ต่ าในการลงทุนในแต่ละปี และค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อรวมกับเงิ นลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เงิ นสะสมในกองทุนการออม
แห่งชาติ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เบี้ยประกันแบบบานาญ และเงิ นสงเคราะห์ครู
โรงเรียนเอกชนด้วยแล้วในแต่ละปี ต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้ลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และถือ
หน่วยลงทุนจนกระทังอายุ
่
55 ปี บริบรู ณ์
ผูท้ เ่ี หมาะสมจะลงทุนใน RMF นัน้ คือ ผูท้ ต่ี อ้ งการออมเงินระยะยาวสาหรับใช้ในยามเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิง่
 ผูป
้ ระกอบอาชีพอิสระ ซึง่ ไม่มสี วัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ
 ลูกจ้างทีน
่ ายจ้างยังไม่พร้อมทีจ่ ะจัดให้มกี องทุนสารองเลีย้ งชีพ ทาให้ลกู จ้างไม่สามารถสะสมเงินลงทุนเพื่อวัย
เกษียณได้
 ลูกจ้างหรือข้าราชการที่มสี วัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณอยู่แล้ว แต่ต้องการจะออมเพิม่ เติม เพื่อใช้สท
ิ ธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้เต็มวงเงิน 500,000 บาท ตามทีร่ ฐั บาลให้การสนับสนุนและส่งเสริม
 กองทุนรวมเพือ่ การออม (Super Saving Fund หรือ SSF)
เป็ นกองทุนรวมอีกหนึ่งประเภททีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู้ งทุนใช้เป็ นช่องทางในการลงทุนหรือการออมเงินในระยะ
ยาวแบบสมัครใจ โดยกองทุนรวม SSF มีนโยบายทีห่ ลายหลายคล้ายกับกองทุนรวม RMF

บทที่ 9 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการลงทุนในกองทุนรวม

การซือ้ กองทุนรวม SSF เพื่อนาไปเป็ นค่าลดหย่อนต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พงึ ประเมินที่
ได้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท ทัง้ นี้ ค่าซือ้ หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
เมื่อรวมกับเงิ นลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงิ นสะสมในกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เบี้ยประกันแบบบานาญ และเงิ นสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนด้วยแล้ว
ในแต่ละปี ตอ้ งไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
ในปั จจุบนั ผูล้ งทุนสามารถใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนกองทุนรวม SSF ได้ต้องแต่ปี 2563 ถึงปี 2567
โดยต้องถือหน่วลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี นบั จากวันทีซ่ อ้ื แต่ไม่จาเป็ นต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องและไม่มเี งินขัน้ ต่าในการลงทุน
 กองทุนรวมเพือ่ การออมพิเศษ (Super Saving Fund Extra หรือ SSFX)
เป็ น กองทุน รวมเพื่อการออม (SSF) ที่มีน โยบายการลงทุน ในหลัก ทรัพย์จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยเป็ นหนึ่งในมาตรการสร้างความเชื่อมันในระบบตลาดทุ
่
น
จากผลกระทบทีเ่ กิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถนาเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุน SSFX
ไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 200,000 บาท และแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่ วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่
ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมของเงินสะสม เงินสมทบหรือค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อเกษียณอายุทงั ้ หมด โดย
ผูใ้ ช้สทิ ธิประโยชน์จาก SSFX จะต้องซือ้ หน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และต้องถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ทีซ่ อ้ื หน่วยลงทุน (เหมือนกองทุน SSF กรณีปกติ)
รายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม RMF SSF และ SSFX สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ใน
บทที่ 11 หัวข้อ 11.3.4 เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม RMF SSF และ SSFX

บทที่ 11 พืน้ ฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

บทที่ 11
พื้นฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม
ใช้เนื้ อหาต่อไปนี้ แทนเนื้ อหา หมวดที่ 3 ความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทัวไป
่
ส่วนที่ 3 กองทุนรวม ในหัวข้อ 11.3.4 เงื่อนไขและสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม LTF และ RMF
ในตาราหลักสูตรผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัวไป
่
(สาหรับตาราที่มีการจัดพิมพ์ครังที
้ ่ 1 – ครังที
้ ่ 3)

11.3.4 เงื่อนไขและสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ของกองทุนรวม RMF SSF และ SSFX
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชี พ (Retirement Mutual Fund: RMF)
เป็ นกองทุนรวมประเภทหนึ่งทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวสาหรับการดารงชีพ
ในวัยเกษียณ โดยผูล้ งทุนสามารถนาเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สงู สุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เมื่อปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขการลงทุน
ทัง้ นี้ ในการจัดตัง้ กองทุนรวม RMF มีวตั ถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม “การออม” อย่างสม่าเสมอในระยะยาวของ
ประชาชน เพื่อจะได้มเี งินสาหรับไว้ใช้จ่ายเลีย้ งดูตวั เองเมื่อยามเกษียณอายุ หรือเมื่อพ้นจากงานและไม่มรี ายได้ประจาแล้ว
โดยกองทุนรวม RMF เหมาะสมกับกลุ่มผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระหรือลูกจ้างทัวไป
่ ซึง่ ขาดโอกาสสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณแบบ
ปลอดภาษี เพราะไม่มกี องทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund) มารองรับ
และยังเหมาะสมกับกลุ่มทีต่ ้องการสะสมเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ เพื่อชีวติ ทีด่ กี ว่าในวัยเกษียณ แม้ว่าจะมีกองทุนสารองเลีย้ งชีพอยู่
แล้วก็ตาม เพราะเงินจาก Provident Fund เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดารงชีพในยามเกษียณอายุ
ดังนัน้ ข้าราชการ ลูกจ้างบริษทั ห้างร้านเอกชนทีม่ กี องทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพอยู่แล้ว ยังสามารถลงทุนเพิม่ เติมในกองทุนรวม (RMF) เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เต็มวงเงินทีร่ ฐั บาลให้
การสนับสนุนสูงสุดในแต่ละปี ได้ นันคื
่ อร้อยละ 30 ของเงินได้ทต่ี อ้ งเสียภาษี (มีการปรับเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 30
ตัง้ แต่ ปี 2563 เป็ นต้นไป) โดยไม่เกินปี ละ 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เงินสะสมใน
กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เบี้ย ประกันแบบบานาญ หรือเงิน
สงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนในปี นนั ้ ๆ แล้ว การเก็บออมสะสมในวันนี้เพื่อลงทุนในกองทุนรวม RMF จึงทาให้ผลู้ งทุนได้รบั
ประโยชน์ทางภาษีในปี ปัจจุบนั และมีชวี ติ ทีด่ กี ว่าผูม้ เี งินจานวนไม่มากในวัยทีเ่ กษียณแล้ว
นอกจากนัน้ หากผู้ลงทุนคานึงถึงความเสีย่ งจากการลงทุนเป็ นหลักก็สามารถเลือกซื้อกองทุนรวม RMF ที่มี
ความเสีย่ งน้อย เช่น กองทุนรวม RMF ทีล่ งทุนเฉพาะตราสารหนี้ และ/หรือตราสารตลาดเงินก็ได้ ซึง่ ถือเป็ นข้อดีของกองทุน
รวม RMF คือ มีทางเลือกให้ผลู้ งทุนเลือกได้ว่าจะลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีเ่ ป็ นกองทุนตราสารทุน หรือกองทุนตราสาร
หนี้ หรือกองทุนทีผ่ สมกันทัง้ ตราสารทุนและตราสารหนี้กไ็ ด้ เป็ นต้น ซึง่ จะส่งผลให้ความเสีย่ งจากการลงทุนในแต่ละกองทุน
นัน้ แตกต่างกันออกไป

บทที่ 11 พืน้ ฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม RMF มีนโยบายการลงทุนให้ผลู้ งทุนสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกองทุนรวม
ทัว่ ไป โดยขึ้น อยู่ก ับว่ า บลจ. นัน้ ๆ จะออกแบบกองทุ น รวม RMF ให้ลงทุ น ในทรัพ ย์สิน ใดบ้า งตามกรอบที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เพื่อรองรับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ตามช่วงอายุและประสบการณ์ของผูล้ งทุนตัง้ แต่ความเสีย่ ง
ต่ าไปจนถึงความเสีย่ งสูง โดยทัวไปแล้
่
วสามารถแบ่งลักษณะของกองทุนรวม RMF ตามรูปแบบของการลงทุนตามความ
เสีย่ ง ได้ดงั นี้
 กองทุนรวม RMF ทีเ่ น้นการลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่า
กองทุนรวม RMF ประเภทนี้มวี ตั ถุประสงค์ในการลงทุนหรือเน้นรูปแบบการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ ระยะสัน้
แบบกองทุนรวมตลาดเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เช่น กองทุนรวม RMF ที่ลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้
ภาครัฐล้วนๆ หรือลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐผสมหุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้กองทุนรวม RMF
รูปแบบนี้มคี วามเสีย่ งและผลตอบแทนจากการลงทุนทีต่ ่า
 กองทุนรวม RMF ทีเ่ น้นการลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งปานกลาง
กองทุนรวม RMF รูปแบบนี้จะมีรูปแบบการลงทุนที่ผสมผสานกันระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร
ทุ น ซึ่ง อาจเรีย กว่ า เป็ นกองทุ น ผสม (Balanced Fund) ก็ไ ด้ ส่ ง ผลให้ ก องทุ น รวม RMF รู ป แบบนี้ มีค วามเสี่ย งและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับปานกลาง
 กองทุนรวม RMF ทีเ่ น้นการลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง
กองทุนรวม RMF รูปแบบนี้จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี รี ะดับความเสีย่ งสูง เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนเฉลีย่
ในระยะยาวทีส่ งู กว่ากองทุนรวม RMF ทัง้ 2 ประเภทข้างต้น โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารทุน (หุน้ ) เป็ นส่วนใหญ่ ส่งผล
ให้กองทุนรวม RMF รูปแบบนี้มคี วามเสีย่ งและผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่ งู
นอกจากนี้ กองทุนรวม RMF ยังมีรปู แบบการลงทุนอื่นๆ อีก เช่น กองทุนรวม RMF ทีม่ กี ารลงทุนในต่างประเทศ
หรือกองทุนรวม RMF ทีเ่ น้นลงทุนในทองคา เป็ นต้น
เงือ่ นไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
1. ในแต่ละปี ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF กองใดกองหนึ่ งหรือหลายกองใน บลจ.
เดียว หรือหลาย บลจ. ก็ได้ (ไม่มีขนั ้ ตา่ ในการลงทุนซื้อ)
2. ในแต่ละปี ผูล้ งทุนจะลงทุนในกองทุนรวม RMF ทุกกองทุนรวมกันทุกบริษทั จัดการ ได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ
30 ของเงินได้พงึ ประเมินทีต่ ้องเสียภาษีในแต่ละปี และจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี เมื่อรวมกับเงิ น
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เงิ นสะสมในกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสารองเลี้ยงชี พ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เบี้ยประกันแบบบานาญ หรือเงิ นสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
แล้ว เช่น ถ้าผูล้ งทุนมีการสะสมเงินในกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพอยู่แล้ว จะต้องนาเงินทีล่ งทุนใน RMF ทัง้ หมดในปี นนั ้ ไปรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุน กบข. หรือกองทุน
สารองเลีย้ งชีพในปี นนั ้ ๆ แล้วนาไปยกเว้นภาษีเงินได้มากทีส่ ดุ ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี
3. ในแต่ละปี ผูล้ งทุนต้องซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปี ละ 1
ครัง้ (ลงทุนต่อเนื่องทุกปี ) แต่สามารถระงับการซือ้ หน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน มิฉะนัน้ จะถือว่าผิด
เงื่อนไขการลงทุน ยกเว้นในปี นนั ้ ๆ หรือหลายปี ตดิ ต่อกันผูล้ งทุนไม่มเี งินได้ทุกประเภท ทัง้ นี้ จะนับอายุการ
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4.

5.
6.

7.

ลงทุนเฉพาะปี ท่ไี ด้ซ้อื หน่ วยลงทุนและได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วย
ลงทุน
ผูล้ งทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ และ
จะต้องมีอายุการลงทุนในกองทุนรวม RMF ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับอายุการลงทุนเฉพาะปี ทไ่ี ด้ซอ้ื หน่วยลงทุน
และได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซือ้ หน่ วยลงทุน ครัง้ แรกโดยคิดแบบวันชนวัน )
ยกเว้นกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ ในระหว่างการถือหน่วยลงทุน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม RMF ไม่ สามารถน าไปจ าหน่ า ย โอน จ าน า หรือ น าไปเป็ น หลัก ประกัน
เนื่องจากมีผลผูกพันธ์กบั ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผูล้ งทุนแต่ละคน
ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม RMF ทัง้ เงินลงทุนและกาไรจากการ
ลงทุนไปคานวณในเงินได้พึงประเมิน แต่ ระบุเป็ นเงินได้ท่ไี ด้รบั การยกเว้นภาษี (ในกรณีถือครองครบ
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
ไม่ควรลงทุนในจานวนเงินเกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีทไ่ี ด้รบั (เนื่องจากต้องมีภาระภาษีเกิดขึน้ หากทา
การขายกองทุน RMF ในส่วนนี้แล้วมีกาไร ไม่ว่าจะขายเมื่อใดก็ตาม) หากต้องการลงทุนมากเกินกว่าที่
กาหนด ผูล้ งทุนควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมทัวไปแทน
่

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
การลงทุนในกองทุนรวม RMF จะทาให้ผลู้ งทุนสามารถได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ดังนี้
1. เงินลงทุนในกองทุนรวม RMF ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนาไปรวมคานวณภาษีเงินได้ตามทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของเงินได้พงึ ประเมินทีต่ ้องเสียภาษีในปี ภาษีนัน้ ๆ และเมื่อรวมกับ เงิ นลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออม เงิ นสะสมในกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ เบี้ยประกันแบบบานาญ หรือเงิ นสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนแล้วต้องไม่เกิน 500,000
บาท ในแต่ละปี ภาษี
2. เงินที่ไถ่ถอนจากกองทุนรวม RMF และกาไรส่วนเกินทุน (capital gain) เมื่อผู้ลงทุนอายุไม่ต่ ากว่า 55 ปี
บริบูรณ์ และลงทุนในกองทุนรวม RMF มาแล้วเป็ นเวลาไม่ต่ ากว่า 5 ปี การลงทุน นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งทุนครัง้
แรก จะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีทงั ้ จานวน
3. กรณีไถ่ถอนเนื่องจากผูล้ งทุนทุพพลภาพหรือตาย เงินทีไ่ ถ่ถอนจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีทงั ้ จานวน
ข้อแตกต่างระหว่างกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพกับกองทุนรวมทัวไป
่
1. ผูล้ งทุนในกองทุนรวม RMF จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถนาเงินทีเ่ อาไปลงทุนในปี นนั ้ ๆ ไป
หักออกจากเงินได้ก่อนคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี ทล่ี งทุน หากมีการลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ทางการกาหนด
2. กรณีทผ่ี ลู้ งทุนมีการกระทาที่เป็ นการผิดเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวม RMF เช่น มีการขายคืนหน่ วย
ลงทุนออกไปก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด และเมื่อขายแล้วได้รบั กาไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลีย่ ของหน่วยลงทุน
RMF ในกองทุนนัน้ ๆ กาไรทีไ่ ด้รบั จากการลงทุน (capital gain) ต้องนาไปรวมเป็ นรายได้เพื่อคานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF ไม่สามารถโอน จานา หรือนาหน่วยลงทุนไปเป็ นหลักประกันได้
4. กองทุนรวม RMF ทุกประเภทไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
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ตัวอย่างการคานวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูม้ เี งินได้ทลี ่ งทุนผ่านกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
ตัวอย่างที่ 11-4 หากนาย A มีเงินเดือน เดือนละ 250,000 บาท คิดเป็ นเงินได้ทงั ้ ปี 3,000,000 บาท และจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 5% ของเงินเดือน คิดเป็ นเงินที่นาย A ต้องจ่ายเข้า Provident Fund
150,000 บาท (3,000,000 x 5%) ต่อปี สมมติว่านาย A มีเงินได้เป็ นโบนัสอีก 400,000 บาท และไม่มเี งินได้อ่นื อีก เท่ากับ
ทัง้ ปี น้มี เี งินได้เท่ากับ 3,400,000 บาท (3,000,000 + 400,000)
หากต้องการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการลงทุนในกองทุนรวม RMF นาย A สามารถลงทุนในกองทุน
รวม RMF ขัน้ ตา่ ในจานวนเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละกองทุน (เนื่ องจากไม่มีกาหนดการลงทุนขัน้
ตา่ ) และหากคุณต้องการลงทุนในกองทุนรวม RMF ขัน้ สูงสุด 30% จะคิดเป็ น 1,020,000 บาท ซึง่ คานวณจาก 3,400,000 x
30%
อย่างไรก็ตาม ในกรณีน้ีนาย A ไม่สามารถลงทุนในกองทุนรวม RMF ได้เต็มสิทธิท่ี 30% ของเงินได้ เนื่องจาก
เมื่อนากองทุนรวม RMF ที่นาย A คานวณว่าจะลงทุนได้ในปี นี้ มารวมกับเงิ นสะสมใน Provident Fund ของนาย A ที่
นายจ้างหักออกจากเงินเดือนนาย A ทุกเดือนในปี น้ีแล้ว ปรากฏว่าเกินเพดานการลงทุน สูงสุดทีก่ รมสรรพากรกาหนดไว้ท่ี
500,000 บาท ดังนัน้ นาย A จึงสามารถลงทุนในกองทุนรวม RMF ได้สงู สุดเท่ากับ 350,000 บาท (มาจากเพดาน 500,000
บาท - 150,000 บาท ที่นาย A ถูกหักโดยนายจ้างเพื่อเป็ นเงิ นสะสมใน Provident Fund) ดังนัน้ เงินที่นาย A ลงทุนทัง้
350,000 บาทนี้ สามารถนาไปหักออกจากเงินได้ ก่อนนาส่วนทีเ่ หลือไปคานวณภาษีในปี นนั ้ ๆ ได้ทงั ้ จานวน ทาให้เสียภาษี
น้อยลงเท่ากับเงินทีน่ าไปลงทุนในกองทุนรวม RMF ในปี นนั ้ ของทุกๆ กองทุนของทุกๆ บลจ. คูณด้วยฐานภาษีขนั ้ สูงสุดที่
จ่ายให้กรมสรรพากร เช่น ถ้าฐานภาษีสงู สุดของตัวอย่างข้างต้นเท่ากับ 30% นาย A ลงทุน 350,000 บาท ทาให้เสียภาษี
น้อยลงสูงสุดถึง 105,000 บาท อีกทัง้ เงินทีล่ งทุนไปนัน้ ยังเป็ นการลงทุนไว้ใช้ในวัยเกษียณอีกด้วย
การคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้ งทุนหากผูล้ งทุนผิดเงือ่ นไขการลงทุน
ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนได้ซอ้ื หน่ วยลงทุนในกองทุนรวม RMF โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินลงทุนไปแล้ว
ต่อมาผูล้ งทุนไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันในข้อดังต่อ ไปนี้ ผูล้ งทุนจะต้องคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ่ี คยได้รบั ดังนี้
 กรณี ที่ผิดเงื่อนไขการลงทุนโดยมีการลงทุนในกองทุนรวม RMF น้ อยกว่า 5 ปี การนับอายุการลงทุน
ให้นับตัง้ แต่วนั แรกทีไ่ ด้ซ้อื หน่ วยลงทุนครัง้ แรก และนับเฉพาะปี ทไ่ี ด้ซ้อื หน่ วยลงทุนและได้ใช้สทิ ธิยกเว้น
ภาษีสาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซือ้ หน่ วยลงทุน ซึ่งเป็ นเหตุผลทีไ่ ด้ระบุไว้ในเงื่อนไขของการลงทุน
ข้างต้น หากผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนรวม RMF น้ อยกว่า 5 ปี ถือว่าเป็ นการผิดเงื่อนไขการ
ลงทุน และผูล้ งทุนต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ่ี คยได้รบั ในปี ก่อนๆ
 กรณี ผิดเงื่อนไขการลงทุนโดยการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ก่อนอายุ 55 ปี บริ บูรณ์
ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนในกองทุนรวม RMF มาเป็ นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี แล้วก็ตาม แต่หาก
อายุผลู้ งทุนยังไม่ถงึ 55 ปี บริบรู ณ์ แล้วมีการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่าจะแค่บางส่วนหรือทัง้ หมด ก็ถอื ได้ว่า
เป็ นการผิดเงื่อนไขการลงทุน
 กรณี ผิดเงื่อนไขการลงทุนโดยการระงับการซื้อหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ปี ติ ดต่อกัน เว้นแต่ ว่าในปี นัน้ ๆ
หรือหลายปี ตดิ ต่อกันทีผ่ ลู้ งทุ นไม่มเี งินได้ ถือว่าไม่ผดิ เงื่อนไขการลงทุนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุน
ต้องไม่ลมื แจ้งกรมสรรพากรใน แบบ ภงด. 90 หรือ ภงด. 91 ด้วย
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จากการทีก่ องทุนรวม RMF มีวตั ถุประสงค์เน้นส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลีย้ งชีพในวัยเกษียณ โดยมี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กบั ผู้ลงทุนเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้มกี ารลงทุนผ่านกองทุนรวม RMF ดังนัน้ การลงทุนจึงมีเงื่อนไข
และหากผูล้ งทุนปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการลงทุนของกรมสรรพากร ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
 ผู้ลงทุนจะต้องนากาไรทีเ่ กิดขึน้ จากการขายคืนหน่ วยลงทุน (capital gain) มาคานวณรวมเป็ นเงินได้และ
เสียภาษี พร้อมทัง้ ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
 หากมีการขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด คือ ผู้ลงทุนมีอายุน้อยกว่า 55 ปี บริบูรณ์ และ
ลงทุนมาน้อยกว่า 5 ปี หรือขาดการลงทุนเกินกว่า 1 ปี ผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี
ได้รบั มา 5 ปี ย้อนหลัง (นับตามปี ปฏิทนิ ) โดยนาเงินลงทุนใน RMF ที่ใช้ลดหย่อนภาษีไปแล้วในแต่
ละปี มาแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิม่ เติมของแต่ละปี ภาษี โดยให้ย่นื ใหม่ภายในเดือนมีนาคมของ
ปี ถดั ไป
 กรณีทไ่ี ม่ได้ชาระภายในเดือนมีนาคม กรมสรรพากรจะถือเสมือนหนึ่งผูล้ งทุนรายนัน้ ยื่นแบบเสียภาษี
ไม่ทนั กาหนด ซึง่ จะต้องมีเงินเพิม่ ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอดภาษีทต่ี อ้ งจ่ายคืนให้กรมสรรพากร
เหมือนกรณีทวไป
ั ่ โดยนับจากเดือนเมษายนเป็ นต้นไป แต่ทงั ้ นี้จะไม่เกินภาษีทต่ี อ้ งชาระเพิม่
 ถ้าเพิกเฉยไม่ชาระคืนภายในเดือนมีนาคมและถูกหมายเรียก อาจต้องเสียเบีย้ ปรับเพิม่ เติมอีก ตัง้ แต่
1-2 เท่าของภาษีทต่ี อ้ งจ่ายคืน เหมือนกรณีอ่นื ๆ โดยทัวไป
่
 กรณีมกี ารไถ่ถอนหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวม RMF ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมดก่อนกาหนดตาม
เงื่อนไข เงินได้หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการลงทุน (capital gain) ต้องนามาคานวณภาษี ยกเว้นได้
ถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับตัง้ แต่วนั ซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก)
ตัวอย่างที่ 11-5 กรณีผู้ลงทุนได้กระทาผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม RMF โดยผู้ลงทุนขายคืนหน่ วย
ลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมด เมื่อผูล้ งทุนได้ถอื หน่ วยลงทุนใน RMF ไว้เป็ นเวลาต่ ากว่า 5 ปี และผูล้ งทุนมีอายุต่ ากว่า 55 ปี
บริบรู ณ์
อายุผลู้ งทุน
40 ปี
41 ปี
42 ปี
43 ปี
44 ปี

วันที่ลงทุน
ปี ที่ลงทุน
5 มีนาคม 25x1
1
15 ธันวาคม 25x2
2
1 เมษายน 25x3
3
5 มีนาคม 25x4
4
30 ธันวาคม 25x5
5

เงิ นทุนใน RMF
5,000
5,000
5,000
5,000
ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมด (ผิดเงื่อนไข)

จากตัวอย่างที่ 11-5 นี้ ผูล้ งทุนเริม่ ซือ้ หน่ วยลงทุนครัง้ แรกเมื่ออายุ 40 ปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 25x1 และขายคืน
หน่ วยลงทุนเมื่ออายุ 44 ปี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 25x5 ถือว่าปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุนเนื่องจากถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวม RMF น้ อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่ วนั ซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรก (นับวันชนวัน) และมีอายุต่ ากว่า 55 ปี บริบูร ณ์
ผู้ลงทุนต้ องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ทีเ่ คยได้รบั ในช่ วง 5 ปี ปฏิ ทินที ผ่ ่านมา (คือ ปี ที ่ 1-4) ภายในเดือน
มีนาคมของปี ที ่ 6
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนยังต้องนาเงินผลประโยชน์ (capital gain) ที่ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุน ไปรวมกับเงินได้
อื่นๆ ทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั ในปี ภาษีนนั ้ เพื่อเสียภาษีเงินได้อีกด้วย
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ข้อดีและข้อควรระวังในการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
ข้อดี
1. ผูล้ งทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีม่ นี โยบายการลงทุนทีห่ ลากหลาย ตามระดับความเสีย่ ง
และผลตอบแทนคาดหวังทีเ่ หมาะสมกับตนเองได้ โดยนโยบายการลงทุนไม่ได้บงั คับว่าต้องเป็ นกองทุนหุน้
หรือกองทุนตราสารหนี้แต่เพียงประเภทเดียว
2. ผูล้ งทุนมีทางเลือกในการออมและการลงทุนเพื่อเป็ นหลักประกันแก่ตนเองหรือครอบครัวเมื่อพ้นวัยทางาน
3. ผูล้ งทุนได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีในแต่ละปี ทล่ี งทุนในกองทุนรวม RMF
4. ผูล้ งทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวม RMF หนึ่ งไปยังกองทุนรวม RMF อื่นทีเ่ หมาะสม
กับสภาวะการลงทุนในขณะนัน้ ๆ ได้
ข้อควรระวัง
1. เงื่อนไขการลงทุนทีท่ าให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม RMF ทาให้ผู้ลงทุนควรมีวนิ ัยการ
ออมในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. ผูล้ งทุนต้องรูจ้ กั ตัวเองว่ามีเป้ าหมายการลงทุนเป็ นแบบใด และยอมรับความเสีย่ งในการลงทุนได้มากน้อย
เพียงใด รวมถึงพิจารณาการกระจายการลงทุนและความเสีย่ งในสินทรัพย์ต่างๆ ประกอบการลงทุน ให้
เป็ นไปอย่างเหมาะสม
3. ผูล้ งทุนควรพิจารณาผลงานของ บลจ. ในระยะยาวโดยเน้นถึงสไตล์การลงทุนของ บลจ. หรือกองทุนนัน้ ๆ
คุณภาพในการให้บริการ รวมทัง้ การคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ ป็ นธรรมต่อกองทุน
4. อย่าลืมกรอกแบบ ภงด. 90 หรือ 91 ส่งให้กรมสรรพากรทุกปี ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะมีรายได้ หรือได้ลงทุนใน
กองทุนรวม RMF ในปี ภาษีนนั ้ หรือไม่
5. ผู้ลงทุนควรเลือกกองทุนรวม RMF ที่เหมาะสมกับเป้ าหมายการเกษียณอายุของตนเอง ทัง้ นี้มีผู้ลงทุน
จานวนมากลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีใ่ ห้ผลตอบแทนต่ าเกินไปในระยะยาวจนมีเงินไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ใน
ช่วงเวลาทีเ่ กษียณอายุ

กองทุนรวมเพือ่ การออม (Super Saving Fund: SSF)
เป็ นกองทุนรวมประเภทหนึ่งทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึน้
ซึง่ การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม SSF จะเน้นให้กลุ่มวัยเริม่ ต้นทางานไปจนถึงกลุ่มผูม้ รี ายได้ปานกลาง เพื่อ
เป็ นการให้คนในกลุ่มดังกล่าวได้เริม่ มีการออมระยะยาวโดยเร็ว อีกทัง้ ยังเป็ นกองทุนทีเ่ พิม่ เติมแทนทีก่ องทุนรวม LTF ซึง่
หมดการใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562
เงือ่ นไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออม
ผูล้ งทุนในกองทุนรวม SSF จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ต้องถือครองหน่ วยลงทุนแต่ละก้อนไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันทีซ่ อ้ื (เว้นแต่กรณีทไ่ี ถ่ถอนหน่ วยลงทุนใน
กองทุน SSF เพราะเหตุทุพพลภาพหรือเสียชีวติ )
2. ไม่กาหนดจานวนเงินขัน้ ต่าในการลงทุน (ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละกองทุน)
3. ไม่จาเป็ นต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยสามารถเลือกลงทุนเฉพาะปี ท่ตี ้องการลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถซือ้
SSF ได้หลายกองทุน
4. สามารถลงทุนในกองทุนรวม SSF กองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือหลายๆ กองทุน ใน บลจ. เดียวกันหรือหลาย
บลจ. ก็ได้
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5. ไม่ควรลงทุนในจานวนเงินเกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีทไ่ี ด้รบั (เนื่องจากต้องมีภาระภาษีเกิดขึน้ หากทา
การขายกองทุน SSF ในส่วนนี้แล้วมีกาไร ไม่ว่าจะขายเมื่อใดก็ตาม) หากต้องการลงทุนมากเกินกว่าที่
กาหนด ผูล้ งทุนควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมทัวไปแทน
่
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออม
ผูล้ งทุนทีล่ งทุนในกองทุนรวม SSF จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
1. เงินซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน SSF สามารถนาไปยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามทีจ่ ่ายจริง สูงสุดไม่
เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พงึ ประเมินทีต่ อ้ งเสียภาษีในแต่ละปี และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยเมื่อรวม
กับเงิ นลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ เงิ นสะสมในกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เบี้ยประกันแบบบานาญ หรือเงิ นสงเคราะห์ครูโรงเรียน
เอกชนแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ต่ อปี เช่น ถ้าผู้ลงทุนมีการสะสมเงินในกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสารองเลีย้ งชีพอยู่แล้ว จะต้องนาเงินทีล่ งทุนใน SSF ทัง้ หมดในปี นนั ้ ไปรวม
กับเงินสะสมเข้ากองทุน กบข. หรือกองทุนสารองเลีย้ งชีพในปี นนั ้ ๆ แล้วนาไปยกเว้นภาษีเงินได้มากทีส่ ุด
ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี
2. เงินลงทุนทีผ่ ลู้ งทุนไถ่ถอนออกจากกองทุน SSF หากเงินลงทุนก้อนนัน้ ๆ อยู่ในกองทุนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
นับจากวันทีซ่ อ้ื ทัง้ เงินลงทุนและกาไรทีไ่ ด้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รบั การยกเว้นภาษีทงั ้ จานวน
3. ผูล้ งทุนมีหน้าทีใ่ นการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน SSF ทัง้ เงินลงทุนและกาไรจากการลงทุน
ไปคานวณในเงินได้พงึ ประเมิน แต่ระบุเป็ นเงินได้ทไ่ี ด้รบั การยกเว้นภาษี (ในกรณีถอื ครองครบเงื่อนไขสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี)
4. กรณีไถ่ ถอนเนื่องจากผู้ลงทุนทุพพลภาพหรือเสียชีวิต เงินที่ไถ่ ถอนจะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทงั ้
จานวน
ข้อแตกต่างระหว่างกองทุนรวมเพือ่ การออมกับกองทุนรวมทัวไป
่
1. ผูล้ งทุนในกองทุน SSF จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากมีการลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
2. หากผู้ลงทุนผิดเงื่อนไขการลงทุน เช่น มีการขายหน่ วยลงทุนของกองทุน SSF ออกไปก่อนกาหนดทีร่ ะบุ
และมีกาไรจากการขาย กาไรทีไ่ ด้รบั (capital gain) นัน้ ๆ ผูล้ งทุนมีหน้าทีจ่ ะต้องนาไปรวมคานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีทไ่ี ด้นาเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนไปหักออก
จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษี เงิ นได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีนัน้ ๆ จนถึงวันที่ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา
เพิ่ มเติ มเพื่อเสียภาษี เงิ นได้เพิ่ มเติ มของปี ภาษี ดงั กล่าว พร้อมเงิ นเพิ่ มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอด
ภาษี ที่ต้องจ่ายคืนให้กรมสรรพากร (ทีม่ า : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 364
ข้อ 4)
3. กองทุน SSF เป็ นกองทุนรวมซึง่ มีสภาพคล่องน้อย เพราะกาหนดให้ผลู้ งทุนต้องทาการถือครองหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่า 10 ปี นบั จากวันทีซ่ อ้ื โดยแต่ละกองทุนของแต่ละ บลจ. จะมีการกาหนดวันเวลาให้ลกู ค้าขายคืน
(ไม่ว่าจะเป็ นการขายคืนโดยผิดหรือไม่ผดิ เงื่อนไขก็ตาม) แตกต่างกันไป
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ตัวอย่างการคานวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูม้ เี งินได้ทลี ่ งทุนผ่านกองทุนรวมเพือ่ การออม
ตัวอย่างที่ 11-6 หากคุณมีเงินเดือน เดือนละ 100,000 บาท คิดเป็ นเงินได้ทงั ้ ปี 1,200,000 บาท และจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund) 5% ของเงินเดือน คิดเป็ นเงินทีค่ ุณต้องจ่ายเข้า Provident Fund 60,000
บาท (1,200,000 x 5%) ต่อปี และได้ซอ้ื กองทุน RMF เพิม่ 200,000 บาท โดยมีการซือ้ ประกันชีวติ แบบบานาญอีก 100,000
บาท สมมติว่าคุณมีเงินได้เป็ นโบนัสอีก 300,000 บาท และไม่มเี งินได้อ่นื อีก เท่ากับทัง้ ปี น้ีมเี งินได้เท่ากับ 1,500,000 บาท
(1,200,000 + 300,000)
หากต้องการได้รบั การลดหย่อนภาษีผ่านการลงทุนในกองทุน SSF เนื่องจากกองทุน SSF ไม่มกี าหนดเงินขัน้ ต่า
ในการลงทุน แต่ถา้ คุณต้องการลงทุนในกองทุน SSF ขัน้ สูงสุด 30% จะคิดเป็ น 450,000 บาท ซึง่ คานวณจาก 1,500,000 x
30% ซึง่ ในกรณีคุณไม่สามารถซือ้ ได้เต็มที่ 30% เนื่องจากเกิน 200,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ในกรณีน้ีคุณสามารถซื้อ กองทุน SSF ได้สูงสุดเท่ากับ 140,000 บาทเท่านัน้ (มาจากเพดาน
500,000 บาท – 60,000 บาท (Provident Fund) – 200,000 บาท (RMF) – 100,000 บาท (เบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญ)
ซึง่ หากซือ้ กองทุน SSF เกินกว่านี้ จะทาให้เกิ นเพดานการลงทุนสูงสุดทีก่ รมสรรพากรกาหนดไว้ท่ี 500,000 บาท
เงินที่คุณลงทุนทัง้ 140,000 บาท นี้ สามารถนาไปหักออกจากเงินได้ ก่อนนาส่วนที่เหลือไปคานวณภาษีในปี
นัน้ ๆ ได้ทงั ้ จานวน ทาให้เสียภาษีน้อยลงเท่ากับเงินทีน่ าไปลงทุนในกองทุน SSF ในปี นนั ้ ของทุกๆ กองทุนของทุกๆ บลจ.
คูณด้วยฐานภาษีขนั ้ สูงสุดที่คุณจ่ายให้ กรมสรรพากร เช่น ถ้าฐานภาษีสูงสุดของตัวอย่ างข้างต้นเท่ากับ 20% คุณลงทุน
140,000 บาท ทาให้เสียภาษีน้อยลงสูงสุดถึง 28,000 บาท
การคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้ งทุนหากผูล้ งทุนผิดเงือ่ นไขการลงทุน
จากการทีก่ องทุน SSF มีวตั ถุประสงค์เน้นส่งเสริมการออมระยะยาว โดยมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษีให้กบั ผูล้ งทุน
เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้มกี ารลงทุนผ่านกองทุน SSF ดังนัน้ การลงทุนจึงมีเงื่อนไข และหากผูล้ งทุนปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการลงทุน
ของกรมสรรพากร ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
 ผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่เี คยได้รบั การลดหย่อนไปแล้วให้แก่กรมสรรพากร เฉพาะส่วน
ของเงินก้อนทีน่ าออกมาจากกองทุนก่อนครบ 10 ปี นบั จากวันทีซ่ อ้ื
 ผูล้ งทุนจะต้องเสียเงินเพิม่ ให้แก่กรมสรรพกรในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีทต่ี อ้ งนาส่ง แต่ทงั ้ นี้
ไม่เกินจานวนภาษีทต่ี ้องเสีย โดยเริม่ นับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นรายการหรือนาส่งภาษีจนถึ งวันชาระ
หรือนาส่งภาษีเพิม่ เติม ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรดาเนินการชาระคืนโดยเร็ว
 ผูล้ งทุนจะต้องนากาไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปรวมกับเงินได้อ่นื ๆ ทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั ในปี ภาษีนนั ้
เพื่อเสียภาษีเงินได้
ตัวอย่างที่ 11-7 กรณีผดิ เงื่อนไขการลงทุน โดยการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน SSF ทีถ่ อื ไว้น้อยกว่า 10
ปี นับจากวันทีซ่ อ้ื ซึง่ ถือว่าปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการลงทุน และการขายคืนหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุนทาให้ผลู้ งทุนได้รบั เงินลงทุน
คืนสูงกว่าต้นทุน (สมมติว่าผู้ลงทุนมีเงินได้พงึ ประเมินในปี ภาษี เมื่อคานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้
สูงสุดจานวนเงิน 200,000 บาท)
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ปี ที่ลงทุน / NAV ต่อหน่ วย
ขายคืน
(บาท)
ลงทุน SSF

ขายคืน SSF

2563
2564
2565
2566

10.00
:
:
13.00

จานวนหน่ วย

จานวนเงิ น
ลงทุน (บาท)

20,000
:
:
(20,000)

200,000
:
:
-

จานวนเงิ นค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุน
(บาท)
:
:
260,000

จากตัวอย่างที่ 11-7 ข้างต้น ผูล้ งทุนได้ซอ้ื หน่วยลงทุนของกองทุน SSF ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2563 และในปี พ.ศ. 2566
ได้ขายคืนหน่วยลงทุนทีซ่ อ้ื ไว้ทงั ้ หมด 20,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 10 ปี นบั จากวันทีซ่ อ้ื ซึง่ ถือว่าผิดเงื่อนไขการ
ลงทุน) ผูล้ งทุนต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ผูล้ งทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเท่ากับ 260,000 บาท (20,000 หน่ วย คูณ 13.00 บาท/หน่ วย) สูง
กว่าต้นทุนที่จ่ายซื้อ (200,000 บาทที่มาจาก 20,000 หน่ วย คูณ 10.00 บาท/หน่ วย) แสดงว่าผลประโยชน์
มีค่าเป็ นบวกหรือมีกาไรเท่ากับ 60,000 บาท (260,000 – 200,000)
2. ผูล้ งทุนมีหน้าทีน่ าเงินผลประโยชน์นนั ้ (60,000 บาท) ไปรวมคานวณกับเงินได้อ่นื ทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั ในปี ภาษี
พ.ศ. 2566 เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. ผูล้ งทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ่ี คยได้รบั มาในปี ภาษี พ.ศ. 2563 (จากการทีไ่ ด้นาเงินค่าซือ้
หน่ วยลงทุนจานวน 200,000 บาท ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษี) พร้อมเงินเพิม่ (ระยะเวลาที่ใช้
คานวณเงินเพิม่ เริม่ นับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นรายการหรือนาส่งภาษี (ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั จาก
ปี ท่ผี ดิ เงื่อนไข ซึ่งในที่น้ีกค็ อื ภายในเดือนมีนาคมของปี พ.ศ.2567) จนถึงวันชาระหรือนาส่งภาษี) ดังนัน้
ผูล้ งทุนจึงควรดาเนินการชาระคืนโดยเร็ว
ข้อดีและข้อควรระวังในการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพือ่ การออม
ข้อดี
1. ผูล้ งทุนไม่จาเป็ นต้องลงทุนในกองทุน SSF ติดต่อกันทุกปี โดยหากผูล้ งทุนต้องการได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีในปี ใด ก็สามารถเลือกลงทุนในปี นนั ้
2. การลงทุนในกองทุน SSF มีเงื่อนไขโดยกาหนดระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนแต่ละหน่ วย เพียง 10 ปี
นับจากวันทีซ่ อ้ื ซึง่ หากเป็ นวัยเริม่ ต้นทางานระยะเวลาการถือครองเพื่อให้ครบเงื่อนไขของกองทุน SSF จะ
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกองทุน RMF
3. ผูม้ รี ายได้น้อยถึงปานกลางสามารถได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน SSF มากขึน้ ได้
4. การลงทุนในกองทุน SSF สามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้หลายหลายตามความเหมาะสมของผูล้ งทุน
ข้อควรระวัง
1. เนื่องจากกองทุน SSF มีนโยบายการลงทุนทีห่ ลากหลาย อาจทาให้ผลู้ งทุนมีความเสีย่ งจากความผันผวน
มากกว่าความเสีย่ งทีต่ นเองสามารถยอมรับได้ ผูล้ งทุนจึงต้องรูจ้ กั ตัวเองว่ามีเป้ าหมายการลงทุนเป็ นแบบใด
และยอมรับความเสีย่ งในการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงพิจารณาการกระจายการลงทุนและความ
เสีย่ งในสินทรัพย์ต่างๆ ประกอบการลงทุน ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
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2. ผูล้ งทุนในกองทุน SSF ต้องถือครองกองทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี นบั จากวันทีซ่ อ้ื จึงอาจเกิดความเสีย่ งในเรื่อง
ของสภาพคล่องในการลงทุนได้
3. ผูล้ งทุนควรพิจารณาผลงานของ บลจ. ในระยะยาวโดยเน้นถึงสไตล์การลงทุนของ บลจ. หรือกองทุนนัน้ ๆ
คุณภาพในการให้บริการ รวมทัง้ การคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ ป็ นธรรมต่อกองทุน

กองทุนรวมเพือ่ การออมพิ เศษ (Super Saving Fund Extra: SSFX)
เป็ นกองทุน SSF ทีม่ นี โยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการลงทุนระยะยาวและสร้างความเชื่อมันในระบบตลาดทุ
่
น โดย
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนจะเหมือนกับกองทุน SSF กรณีปกติ แต่จะแตกต่างกันที่สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีโดยเงินซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุน SSFX สามารถนาไปยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามทีจ่ ่ายจริง ไม่เกิน 200,000 บาท
ทัง้ นี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน SSFX จะแยกต่างหากจากวงเงินหักค่าลดหย่อนของกองทุน SSF ปกติ
และไม่ อ ยู่ภ ายใต้เ พดานวงเงิน หัก ลดหย่ อ นรวมของเงิน สะสม เงิน สมทบ หรือ ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น เพื่อ การ
เกษียณอายุทงั ้ หมด โดยจะต้องซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านัน้ และถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี เหมือนกองทุน SSF กรณีปกติ
ตัวอย่างการคานวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูม้ เี งินได้ทลี ่ งทุนผ่านกองทุนรวมเพือ่ การออมพิเศษ
ตัวอย่างที่ 11-8 จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 11-6 ที่คุณมีเงินเดือน เดือนละ 100,000 บาท คิดเป็ นเงินได้ทงั ้ ปี
1,200,000 บาท และจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund) 5% ของเงินเดือน คิดเป็ นเงินทีค่ ุณต้องจ่าย
เข้า Provident Fund 60,000 บาท (1,200,000 x 5%) ต่อปี และได้ซอ้ื กองทุน RMF เพิม่ 200,000 บาท โดยมีการซือ้ ประกัน
ชีวติ แบบบานาญอีก 100,000 บาท สมมติว่าคุณมีเงินได้เป็ นโบนัสอีก 300,000 บาท และไม่มเี งินได้อ่นื อีก เท่ากับทัง้ ปี น้มี ี
เงินได้เท่ากับ 1,500,000 บาท (1,200,000 + 300,000) กรณีน้จี ะมีการซือ้ SSF กรณีปกติได้ 140,000 บาท
หากต้องการได้รบั การลดหย่อนภาษี สูงสุดผ่านการลงทุนในกองทุน SSFX คุณสามารถซื้อ SSFX ได้สูงสุด
เท่ากับ 200,000 บาท โดยไม่ต้องพิจารณาถึงรายได้และเงินทีน่ าไปหักลดหย่อนต่างๆ เช่น Provident Fund กองทุน RMF
หรือ กองทุน SSF กรณีปกติ
ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารขายหน่วยลงทุนในกองทุน RMF SSF และ SSFX แบบผิดเงื่อนไข บลจ. มีหน้าทีใ่ นการหัก
ภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกาไรจากการขายคืนเพื่อส่งให้กรมสรรพากร จากเดิมทีห่ กั ภาษี ณ ที่
จ่าย 3% โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึง่ ผูล้ งทุนทีล่ งทุนครบตามเงื่อนไขของ RMF SSF และ SSFX จะ
ไม่ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าว
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การเปรียบเที ยบการลงทุนใน กองทุน RMF SSF และ SSFX
ในทีน่ ้สี ามารถสรุปเปรียบเทียบรูปแบบของกองทุน RMF SSF และ SSFX ดังตารางที่ 11-8 ดังนี้
ตารางที่ 11-8 เปรียบเทียบการลงทุนในกองทุน LTF RMF SSF และ SSFX
RMF
ข้อเปรียบเทียบ
วัต ถุป ระสงค์ใ นการ เพื่อ ส่ง เสริม ให้ป ระชาชนมีก ารออมเงิน
แบบผูกพันและต่อเนื่องระยะยาวสาหรับ
จัดตัง้ กองทุน
ไว้ใช้ในยามเกษียณ
มีน โยบายการลงทุ นหลากหลาย ทัง้ หุ้น
นโยบายการลงทุน
ทุน ตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน หรือใน
ตลาดต่ า งประเทศเหมือ นกองทุ น รวม
ทัวไป
่
มีความเสี่ยงตัง้ แต่ ระดับต่ าถึงสูง ขึ้นกับ
ระดับความเสี่ยง
นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
ห้ามจ่ายเงินปั นผล
การจ่ายเงิ นปันผล

SSF

SSFX

เพื่อ ส่ง เสริม ให้ป ระชาชนมีก ารออมระยะยาว เพื่อส่งเสริมการลงทุน ระยะยาวและสร้างความ
มากขึน้
เชื่อมันในระบบตลาดทุ
่
น
มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย สามารถลงทุน มีน โยบายลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ท่ีจ ดทะเบีย นใน
ในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ไม่ น้ อ ยกว่า
ร้อยละ 65 ของ NAV

มีความเสีย่ งตัง้ แต่ระดับต่าถึงสูง ขึน้ กับนโยบาย
การลงทุนของแต่ละกองทุน
จ่ า ยเงิ น ปั นผลหรื อ ไม่ จ่ า ยก็ ไ ด้ หากมี ก าร
จ่ายเงินปั นผล ผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั เงินปั นผลจะต้อง
เสียภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายร้อยละ 10
ระยะเวลาการลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี การลงทุน (นับแบบวันชน ไม่น้อยกว่า 10 ปี การลงทุน (นับแบบวันชนวัน)
วัน) และต้องอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ขน้ึ ไป
ถึงขายคืนได้
ความต่ อ เนื่ องของ หากเริ่ม ลงทุ น แล้ ว ต้ อ งลงทุ น ต่ อ เนื่ อ ง ไม่จาเป็ นต้องลงทุนทุกปี สามารถเลือกลงทุน
อย่างน้อยปี เว้นปี โดยแต่ละปี สามารถซื้อ เฉพาะปี ที่ ต้ อ งการลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ โดย
การลงทุน
RMF ได้หลายกองทุน
สามารถซือ้ SSF ได้หลายกองทุน

มีความเสีย่ งสูง เนื่องจากเน้นลงทุนในหุน้
จ่ายเงินปั นผลหรือไม่จ่ายก็ได้ หากมีการจ่ายเงิน
ปั นผล ผู้ลงทุนที่ได้รบั เงินปั นผลจะต้องเสียภาษี
หัก ณ ทีจ่ ่าย ร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่า 10 ปี การลงทุน (นับแบบวันชนวัน)

ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งลงทุ น ทุ ก ปี แต่ มีก ารก าหนดว่ า
จะต้องลงทุนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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จานวนเงิ นขัน้ ตา่ ใน ไม่ ไ ด้ก าหนดจ านวนเงิน ขัน้ ต่ า ของการ ไม่ได้กาหนดจานวนเงินขัน้ ต่าของการลงทุนใน
การลงทุนในแต่ละปี ลงทุนในแต่ ละปี แต่ จะขึ้นกับข้อกาหนด แต่ ล ะปี แต่ จ ะขึ้ น กั บ ข้ อ ก าหนดของแต่ ล ะ
ของแต่ละกองทุน
กองทุน
(สามารถเลือกลงทุนได้เฉพาะปี ทต่ี อ้ งการได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษี)
จานวนเงิ นขัน้ สูงที่ใช้ ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 30 ของเงิน ได้ท่ีต้ อ งเสีย ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้ทต่ี อ้ งเสียภาษี และ
ลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ ใ น ภาษี ซึ่งเมื่อรวมกับ กองทุนรวมเพื่อการ ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับ กองทุ น
ออม กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ กองทุ น รวมเพื่อ การออม กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ
การลงทุนแต่ละปี
ส ารองเลี้ ย งชี พ หรื อ กองทุ น บ าเหน็ จ กองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ หรือ กองทุ น บ าเหน็ จ
บานาญข้าราชการ ประกันบานาญ และ บ านาญข้า ราชการ ประกัน บ านาญ และเงิน
เงินสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ต้องไม่ สงเคราะห์ ค รู โ รงเรี ย นเอกชน ต้ อ งไม่ เ กิ น
เกิน 500,000 บาท
500,000 บาท

ไม่ได้กาหนดจานวนเงินขัน้ ต่ าของการลงทุนใน
แต่ละปี แต่จะขึน้ กับข้อกาหนดของแต่ละกองทุน
(ลงทุนได้เฉพาะช่วงเวลาทีก่ าหนด)

ไม่ เ กิ น 200,000 บาท โดยแยกต่ า งหากจาก
วงเงิน หัก ลดหย่ อ นค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ใน SSF
กรณี ป กติ และไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ เ พดานวงเงิน หัก
ลดหย่อนรวมของเงินสะสม เงินสมทบหรือค่าซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น เพื่ อ การเกษี ย ณอายุ
ทัง้ หมด (เป็ น คนละวงเงิน จาก SSF ปกติ และ
RMF)

