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บทคัดย่อ

	 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นกองทุนรวมพิเศษเช่นเดียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	 ที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนเพิ่มเติมจาก
กองทุนรวมทั่วไป	คือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา	โดย	1)	สามารถน�าเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ	ไปถือเป็นค่าลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปีได้	ตามจ�านวนที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกินร้อยละ	15	ของ
เงินได้พึงประเมิน	โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	หรือกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	และเบี้ยประกัน
ภัยส�าหรับการประกันชีวิตแบบบ�านาญที่จ่ายตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2553	แล้วต้องไม่เกิน	500,000	บาท	และ	2)	ผลประโยชน์หรือก�าไร
ที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้	อย่างไรก็ตาม	ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนกรณีที่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุนที่ก�าหนดไว้เท่านั้น	ยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ	ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข	จะไม่ถือว่า
ผิดเงื่อนไขการลงทุน	 หากผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมให้ความสนใจและศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว	 จะพบ
ว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจส�าหรับใช้ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 และส�าหรับการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเกษียณอายุในอนาคต	บทความนี้จะอธิบายถึง	ความหมาย	ลักษณะและประเภทของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	เงื่อนไขในการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	 รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับ	และการปฏิบัติกรณี
ที่มีการผิดเงื่อนไขการลงทุน

Abstract

	 Retirement	Mutual	Fund	(RMF)	is	a	special	kind	of	mutual	fund	similar	to	Long	Term	Equity	Fund	(LTF)	that	gives	more	
additional	tax	benefits	to	investors	relative	to	general	mutual	funds.	The	tax	benefits	to	individual	investors	include	1)	the	
actual	amount	of	money	that	the	individual	investor	pays	for	the	RMF	is	used	as	tax	deduction	for	annual	individual	income	
tax	but	not	greater	than	15	percent	of	individual	taxable	income,	given	that	the	sum	of	RMF,	provident	fund	or	Government	
Pension	Fund	(GPF)	and	the	premium	of	pension	life	insurance	paid	from	January	1,	2010	is	not	over	500,000	Baht,	and	2)	
the	benefit	or	profit	from	selling	back	the	RMF	(Capital	Gain)	is	not	taxed.		To	receive	those	tax	benefits,	the	individual	
investor	must	follow	the	investment	conditions	specified	by	the	RMF.	However,	the	said	conditions	are	not	applied	to	the	
deceased	or	the	disable	investors.		With	thorough	scrutiny,	investors	will	find	RMF	an	interesting	alternative	for	individual	
tax	and	retirement	planning.		This	article	explains	the	RMF	in	terms	of	definition,	characteristics	and	types,	conditions	&	tax	
benefits,	and	consequences	if	the	RMF	conditions	are	not	followed.
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จากรัฐมองเห็นว่าอนาคตประชากรผู ้สูงอายุหลังเกษียณจะมี
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	 ถ้าประชาชนผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่สามารถเลี้ยงดู
ตนเองได้ก็จะส่งผลต่อประเทศ	 ดังนั้นรัฐจึงได้ส่งเสริมให้มีการ
ลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี	โดยให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี
แก่ผู้ลงทุนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนเพิ่มการออมให้มากขึ้น	
สทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ผูล้งทนุทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาจะได้รบัมี	2	
ส่วน	 คือ	1)	 เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี	สามารถน�าไปเป็นค่าลดหย่อนในการค�านวณภาษเีงนิ
ได้บคุคลธรรมดาประจ�าปี	และ	2)	ก�าไรจากการขายคนืหน่วยลงทนุ	
(capital	gain)	ไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้บคุคล
ธรรมดาประจ�าปี	 ทั้งนี้	 การที่ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษข้ีางต้นนัน้จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่�าหนด
เท่านั้น
	 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	เป็นการ
ลงทนุผ่านบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	(บลจ.)	เช่นเดยีวกบัการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(LTF)	 หรือการลงทุนในกองทุน
รวมทั่วไป	ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูล	ณ	วันที่	28	ตุลาคม	2554	พบว่า
มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	
(RMF)	 ทั้งสิ้น	20	 บริษัท	 มีจ�านวนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	
(RMF)	 ทั้งสิ้น	98	 กองทุน	 และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น	
81,037,857,592.15	บาท	ข้อมลูสรปุในตารางที	่1	แสดงสถติจิ�านวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	 จ�านวน
กองทนุและมลูค่าทรพัย์สนิสทุธเิปรยีบเทยีบตัง้แต่	ปี	2545	-	2554*	
และในตารางที	่2	แสดงรายละเอยีดข้อมลูจ�านวนกองทนุและมลูค่า
สินทรัพย์สุทธิของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

	 สิทธิประโยชน์ทางภาษี	 คือสิทธิที่กรมสรรพากร	 ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐในการจัดเก็บภาษี	 ได้ประกาศให้ผู ้มีเงินได้
สามารถน�าค่าใช้จ่ายหรอืเงนิลงทนุตามทีป่ระกาศมาหกัเป็นค่าลด
หย่อนได้	 หรือรายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�ามาค�านวณภาษี	
เช่น	 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากการซื้อที่อยู่อาศัย	 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	 เงินสะสมเข้ากองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ	 รวมถึงเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(LTF)	 เงิน
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	ก�าไรจากการขายคืน
หน่วยลงทุน	(capital	gain)	เป็นต้น	ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องเสีย
ภาษ	ีน�าไปใช้ในการวางแผนภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาเพือ่ประหยดั
ภาษี	 โดยบทความนี้จะน�าเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	 เนื่องจากเป็นการ
สนับสนุนการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง	ซึ่งหลายๆ	คนอาจจะคิดว่าเป็น
ทางเลือกของการออมที่ยุ่งยาก	 ซึ่งมีสาเหตุมาจากคนเหล่านั้นยัง
ขาดความเข้าใจ	จึงไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพคืออะไร

	 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(Retirement	Mutual	Fund:	
RMF)	เป็นกองทุนรวมที่เกิดขึ้นในปี	2544	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาวแก่คนทุกกลุ ่ม	 โดยเฉพาะผู ้ที่ไม่มี
สวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ	 เช่น	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	 จะได้มีหลักประกัน
ส�าหรับตนเองและครอบครัวเมื่อถึงวันเกษียณอายุ	ทั้งนี้เป็นผลมา

ตารางที่ 1	 สถิติข้อมูลสรุปจ�านวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการที่มีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF	 จ�านวนกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เปรียบเทียบตั้งแต่	ปี	2545	-	2554*	(*	ปี	2554	เป็นตัวเลขข้อมูล	ณ	วันที่	28	ตุลาคม	2554)

   ข้อมูล ณ สิ้นปี

 ข้อมูล	 2554*	 2553	 2552	 2551	 2550	 2549	 2548	 2547	 2546	 2545

	 จ�านวน	บลจ.	ที่มี	RMF	 20	 20	 20	 21	 18	 18	 18	 17	 14	 13

	 จ�านวนกองทุน	 98	 90	 83	 80	 75	 70	 64	 58	 46	 42

	 มลูค่าทรพัย์สนิสทุธ	ิ(หน่วย:	พนัล้านบาท)	 81.04	 79.28	 58.55	 37.49	 38.02	 25.48	 18.46	 12.24	 7.28	 2.84

ที่มา:	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	(2554ข)
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ตารางที่ 2	รายละเอียดข้อมูลจ�านวนกองทุน	และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

 ล�าดบัที ่ บรษิทัจดัการ จ�านวน มลูค่าสนิทรพัย์สทุธ ิ ส่วนแบ่ง

    (กองทนุ) ณ วนัที ่28 ตลุาคม 2554 (บาท) การตลาด (%)

	 1	 บลจ.	กสิกรไทย	จ�ากัด	 7	 24,650,726,447.99		 30.42
	 2	 บลจ.	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	 6	 15,940,270,473.47		 19.67
	 3	 บลจ.	บัวหลวง	จ�ากัด	 7	 14,439,541,422.10		 17.82
	 4	 บลจ.	ทหารไทย	จ�ากัด	 6	 5,418,304,909.81	 6.69
	 5	 บลจ.	กรุงศรี	จ�ากัด	(เดิมชื่อ	บลจ.	อยุธยา	จ�ากัด)	 10	 5,060,150,969.99	 6.24
	 6	 บลจ.	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 6	 3,693,021,829.24		 4.56
	 7	 บลจ.	ธนชาต	จ�ากัด	 7	 3,019,933,933.24		 3.73
	 8	 บลจ.	ทิสโก้	จ�ากัด	 6	 1,625,833,762.62		 2.01
	 9	 บลจ.	ยูโอบี	(ไทย)		จ�ากัด	 4	 1,606,986,024.95		 1.98
	 10	 บลจ.	อเบอร์ดีน	จ�ากัด	 2	 1,540,240,678.46		 1.90
	 11	 บลจ.	ไอเอ็นจี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 8	 	1,285,866,567.42		 1.59
	 12	 บลจ.	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 6	 994,342,234.43		 1.23
	 13	 บลจ.	วรรณ	จ�ากัด	 5	 905,049,442.69		 1.12
	 14	 บลจ.	แอสเซ็ท	พลัส	จ�ากัด	 3	 361,363,884.17		 0.45
	 15	 บลจ.	เกียรตินาคิน	จ�ากัด	 4	 269,018,777.88	 0.33
	 	 (เดิมชื่อ	บลจ.	นครหลวงไทย	จ�ากัด)
	 16	 บลจ.	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด	 3	 135,510,203.84	 0.17
	 	 (เดิมชื่อ	บลจ.	บีที	จ�ากัด)	
	 17	 บลจ.	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 3	 45,329,203.08		 		0.06
	 18	 บลจ.		ฟิลลิป	จ�ากัด	 2	 26,975,212.85		 0.03
	 19	 บลจ.		แมนูไลฟ์	(ประเทศไทย)		จ�ากัด	 1	 13,381,236.71		 0.02
	 20	 บลจ.		ซีมิโก้	จ�ากัด	 2	 6,010,377.21		 0.01

  รวม	 98	 81,037,857,592.15		 100.00

ที่มา:	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	(2554ก)

ประเภทของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

	 การจัดประเภทของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุน	 สามารถแบ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	 เป็น							
4	กลุ่ม	คือ
	 1.	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน	เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารทุน	ประเภทหุ้นสามัญ	
หุ้นบุริมสิทธิ์	หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน	เป็นต้น	ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจะอยู่ในรูปของเงินปันผล	หรือจากก�าไรส่วน
ตา่ง	ที่จะไปเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนสุทธ	ิ(Net	Asset	Value)	ให้สูงขึ้น	ซึ่งการลงทนุกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุม่อื่น	แต่ก็จะมีอตัรา
ผลตอบแทนที่สูง	 ตัวอย่างเช่น	 กองทุนเปิดเค	หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	(K	Equity	RMF:	KEQRMF)	 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	
กสิกรไทย	จ�ากัด	(2554)	พบว่า	ณ	สิ้นเดือน	เมษายน	2554	มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ	93.93	ของมูลค่าทรัพย์สิน
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สุทธิของกองทุน	เป็นต้น
	 2.	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 ที่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารหนี้	เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งของภาค
รัฐ	 และตราสารหนี้ภาคเอกชน	 เช่น	 พันธบัตรรัฐบาล	 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย	หุ้นกู้	ตั๋วแลกเงิน	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บัตร
เงนิฝาก	เป็นต้น	ผลตอบแทนทีก่องทนุจะได้รบัจะอยูใ่นรปูดอกเบีย้
รับ	ที่จะไปเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนสุทธิ	(Net	Asset	Value)	ให้
สูงขึ้น	ซึ่งการลงทุนกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงต�่าสุด	แต่ก็จะมีอัตราผล
ตอบแทนไม่สงูนกั	ตวัอย่างเช่น	กองทนุเปิดเค	ตราสารหนีเ้พือ่การ
เลี้ยงชีพ	(K	Fixed	Income	RMF:	KFIRMF)	ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน	 กสิกรไทย	 จ�ากัด	(2554)	 พบว่า	 ณ	 สิ้นเดือน	
เมษายน	2554	 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ	 ได้แก่	
พันธบัตรรัฐบาล	 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตราสาร
หนี้รัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค�้าประกัน	ร้อยละ	41.40	ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
ร้อยละ	33.10	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	และลงทุนใน
เงนิฝาก	บตัรเงนิฝาก	หุน้กู	้ตัว๋สญัญาใช้เงนิ	ตัว๋แลกเงนิทีอ่อกหรอื
รับรอง	 รับอาวัล	 โดยสถาบันการเงินร้อยละ	25.50	 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เป็นต้น
	 3.	กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่นีโยบายการลงทนุแบบ
ผสม	เป็นกองทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน	ซึ่งอาจ
จะก�าหนดให้ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินกว่าร้อยละ	65	แต่ต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ	35	ที่เหลือน�าไปลงทุนในตราสารอื่นได้ตามความ
เหมาะสม	 หรือไม่มีการก�าหนดขอบเขตการลงทุนว่าจะลงทุนใน
ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ในสัดส่วนเท่าใด	 การแบ่งสัดส่วนการ
ลงทนุขึน้อยูก่บัผูจ้ดัการกองทนุ	ผลตอบแทนทีก่องทนุจะได้รบักจ็ะ
มีทั้งในรูปของเงินปันผลจากก�าไรส่วนต่าง	รวมทั้งจากดอกเบี้ยรับ	
ที่จะไปเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนสุทธิ	(Net	Asset	Value)	ให้สูง
ขึน้	ซึง่การลงทนุกลุม่นีจ้ะมคีวามเสีย่งปานกลาง	และผลตอบแทน
ปานกลาง	ตัวอย่างเช่น	กองทุนเปิดเค	หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยง
ชพี	(K	Flexible	Equity	RMF:	KFLRMF)	ของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด	(2554)	พบว่า	ณ	สิ้นเดือน	 เมษายน	
2554	มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนร้อยละ	84.79	ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ	และกองทนุมกีารขายสญัญาซือ้ขายล่วง
หน้า	SET50	 Index	Futures	 จ�านวนเงินตามสัญญา	(Notional	
Amount)	ประมาณร้อยละ	7.04	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทนุ	ทีเ่หลอืกจ็ะเป็นการลงทนุในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย	
เงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่น	เป็นต้น
	 4.	กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่นีโยบายการลงทนุแบบ
อืน่	เป็นกองทนุทีม่กีารลงทนุในแบบอืน่	เช่นลงทนุในกองทนุทองค�า	
(Gold	Fund)	ทั้งนี้ผู้ที่ถือหน่วยจะไม่ได้ถือทองค�าจริงๆ	แต่จะถือ

ในรูปหน่วยลงทุนซึ่งผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนทองค�าคือมูลค่า
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งอยู่ในรูปก�าไรส่วนต่าง	(Capital	
Gain)	ที่จะไปเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนสุทธิ	(Net	Asset	Value)	
ให้สูงขึ้น	 หรือลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ	(Foreign	
Investment	Fund:	FIF)	 เป็นกองทุนที่จะน�าเงินไปลงทุนในต่าง
ประเทศทั้งใน	 ตลาดเงิน	 ตลาดทุน	 ทองค�า	 หรือ	 ลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์	ผลตอบแทนทีไ่ด้กอ็าจมหีลายรปูแบบทีจ่ะไปเพิม่
มูลค่าของหน่วยลงทุนสุทธิ	(Net	Asset	Value)	ให้สูงขึ้น	แต่ผล
ตอบแทนที่ได้เหล่านี้จะต้องน�ามาค�านวณเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
ด้วย	 ทั้งนี้	 กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีข้อเสียจากความ
เสีย่งในอตัราแลกเปลีย่น	แต่กม็ผีลดกีค็อืเป็นการกระจายการลงทนุ
ออกไปนอกประเทศ	ซึง่เป็นการลดความเสีย่งจากเศรษฐกจิภายใน
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง	ตัวอย่างเช่น	กองทุนเปิดเค	โกลด์เพื่อการ
เลี้ยงชีพ	(K	Gold	RMF:	KGDRMF)	ของ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด	(2554)	พบว่า	ณ	สิ้นเดือน	 เมษายน	
2554	มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	SPDR	Gold	
Trust	ประมาณร้อยละ	95.07	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในรูปเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่น	
เป็นต้น
	 ดงันัน้	ผูล้งทนุควรศกึษานโยบายการลงทนุของกองทนุรวม
เพือ่การเลีย้งชพีแต่ละประเภทให้เข้าใจก่อนตดัสนิใจลงทนุ	ซึง่การ
ตัดสินใจเลือกการลงทุนก็มักจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุน	 การ
ยอมรับความเสี่ยง	 และการคาดหวังผลตอบแทน	 เช่น	 กรณีที่ผู้
ลงทนุอยูใ่นวยัเริม่ต้นการท�างาน	มกัจะยอมรบัความเสีย่งได้สงูกว่า
วยัทีใ่กล้เกษยีณอาย	ุและคาดหวงัผลตอบแทนในอตัราทีส่งู	ดงันัน้
ก็อาจลงทุนในกองทุนกลุ่มที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งมี
ความเสีย่งทีส่งู	อย่างไรกต็าม	ผูล้งทนุสามารถเลอืกลงทนุได้หลาย
กองทุน	 เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง	 และสามารถสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีได้ตามสภาวการณ์
การลงทุนในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมและให้ได้รับผลตอบแทน
มากทีส่ดุ	เช่นในช่วงทีต่ลาดทนุมคีวามผนัผวน	ผูล้งทนุทีเ่ดมิลงทนุ
ในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารทนุ	
ก็สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	
ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ได้	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี่ยนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกันหรือ
โอนย้ายข้ามไปบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุอืน่กไ็ด้	โดยการสบั
เปลี่ยนหน่วยลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกันจะ
ได้รับความสะดวกและอาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี่ยนหน่วยลงทุนอีกด้วย		
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ลักษณะที่ส�าคัญของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

	 1.	หากการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	 จะได้รับ
สทิธปิระโยชน์ทางภาษ	ี	โดยผูอ่้านสามารถศกึษารายละเอยีดเกีย่ว
กับข้อมูลเงื่อนไขการลงทุนได้ในหัวข้อถัดไป
	 2.	 ไม่สามารถโอน	จ�าน�า	หรือน�าหน่วยลงทุนไปเป็นหลัก
ประกันได้	 หมายถึง	 ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 ไม่
สามารถน�าหน่วยลงทนุทีม่อียูน่ีโ้อนให้ผูอ้ืน่เพือ่เป็นการช�าระหนีไ้ด้	
หรอืไม่สามารถน�าไปจ�าน�า	หรอืน�าไปเป็นหลกัทรพัย์ค�า้ประกนัการ
กู้ยืมได้
	 3.	 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	 คือเป็นกองทุนรวมที่ไม่มี
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุน	 ดังนั้นผลประโยชน์ที่	
ผู ้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนจะอยู ่ในรูปของก�าไรส่วนต่าง	
(capital	gain)	เท่านั้น

เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อรับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี

	 หากผู้ลงทุนต้องการน�าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ	(RMF)	 ไปถือเป็นค่าลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาประจ�าปี	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
	 1.	ผูล้งทนุต้องสะสมเงนิอย่างต่อเนือ่งโดยซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อ
เป็นการสนับสนุนให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นผู้ลงทุนจึงมี
ภาระผกูพนัทีต้่องลงทนุอย่างสม�่าเสมอทกุปีงดเว้นการลงทนุได้ไม่
เกนิหนึง่ปีตดิต่อกนั	นอกจากนี	้หากปีใดผูล้งทนุไม่มเีงนิได้	ผูล้งทนุ
สามารถเว้นการลงทุนในปีนั้นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข
การลงทนุ	เช่น	ผูล้งทนุทีม่รีายได้ซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่
การเลี้ยงชีพ	ในปี	2552	สามารถน�ามาหักลดหย่อนภาษีในปี	2552	
ได้ทันที	 ต่อมาในปี	2553	 ผู้ลงทุนที่มีเงินได้อาจจะซื้อหรือไม่ซื้อ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีกไ็ด้	แต่จะต้องซือ้หน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในปี	2554	 มิฉะนั้นจะถือว่า
ผิดเงื่อนไขการลงทุน	แต่ถ้าในปี	2554	ผู้ลงทุนไม่มีรายได้	ผู้ลงทุน
สามารถเว้นการซื้อหน่วยลงทุนในปีนี้ได้	 ไม่ถือว่าเป็นการผิด
เงื่อนไข
	 2.	 เงนิลงทนุขัน้ต�า่ส�าหรบัการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การ
เลีย้งชพี	(RMF)	ต้องลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ	3	ของเงนิได้ในแต่ละ
ปี	 หรือไม่น้อยกว่า	5,000	 บาทต่อปี	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	
เช่นกรณี	นายแก้ว	มีเงินได้พึงประเมินรวมทั้งปี	100,000	บาท	ถ้า
นายแก้ว	ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	
นายแก้วจะต้องลงทุนขั้นต�า่คือ	3,000	 บาท	(ค�านวณตามเกณฑ์	
3%	X	100,000	=	3,000	บาท	เป็นจ�านวนเงินที่ต�่ากว่า	5,000	บาท)	

หรือกรณี	นายน�้า	มีเงินได้พึงประเมินรวมทั้งปี	400,000	บาท	ถ้า
นายน�้า	 ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	
นายน�้าจะต้องลงทุนขั้นต�่าคือ	5,000	บาท	(ค�านวณตามเกณฑ์	3%	
X	400,000	=	12,000	บาท	เป็นจ�านวนเงินที่สูงกว่า	5,000	บาท)
	 3.	 เงนิลงทนุขัน้สงูส�าหรบัการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การ
เลี้ยงชีพ	(RMF)	 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ	15	
ของเงินได้พึงประเมิน	 โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุน
ส�ารองเลีย้งชพี	หรอืกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	และ
เบี้ยประกันภัยส�าหรับการประกันชีวิตแบบบ�านาญที่จ่ายตั้งแต่วัน
ที่	1	มกราคม	2553	เป็นต้นไป	แล้วต้องไม่เกิน	500,000	บาท	เช่น
กรณี	 ในปี	2553	 นายไฟ	 มีเงินได้พึงประเมินรวมทั้งปี	800,000	
บาท	มีเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	40,000	บาท	(เป็นไป
ตามเงื่อนไขกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	คือไม่เกินร้อยละ	15	ของเงิน
ได้พงึประเมนิ)	และจ่ายเบีย้ประกนัภยัส�าหรบัการประกนัชวีติแบบ
บ�านาญ	60,000	 บาท	(เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร	
ฉบับที่	194)	 ถ้านายไฟ	 ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ	(RMF)	 นายไฟสามารถลงทุนจ�านวนสูงสุดคือ	120,000	
บาท	(ค�านวณตามเกณฑ์	15%	X	800,000	=	120,000	บาท	โดย
เมื่อน�ามารวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	40,000	บาท	
และเบีย้ประกนัภยัส�าหรบัการประกนัชวีติแบบบ�านาญ	60,000	บาท	
จะได้ผลรวม	220,000	บาท	ซึ่งไม่เกิน	500,000	บาทตามเงื่อนไข
ที่ก�าหนด)	
	 หรือกรณี	ในปี	2553	นายลม	มีเงินได้พึงประเมินรวมทั้ง
ปี	3,000,000	บาท	มีเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	150,000	
บาท	(เป็นไปตามเงื่อนไขกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	คือไม่เกินร้อยละ	
15	 ของเงินได้พึงประเมิน)	 และจ่ายเบี้ยประกันภัยส�าหรับการ
ประกนัชวีติแบบบ�านาญ	200,000	บาท	(เป็นไปตามประกาศอธบิดี
กรมสรรพากร	ฉบบัที	่194)	ถ้านายลม	ประสงค์จะลงทนุในกองทนุ
รวมเพือ่การเลีย้งชพี	(RMF)	นายลมสามารถลงทนุจ�านวนสงูสดุคอื	
150,000	บาท	(ค�านวณตามเกณฑ์	15%	X	3,000,000	=	450,000	
บาท	 แต่เมื่อน�ามารวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
150,000	 บาท	 และเบี้ยประกันภัยส�าหรับการประกันชีวิตแบบ
บ�านาญ	200,000	บาท	จะได้ผลรวม	800,000	บาท	ซึง่เกนิ	500,000	
บาท	ดังนั้นจะลงทุนได้สูงสุดเพียง	500,000	-	150,000	-	200,000	
=	150,000	บาท	ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด)
	 4.	การขายคืนหน่วยลงทุน
	 	 กรณีหน่วยลงทุนนั้นซื้อมาก่อน	1	มีนาคม	2551	การ
ขายคืนหน่วยลงทุนจะท�าได้เมื่อผู้ลงทุนลงทุนต่อเนื่องมาแล้วไม่
น้อยกว่า	5	ปี	นบัตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก	สามารถขายคนื
หน่วยลงทนุก่อนอายคุรบ	55	ปี	ได้โดยไม่ถอืว่าผดิเงือ่นไข	เนือ่งจาก
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ถือว่าเป็นการลงทุนภายใต้กฎกระทรวง	ฉบับที่	126	(พ.ศ.	2509)	
ออกตามความในประมวลรัษฎากร	ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	ฉบับที่	246	(พ.ศ.	2547)	ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร	 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (กรม
สรรพากร,	2552)	 ตัวอย่างเช่น	 นายวายุ	 ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	ดังนี้	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2549	
จ�านวน	10,000	บาท	วันที่	5	ตุลาคม	2550	จ�านวน	10,000	บาท	
วนัที	่30	พฤศจกิายน	2551	จ�านวน	5,000	บาท	วนัที	่20	พฤษภาคม	
2552	จ�านวน	5,000	บาท	วันที่	15	กันยายน	2553	จ�านวน	20,000	
บาท	ดังนั้นถ้าในปี	2554	นายวายุ	ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดข้างต้น	นายวายุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่	
1	กุมภาพันธ์	2554	เพราะถือว่านายวายุถือหน่วยลงทุนมาไม่น้อย
กว่า	5	ปีที่ลงทุนต่อเนื่อง	นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก	คือ
วันที่	1	 กุมภาพันธ์	2549	 โดยที่นายวายุไม่จ�าเป็นต้องมีอายุครบ	
55	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	ซึ่งถือว่าไม่ผิดเงื่อนไข	เนื่องจากหน่วยลงทุนที่
ขายคืนนี้มีหน่วยลงทุนครั้งแรกซื้อก่อนวันที่	1	มีนาคม	2551
	 กรณีหน่วยลงทุนนั้นซื้อมาตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2551	ซึ่ง
อาจเป็นการลงทุนใหม่ครั้งแรกของผู้ลงทุน	 หรือผู้ลงทุนได้ลงทุน
ใหม่ภายหลังการไถ่ถอนและเข้าเกณฑ์ต้องเริ่มนับอายุการลงทุน
ใหม่	(เป็นปีแรก)	การขายคืนหน่วยลงทุนจะท�าได้เมื่อผู้ลงทุนอายุ
ไม่ต�่ากว่า	55	ปีบริบูรณ์	และลงทุนต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	
นบัตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก	เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
เริ่มต้นในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการออมใน
ระยะยาวส�าหรบัไว้ใช้ในอนาคตหลงัจากเกษยีณ	ตวัอย่างเช่น	นาย
อัคนี	 ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 (RMF)	 ดังนี้					
วันที่	1	เมษายน	2551	จ�านวน	10,000	บาท	วันที่	5	ตุลาคม	2552	
จ�านวน	10,000	บาท	วันที่	30	พฤศจิกายน	2553	จ�านวน	5,000	
บาท	 วันที่	20	พฤษภาคม	2554	 จ�านวน	5,000	 บาท	 วันที่	15	
กันยายน	2555	จ�านวน	5,000	บาท	ดังนั้น	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	
2556	แม้ว่านายอัคนี	ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า	5	ปี	
แล้วก็ตามนายอัคนีจะขายหน่วยลงทุนข้างต้นได้หรือไม่ต้อง
พิจารณาว่าในวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนนั้น	 นายอัคนี	 มีอายุไม่ต�่า
กว่า	55	ปีบรบิรูณ์หรอืไม่	ถ้าอายไุม่ต�า่กว่า	55	ปีบรบิรูณ์	กส็ามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดได้	 ไม่ผิดเงื่อนไข	แต่ถ้าอายุไม่ถึง	55	
ปีบริบูรณ์	แล้วนายอัคนีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว	ก็จะถือว่าผิด
เงื่อนไข	เนื่องจากหน่วยลงทุนที่ขายคืนนี้มีหน่วยลงทุนครั้งแรกซื้อ
ภายหลังวันที่	1	มีนาคม	2551	

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

	 กรณีที่ เป ็นการลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด									
ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ดังต่อไปนี้
	 1.	 เงินที่ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ	(RMF)	สามารถน�ามาหักลดหย่อนภาษีได้	ตามจ�านวนที่จ่าย
จริง	แต่ไม่เกินร้อยละ	15	ของเงินได้พึงประเมิน	โดยเมื่อนับรวม
กับเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 หรือกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	และเบี้ยประกันภัยส�าหรับการประกัน
ชวีติแบบบ�านาญทีจ่่ายตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2553	เป็นต้นไป	แล้ว
ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	
	 2.	ผลประโยชน์หรือก�าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน	
(capital	gain)	 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา	ตวัอย่างเช่น	นายธารา	ซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่
การเลี้ยงชีพ	(RMF)	ในปี	2549	ในราคา	150,000	บาท	หากนาย
ธารา	ขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวไปในปี	2554	ได้ในราคา	200,000	
บาท	 ก�าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจ�านวน	50,000	 บาท	
(200,000-150,000	=	50,000	บาท)	จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�า
ไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ทั้งนี้หน่วยลงทุนที่ขายนี้ต้องถือ
มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี

ตัวอย่างการค�านวณเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

	 ในปี	2553	นายธารา	รักชาติ	เป็นคนโสด	มีรายได้จากเงิน
เดือนซึ่งเป็นเงินได้ประเภทที่	1	รวมทั้งปีเป็นจ�านวน	800,000	บาท	
รายได้จากค่าลขิสทิธิซ์ึง่เป็นเงนิได้ประเภทที่	3	รวมทัง้ปีเป็นจ�านวน	
100,000	บาท	และรายได้จากการให้เช่าคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นเงิน
ได้ประเภทที่	5	 รวมทั้งปีเป็นจ�านวน	600,000	บาท	(ทั้งนี้เพื่อให้
มองเห็นตัวเลขที่ชัดเจนของการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
การลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี	(RMF)	จงึกล่าวถงึเฉพาะ
ค่าลดหย่อนส่วนตวัของผูม้เีงนิได้	เท่านัน้	และก�าหนดให้นายธารา
ไม่มีเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 หรือกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	รวมถงึเบีย้ประกนัภยัส�าหรบัการประกนั
ชีวิตแบบบ�านาญ)
กรณีที่ 1	นายธารา	รักชาติ	ไม่มีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ	(RMF)
กรณีที่ 2	 นายธารา	 รักชาติ	 มีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ	
เลี้ยงชีพ	(RMF)	จ�านวน	225,000	บาท
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ตารางที่ 3	แสดงการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนายธารา	เปรียบเทียบกรณีที่	1	และกรณีที่	2

 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

	 เงินได้พึงประเมินประเภทที่	1	เงินเดือน	 800,000	 	 800,000
	 หัก	ค่าใช้จ่าย	40%	ไม่เกิน	60,000	บาท	 (60,000)	 	 (60,000)
	 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่	1	 740,000					(1)	 740,000					(1)
	 เงินได้พึงประเมินประเภทที่	3	ค่าลิขสิทธิ์	 100,000	 	 100,000
	 หัก	ค่าใช้จ่าย	40%	ไม่เกิน	60,000	บาท	 (40,000)	 	 (40,000)
	 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่	3	 60,000	 (2)	 60,000	 (2)
	 เงินได้พึงประเมินประเภทที่	5	รายได้จากการให้ค่าเช่าคอนโดมิเนียม	 600,000	 	 600,000
	 หัก	ค่าใช้จ่าย	30%	 (180,000)	 	 (180,000)
	 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่	5	 420,000	 (3)	 420,000	 (3)
	 รวมเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย	(1)+(2)+(3)	 1,220,000	 	 1,220,000
	 หัก	ค่าลดหย่อน
	 	 ส่วนตัวของนายธารา	 (30,000)	 	 (30,000)
	 	 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	 -	 	 (225,000)
	 เงินได้สุทธิ	 1,190,000	 	 965,000
	 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ค�านวณได้	 192,000 * 128,000	 **

*	192,000	บาท	มาจากการค�านวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ดังนี้
เงินได้สุทธิ	1,190,000	บาท	ภาษีเงินได้จ�านวน	192,000		บาท	มาจาก	
150,000	บาทแรกได้รับการยกเว้น	+	(350,000	x	10%)	+	(500,000	x	20%)	+	(190,000	x	30%)
**	128,000	บาท	มาจากการค�านวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ดังนี้
เงินได้สุทธิ	965,000	บาท	ภาษีเงินได้จ�านวน	128,000		บาท	มาจาก
150,000	บาทแรกได้รับการยกเว้น	+	(350,000	x	10%)	+	(465,000	x	20%)

	 จากตัวอย่างข้างต้น	จะพบว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	ช่วยท�าให้นายธารา	ประหยัดภาษีไปได้เป็นจ�านวน	
64,000	บาท	(192,000-128,000)	ซึ่งนายธารา	สามารถน�าเงินที่ประหยัดภาษีได้จ�านวน	64,000	บาท	ไปเพิ่มเงินออม	หรือน�าไปใช้จ่าย
ส�าหรับการพักผ่อนของตนเองและครอบครัว	ซื้อทรัพย์สิน	หรือน�าไปลงทุนเพิ่มเติมในช่องทางอื่นๆ	เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	
ผู้ลงทุนที่มีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงถึงร้อยละ	37	 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	 จะสามารถช่วยให้ผู้ลงทุน
ประหยัดภาษีเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้	ผู้ลงทุนจะสามารถประหยัดภาษีได้มากยิ่งขึ้น	หากสนใจและท�าความเข้าใจกับค่าลดหย่อนส่วนอื่นอีกที่
รัฐได้มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้	เช่นการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว	(LTF)	เงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	หรือกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	และการท�าประกันชีวิตทั้งแบบทั่วไปและแบบบ�านาญ	เป็นต้น	ค่าลดหย่อนที่สามารถน�ามาหักภาษีจะส่งผลให้
ผู้ลงทุนสามารถประหยัดภาษีได้มากขึ้น	ซึ่งบางคนสามารถลดจากอัตราภาษีร้อยละ	37	หรือร้อยละ	30	เหลือเพียงร้อยละ	10
	 นอกจากนี	้กรณทีีผู่ล้งทนุมกี�าไรทีไ่ด้รบัในการขายคนืหน่วยลงทนุทีล่งทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี	(RMF)	โดยถอืหน่วยลงทนุ
เหล่านี้มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย	
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เลี้ยงชีพ

	 ในกรณีลงทุนไม่ถึง	5	ปีและผิดเงื่อนไขการลงทุน	ผู้ลงทุนจะ
ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 1.	 ต้องคนืภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาทีไ่ด้รบัยกเว้น	พร้อมเงนิ
เพิ่มในอัตราร้อยละ	1.50	ต่อเดือนหรือเศษของเดือน	 โดยนับตั้งแต่
เดือนเมษายนของปีที่ใช้สิทธิลดหย่อนจนถึงเดือนที่มีการยื่นคืนภาษี	
ดังนั้น	 ผู้ลงทุนควรยื่นคืนภาษีพร้อมทั้งช�าระเงินเพิ่มทันทีที่มีการผิด
เงือ่นไขการลงทนุเกดิขึน้	โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ถงึก�าหนดระยะเวลา
ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปี
	 2.	 ต้องเสยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาจากก�าไรทีไ่ด้รบัจากการ
ขายคนืหน่วยลงทนุในการค�านวณภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาประจ�าปี	
ซึ่งก�าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนนี้จะถูกบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุหกัภาษ	ีณ	ทีจ่่ายไว้แล้วร้อยละ	3	เมือ่มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ
เกิดขึ้น	 และผู้ลงทุนต้องน�าก�าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนนี้ไปถือ
เป็นรายได้ในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปี	 คือ	
ภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัจากปีทีข่ายหน่วยลงทนุคนื
	 ในกรณีที่ลงทุนครบ	5	 ปีขึ้นไป	 แต่ผิดเงื่อนไขการลงทุนใน
ส่วนอื่น	ผู้ลงทุนจะต้องด�าเนินการตามกรณีลงทุนไม่ถึง	5	ปี	และผิด
เงื่อนไขการลงทุน	เฉพาะข้อ	1	เท่านั้น	ในส่วนข้อ	2	ผู้ลงทุนไม่ได้เสีย
สิทธิในผลประโยชน์หรือก�าไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน	
(capital	gain)	เพราะผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนครบ	5	ปี

สรุป

	 บคุคลธรรมดาทีม่เีงนิได้มหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา
ในอัตราก้าวหน้า	ดังนั้น	หากผู้มีเงินได้	ศึกษาและท�าความเข้าใจถึง
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐก�าหนดให้สามารถน�ามาหักเป็นค่าลด
หย่อนได้แล้ว	กจ็ะเป็นเครือ่งมอืช่วยเพิม่เงนิออมและลดภาษทีีถ่กูต้อง
ตามกฎหมาย	โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินได้สุทธิเข้าเกณฑ์เสียภาษีในอัตรา
ที่สูงถึงร้อยละ	20	ร้อยละ	30	หรือร้อยละ	37	ซึ่งสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีประการหนึ่งที่รัฐก�าหนดให้คือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ	(RMF)	 ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ทั่วไป	 เนื่องจากผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม	ทั้ง
ในส่วนที่ผู้ลงทุนจ่ายซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	
(RMF)	ที่สามารถน�ามาหักลดหย่อนจากเงินได้พึงประเมิน	และก�าไร
ที่เกิดขึ้นจากการขายคืนหน่วยลงทุนก็ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา	 แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน	 ทั้งนี้	 ผู้ลงทุน
ควรศึกษาค่าลดหย่อนในส่วนอื่นๆ	 เพิ่มเติม	 และต้องศึกษาข้อมูล
ของกองทุนรวมจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	 การบริหาร
จดัการ	รวมถงึระดบัการยอมรบัความเสีย่งของผูล้งทนุก่อนการตดัสนิ
ใจลงทุน
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