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สิทธิประโยชนจากการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
ปจจุบันมีนโยบายจากทุกภาคสวน
สนับสนุนใหคนในประเทศรูจักการออมเงิน
มากขึ้น ตั้งแตระดับเด็กนอยไปจนถึงวัย
ทํางาน เพราะทุกภาคสวนเห็นตรงกันวา
การออมมีประโยชนอยางมหาศาล ชวยให
สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น และสงผลให
ระดับใหญกวานั้น นั่นคือระดับเศรษฐกิจ
ของประเทศเจริญกาวหนา เพราะนําเงิน
ที่ไดจากการออมนั้นมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณู ป โภคโครงสร า งพื้ น ฐาน
ภายในประเทศใหมคี วามมัน่ คงมากขึน้ รัฐจึงไดสง เสริมสนับสนุนการออมโดยการออกหนวยลงทุนขึน้ มา
ในลั ก ษณะของกองทุ น ต า ง ๆ เพื่ อ ให ป ระชาชนเลื อ กซื้ อ ได ต ามความต อ งการและตามกํ า ลั ง
ความสามารถของตน ซึง่ การซือ้ หนวยลงทุนในลักษณะของกองทุนนีน้ อกจากเปนการออมแลว ผูซ อื้ ยังไดรบั
สิทธิประโยชนจากกองทุนเหลานี้ในดานอื่น ๆ อีกดวย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการสงเสริมการออม
ระยะยาวโดยมีการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super
Savings Fund : SSF) และมีการปรับปรุงหลักเกณฑการใหสทิ ธิประโยชนทางภาษีสําหรับการซื้อ
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)๑ เพือ่ สงเสริมใหประชาชนมีการออม
ระยะยาวมากขึ้น โดยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีมุงเนนกับกลุมผูมีรายไดปานกลางถึงนอย
และผูเ ริม่ ตนวัยทํางานใหไดรบั ประโยชนอยางเต็มที่ เพือ่ เปนการจูงใจใหประชาชนเริม่ ตนการออมระยะยาว
โดยเร็ว

๑

สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง/สืบคนเมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
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คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “สิทธิประโยชนจากการซื้อกองทุนรวม
เพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)” ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เพื่อให
ผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงสาระสําคัญของกองทุนทั้งสองประเภทนี้ สิทธิและประโยชนที่จะไดรับ
จากการชื้อกองทุน รวมทั้งความแตกตาง ตามลําดับ ดังนี้

๑. กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
กองทุน SSF หรือ Super Savings Fund เปนกองทุนรวมเพื่อการออมที่ลงทุนหลักทรัพย
ไดทุกประเภท โดยปรับรูปแบบมาจากกองทุนรวมหุนระยะยาว หรือ LTF (Long Term Equity Fund)
ที่ลงทุนในหุนเปนหลักซึ่งจะสิ้นสุดลงในปภาษี ๒๕๖๒ นี้
๑.๑ วัตถุประสงคของกองทุน
กองทุน SSF มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวของประชาชน โดยมุงเนน
กลุมผูมีรายไดปานกลางถึงนอยและผูเริ่มตนวันทํางาน
๑.๒ สิทธิประโยชนทางภาษี
กองทุน SSF สามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับเงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของเงินไดพงึ ประเมิน แตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเมือ่ รวมกับกองทุน
เพือ่ การเกษียณอายุอนื่ ๆ เชน กองทุน RMF กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแหงชาติ หรือเบี้ยประกันภัย
สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญแลว ตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแตละปภาษี
ทัง้ นี้ สามารถใชสทิ ธิล์ ดหยอนภาษีไดตงั้ แตป ๒๕๖๓ เปนตนไป แตเบือ้ งตนยังกําหนดให
ประโยชนลดหยอนภาษี ๕ ป (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) โดยหลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมตอไป
๑.๓ การลงทุนของกองทุน SSF
กองทุน SSF คือ กองทุนรวมเพื่อสงเสริมการออมระยะยาว ซึ่งจะลงทุนในหลักทรัพย
ไดทุกประเภท อาทิ ตราสารหนี้ กองทุนรวม หุนสามัญ ซึ่งจะยืดหยุนกวา LTF ที่ลงทุนไดเฉพาะหุน
ภายในประเทศเทานั้น
๑.๔ เงื่อนไขการซื้อ - ขาย กองทุน SSF
กองทุน SSF ไมไดกําหนดจํานวนขั้นตํ่าในการซื้อ และไมจําเปนตองซื้อตอเนื่องทุกป
และเพื่อออมระยะยาวขึ้นผูซื้อตองถือไวไมนอยกวา ๑๐ ปนับจากวันที่ซื้อ หากขายกอนครบกําหนด
จะถือวาทําผิดเงือ่ นไขลดหยอนภาษี อาจจะตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวนทัง้ หมดทันที และตองจายเงิน
เพิ่มใหรัฐยอนหลังดวย ในขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับ LTF ที่กําหนดใหตองถือไว ๗ ปปฏิทิน และตอง
ซื้อตอเนื่องทุกป
ทั้งนี้ ระยะเวลา ๑๐ ป จะนับจากวันที่ซื้อ เชน ซื้อกองทุน SSF วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
จะครบกําหนด ๑๐ ป ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๗๓ ซึ่งจะตางจากกองทุน LTF เดิมที่นับตามปปฏิทิน
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๒. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)๒
กองทุน RMF ยอมาจาก “Retirement Mutual Fund” หรือเรียกในชือ่ ไทยวา “กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ” เปนกองทุนรวมประเภทที่สงเสริมใหเกิดการออมระยะยาวไวสําหรับใชจาย
ยามเกษียณอายุ ซึ่งจะคลาย ๆ กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน
และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) (Government Pension Fund)
๒.๑ วัตถุประสงคของกองทุน
เพื่อสงเสริมการออมเงินในระยะยาวสําหรับชีวิตหลังเกษียณ เหมาะสมกับผูที่ตองการ
ออมเงินเพือ่ วัยเกษียณ โดยเฉพาะคนทีไ่ มมสี วัสดิการออมเงินเพือ่ วัยเกษียณมารองรับ หรือมีสวัสดิการ
แตมคี วามตองการออมเพิม่ เชน ผูป ระกอบอาชีพอิสระ ลูกจางทีน่ ายจางยังไมพรอมทีจ่ ะจัดใหมกี องทุน
สํารองเลี้ยงชีพ หรือลูกจางหรือขาราชการที่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณอยูแลวแตตองการ
ออมเงินเพิ่มเติมใหมากขึ้น
๒.๒ สิทธิประโยชนทางภาษี
ปรับสัดสวนการหักลดหยอนภาษีสําหรับเงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนไดไมเกิน
รอยละ ๓๐ ของเงินไดพึงประเมิน (จากเดิมไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินไดพึงประเมิน) โดยสามารถ
ลดหยอนไดสงู สุดไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเมือ่ รวมกับกองทุนเพือ่ การเกษียณอายุอนื่ ๆ เชน กองทุน
RMF กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแหงชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ
แลวตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแตละปภาษี
๒.๓ การลงทุนของกองทุน RMF
เนื่องจากการลงทุนในกองทุน RMF มีระยะเวลาคอนขางยาวนาน จึงทําใหมีโอกาส
ไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวการณลงทุนในแตละชวงได ดังนั้น เพื่อชวยใหผูลงทุน
มีความยืดหยุน ในการปรับเปลีย่ นนโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับความสามารถในการยอมรับความเสีย่ ง
ของผูล งทุนและสภาพตลาดในแตละชวงเวลา กองทุน RMF จึงมีนโยบายการลงทุนใหเลือกหลากหลาย
เหมือนกองทุนรวมทั่วไป ตั้งแตกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงตํ่า เชน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล
หรือกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง เชน ตราสารหนี้ภาคเอกชน ไปจนถึงกองทุนที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง เชน หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
๒.๔ เงื่อนไขการซื้อ - ขาย กองทุน RMF
กองทุน RMF ไมไดกําหนดจํานวนขั้นตํ่าในการซื้อ (เดิมกําหนดใหซื้อไมนอยกวา
รอยละ ๓ ของเงินไดพึงประเมิน หรือไมนอยกวา ๕,๐๐๐ บาทตอป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา)
แตตองซื้อตอเนื่องทุกป และตองไมระงับการซื้อเกิน ๑ ป ติดตอกัน (ยกเวนปใดที่ไมมีเงินไดก็ไมตอง
ลงทุน) โดยสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดเมือ่ ผูล งทุนอายุไมตาํ่ กวา ๕๕ ป และลงทุนมาแลวไมนอ ยกวา
๕ ป นับแตวันที่ซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก (การนับ ๕ ปใหนับเฉพาะปที่มีการซื้อหนวยลงทุนเทานั้น
โดยปใดไมลงทุน จะไมนบั วามีอายุการลงทุนในปนั้น ๆ )
๒

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/สืบคนเมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
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๓. ความแตกตางระหวางกองทุน SSF กองทุน RMF

การลดหยอน

จํานวนป
ในการลงทุน
ขัน้ ตํา่ ในการซือ้
ขอกําหนด

กองทุน SSF

กองทุน RMF

๓๐% ของรายได แ ต ไ ม เ กิ น
๒๐๐,๐๐๐ บาท และเมือ่ รวมกับ
กองทุนเพือ่ การเกษียณอายุอนื่ ๆ
ต อ งไม เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ในแตละปภาษี
๑๐ ป

๓๐% ของรายไดแตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และเมือ่ รวมกับกองทุนเพือ่ การเกษียณอายุอนื่ ๆ
ตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแตละปภาษี
ตองลงทุนตอเนือ่ งทุกป เมือ่ อายุไมตาํ่ กวา ๕๕ ป
และลงทุนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป จึงขายคืนได

ไมมีขั้นตํ่า

ไมมีขั้นตํ่า

ลงทุนในสินทรัพยได
ทุกประเภท

การลงทุนมีความหลากหลาย

บทสรุป
การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนตาง ๆ นั้น นอกจากที่จะเปนการสรางวินัยการออมเพื่อนําไปสู
ความมั่นคงทางรายไดเมื่อพนวัยทํางานแลว ยังถือเปนการลงทุนอยางหนึ่งที่มีความเสี่ยงคอนขางนอย
รวมทั้งผูซื้อกองทุนสามารถนําไปลดหยอนภาษีไดตามเงื่อนไขของแตละกองทุนอีกดวย ดังนั้น ผูลงทุน
ควรตองมีการพิจารณาเงื่อนไขของแตละกองทุนใหมีความชัดเจนเพื่อเปรียบเทียบผลดี – ผลเสีย
หรือสิทธิประโยชนของแตละกองทุนเพื่อใหตรงกับความตองการของผูซื้อมากที่สุด
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