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สิทธิประโยชนจากการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)สิทธิประโยชนจากการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 ๑ สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง/สืบคนเมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ปจจุบันมีนโยบายจากทุกภาคสวน
สนับสนุนใหคนในประเทศรูจักการออมเงิน
มากขึ้น ตั้งแตระดับเด็กนอยไปจนถึงวัย
ทํางาน เพราะทุกภาคสวนเห็นตรงกันวา
การออมมีประโยชนอยางมหาศาล ชวยให
สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น และสงผลให
ระดับใหญกวาน้ัน นั่นคือระดับเศรษฐกิจ
ของประเทศเจริญกาวหนา เพราะนําเงิน
ที่ไดจากการออมนั้นมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคโครงสรางพื้นฐาน

ภายในประเทศใหมคีวามมัน่คงมากขึน้ รฐัจงึไดสงเสรมิสนบัสนนุการออมโดยการออกหนวยลงทนุขึน้มา
ในลักษณะของกองทุนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเลือกซื้อไดตามความตองการและตามกําลัง
ความสามารถของตน ซึง่การซือ้หนวยลงทนุในลกัษณะของกองทุนนีน้อกจากเปนการออมแลว ผูซือ้ยงัไดรบั
สิทธิประโยชนจากกองทุนเหลานี้ในดานอื่น ๆ อีกดวย
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการสงเสริมการออม
ระยะยาวโดยมีการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับการซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการออม (Super 
Savings Fund : SSF) และมีการปรับปรุงหลักเกณฑการใหสทิธิประโยชนทางภาษีสําหรับการซื้อ
กองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชพี (Retirement Mutual Fund: RMF)๑ เพือ่สงเสรมิใหประชาชนมีการออม
ระยะยาวมากข้ึน โดยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีมุ งเนนกับกลุมผูมีรายไดปานกลางถึงนอย
และผูเริม่ตนวยัทาํงานใหไดรบัประโยชนอยางเตม็ที ่ เพือ่เปนการจงูใจใหประชาชนเริม่ตนการออมระยะยาว
โดยเร็ว
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สิทธิประโยชน�จากการซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) 
และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)

๑๓๖

 คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้จึงใครขอเสนอเร่ือง “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 เปนกองทุนรวมเพื่อการออมท่ีลงทุนหลักทรัพย              
ไดทุกประเภท โดยปรับรูปแบบมาจากกองทุนรวมหุนระยะยาว หรือ LTF (Long Term Equity Fund)                
ที่ลงทุนในหุนเปนหลักซึ่งจะสิ้นสุดลงในปภาษี ๒๕๖๒ นี้ 
   ๑.๑ วัตถุประสงคของกองทุน
     กองทุน SSF มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวของประชาชน โดยมุงเนน
กลุมผูมีรายไดปานกลางถึงนอยและผูเริ่มตนวันทํางาน 
   ๑.๒ สิทธิประโยชนทางภาษี 
     กองทุน SSF สามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับเงินท่ีจายเปนคาซื้อหนวยลงทุน 
ในกองทนุไดไมเกนิรอยละ ๓๐ ของเงนิไดพงึประเมนิ แตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเมือ่รวมกบักองทนุ
เพือ่การเกษยีณอายอุืน่ ๆ  เชน กองทนุ RMF กองทนุสาํรองเลีย้งชพี กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ 
กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแหงชาติ หรือเบ้ียประกันภัย
สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญแลว ตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแตละปภาษี
     ทัง้นี ้สามารถใชสทิธิล์ดหยอนภาษไีดตัง้แตป ๒๕๖๓ เปนตนไป แตเบือ้งตนยงักาํหนดให
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 ไมไดกําหนดจํานวนข้ันต่ําในการซ้ือ และไมจําเปนตองซ้ือตอเนื่องทุกป 
และเพื่อออมระยะยาวขึ้นผูซื้อตองถือไวไมนอยกวา ๑๐ ปนับจากวันที่ซื้อ หากขายกอนครบกําหนด                      
จะถอืวาทาํผิดเงือ่นไขลดหยอนภาษ ีอาจจะตองคืนเงนิภาษีทีไ่ดรบัยกเวนทัง้หมดทันท ี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

135-138-MAC6.indd   136135-138-MAC6.indd   136 7/25/20   10:48 AM7/25/20   10:48 AM



เกร็ดกฎหมายน�ารู�

๑๓๗

๒. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)๒

   กองทนุ RMF ยอมาจาก “Retirement Mutual Fund” หรอืเรยีกในชือ่ไทยวา “กองทนุรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ” เปนกองทุนรวมประเภทท่ีสงเสริมใหเกิดการออมระยะยาวไวสําหรับใชจาย
ยามเกษียณอายุ ซึ่งจะคลาย ๆ กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน 
และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) (Government Pension Fund)
   ๒.๑ วัตถุประสงคของกองทนุ
     เพื่อสงเสริมการออมเงินในระยะยาวสําหรับชีวิตหลังเกษียณ เหมาะสมกับผูที่ตองการ
ออมเงนิเพือ่วัยเกษยีณ โดยเฉพาะคนทีไ่มมสีวสัดกิารออมเงนิเพือ่วยัเกษยีณมารองรบั หรอืมสีวสัดกิาร 
แตมคีวามตองการออมเพิม่ เชน ผูประกอบอาชพีอสิระ ลกูจางทีน่ายจางยงัไมพรอมทีจ่ะจดัใหมกีองทนุ
สํารองเล้ียงชีพ หรือลูกจางหรือขาราชการท่ีมีสวัสดิการออมเงินเพ่ือวัยเกษียณอยูแลวแตตองการ
ออมเงินเพิ่มเติมใหมากขึ้น
   ๒.๒ สิทธิประโยชนทางภาษี 
     ปรับสัดสวนการหักลดหยอนภาษีสําหรับเงินที่จายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนไดไมเกิน
รอยละ ๓๐ ของเงินไดพึงประเมิน (จากเดิมไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินไดพึงประเมิน) โดยสามารถ
ลดหยอนไดสงูสดุไมเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเมือ่รวมกบักองทนุเพือ่การเกษยีณอายอุืน่ ๆ  เชน กองทนุ 
RMF กองทนุสาํรองเลีย้งชพี กองทนุบาํเหนจ็บาํนาญขาราชการ กองทนุสงเคราะหตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแหงชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ 
แลวตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแตละปภาษี 
   ๒.๓ การลงทุนของกองทุน RMF
     เนื่องจากการลงทุนในกองทุน RMF มีระยะเวลาคอนขางยาวนาน จึงทําใหมีโอกาส
ไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวการณลงทุนในแตละชวงได ดังนั้น เพื่อชวยใหผูลงทุน
มคีวามยดืหยุนในการปรบัเปลีย่นนโยบายการลงทนุใหสอดคลองกบัความสามารถในการยอมรบัความเสีย่ง  
ของผูลงทนุและสภาพตลาดในแตละชวงเวลา กองทนุ RMF จงึมนีโยบายการลงทนุใหเลอืกหลากหลาย
เหมือนกองทุนรวมทั่วไป ตั้งแตกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงตํ่า เชน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล 
หรือกองทุนที่มีระดับความเส่ียงปานกลาง เชน ตราสารหน้ีภาคเอกชน ไปจนถึงกองทุนที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง เชน หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
    ๒.๔ เงื่อนไขการซื้อ - ขาย กองทุน RMF
     กองทุน RMF ไมไดกําหนดจํานวนขั้นต่ําในการซ้ือ (เดิมกําหนดใหซื้อไมนอยกวา
รอยละ ๓ ของเงินไดพึงประเมิน หรือไมนอยกวา ๕,๐๐๐ บาทตอป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา) 
แตตองซื้อตอเนื่องทุกป และตองไมระงับการซื้อเกิน ๑ ป ติดตอกัน (ยกเวนปใดที่ไมมีเงินไดก็ไมตอง
ลงทนุ) โดยสามารถขายคนืหนวยลงทนุไดเมือ่ผูลงทนุอายไุมตํา่กวา ๕๕ ป และลงทนุมาแลวไมนอยกวา 
๕ ป นับแตวันที่ซื้อหนวยลงทุนคร้ังแรก (การนับ ๕ ปใหนับเฉพาะปที่มีการซ้ือหนวยลงทุนเทานั้น
โดยปใดไมลงทนุ จะไมนบัวามีอายุการลงทุนในปนั้น ๆ )

   ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/สืบคนเมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
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๑๓๘

๓. ความแตกตางระหวางกองทุน SSF กองทุน RMF 

กองทุน SSF กองทุน RMF

การลดหยอน ๓๐% ของรายได แต ไม  เ กิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท และเม่ือรวมกับ
กองทนุเพือ่การเกษยีณอายอุืน่ ๆ 
ตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ในแตละปภาษี           

๓๐% ของรายไดแตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และเมือ่รวมกบักองทนุเพือ่การเกษยีณอายอุืน่ ๆ  
ตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ในแตละปภาษี

จํานวนป
ในการลงทุน

๑๐ ป ตองลงทุนตอเน่ืองทุกป เมือ่อายุไมตํา่กวา ๕๕ ป 
และลงทุนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป จึงขายคืนได

ขัน้ต่ําในการซือ้ ไมมีขั้นตํ่า ไมมีขั้นตํ่า

ขอกําหนด ลงทุนในสินทรัพยได
ทุกประเภท

การลงทุนมีความหลากหลาย

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