RMFคืออะไร
พูดถึงแฝดผูพ้ อ่ี ย่าง “กองทุน LTF” กันไปแล้ว ก็ถงึ เวลามาทําความรูจ้ กั กับแฝดผูน้ ้องอย่าง “กองทุน RMF”
กันบ้าง ซึง่ เป็ นอีกช่องทางทีน่ อกจากจะช่วยให้คุณประหยัดภาษีทต่ี อ้ งจ่ายในแต่ละปี ลงได้แล้ว ยังช่วยให้คุณมีเงินพอใช้
อย่างสุขสบายในช่วงบัน้ ปลายชีวติ ได้อกี ด้วย

RMF คืออะไร?
RMF ย่อมาจากคําว่า “Retirement Mutual Fund” หรือเรียกในชื่อไทย
ว่า “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” เป็ นกองทุนรวมประเภททีส่ ง่ เสริมให้เกิดการ
ออมเงิ นระยะยาวไว้สาํ หรับใช้จ่ายยามเกษี ยณอายุ ซึ่งจะคล้ายๆ กับกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของข้าราชการ
สิง่ ที่ถอื ว่าเป็ นที่น่าสนใจสําหรับกองทุนรวม RMF ก็คอื ได้รบั การสนับสนุนจากทางการเรื่องสิ ทธิ
ประโยชน์ ทางภาษี เพือ่ จูงใจให้ผสู้ นใจลงทุนมีการเก็บออมในระยะยาวสําหรับชีวติ หลังเกษียณ แต่ผลู้ งทุนก็ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขการลงทุนต่างๆ จึงจะได้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีนนั ้

RMF เหมาะกับใคร?
กองทุน RMF เหมาะสําหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการออมเงิ นเพื่อวัยเกษี ยณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ...
 ผูป้ ระกอบอาชีพอิ สระ ซึง่ ไม่มสี วัสดิการออมเงินเพือ่ วัยเกษียณมารองรับ
 ลูกจ้างที่นายจ้างยังไม่พร้อมที่จะจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทําให้ลูกจ้างไม่สามารถสะสมเงิน
ลงทุนเพือ่ วัยเกษียณได้
 ลูกจ้างหรือข้าราชการที่มีสวัสดิ การออมเงิ นเพื่อวัยเกษี ยณอยู่แล้ว แต่ต้องการจะออมเพิ่ มเติ มให้
มากขึ้น เพื่อใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีให้เต็มวงเงิน 500,000 บาท ตามทีร่ ฐั บาลให้การสนับสนุ นและ
ส่งเสริม

RMF มีนโยบายการลงทุนเปนอยางไร?
เนื่องจากการลงทุนในกองทุน RMF มีระยะเวลาทีค่ ่อนข้างยาวนาน จึงทําให้ม ี
โอกาสได้รบั ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงได้ ดังนัน้ เพื่อ
ช่ว ยให้ผู้ล งทุ น มีค วามยืด หยุ่น ในการปรับ เปลี่ย นนโยบายการลงทุ น ให้ส อดคล้อ งกับ
ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนและสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา
กองทุน RMF จึงมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทัวไป
่
ตัง้ แต่กองทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งตํ่า เช่น กองทุน RMF ทีล่ งทุนในตั ๋วเงินคลัง พันธบัตร
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รัฐบาล หรือกองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งในระดับปานกลาง เช่น กองทุน RMF ทีล่ งทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ไปจนถึง
กองทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูง เช่น กองทุน RMF ทีล่ งทุนในหุน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ หรือสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุน RMF ให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และความต้องการ
ในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการขายหน่ วยลงทุน เช่น ตอนแรกผูล้ งทุนอาจซื้อเป็ นกองทุน RMF ทีล่ งทุนใน
พันธบัตร ซึ่งเสี่ยงน้ อย แต่ผลตอบแทนก็น้อย พอปี ถดั มาคิดว่าหุ้นน่ าจะขึ้น ผู้ลงทุนก็สามารถสลับเงินลงทุนไปยัง
กองทุน RMF ทีล่ งทุนในหุน้ ได้ เป็ นต้น

RMF มีขอแตกตางจากกองทุนรวมทั่วๆ ไปอยางไร?
 หากลงทุนครบตามเงือ่ นไขจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 ไม่สามารถโอน จํานํา หรือนําหน่วยลงทุนไปเป็ นหลักประกันได้
 ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผล

เงื่อนไขการลงทุนของ RMF เปนอยางไร?
เพือ่ ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนใน RMF มีเงือ่ นไขดังต่อไปนี้





เริม่ ลงทุนแล้ว ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยซือ้ หน่วยลงทุนของ RMF ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้
ลงทุนขัน้ ตํ่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่วา่ จํานวนใดจะตํ่ากว่า
ต้องไม่ระงับการซือ้ หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน (ยกเว้นปีใดทีไ่ ม่มเี งินได้กไ็ ม่ตอ้ งลงทุน)
การขายคืนหน่ วยลงทุนทําได้เมื่อผูล้ งทุนอายุไม่ต่ํากว่า 55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
นับ ตัง้ แต่ ว นั ที่ซ้ือ หน่ ว ยลงทุ น ครัง้ แรก (การนับ 5 ปี ให้นับ เฉพาะปี ท่ีม ีก ารซื้อ หน่ ว ยลงทุ น เท่า นัน้
กล่าวคือ ปีใดไม่ลงทุน จะไม่นบั ว่ามีอายุการลงทุนในปีนนั ้ ๆ)

สิทธิประโยชนทางภาษีของ RMF มีอะไรบาง?
หากปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลงทุน ผูล้ งทุนใน RMF จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีถงึ 2 ทางด้วยกัน คือ...


เงิ นลงทุนในกองทุน RMF สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามทีจ่ ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงิน
ได้ในปี ภาษีนัน้ และเมื่อรวมเข้ากับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(กบข.) และประกันชีวติ แบบบํานาญที่ผูล้ งทุนมีอยู่ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งการได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีน้ี ให้นับตามเวลาแบบวันชนวัน ตัง้ แต่วนั แรกทีไ่ ด้เริม่ ลงทุน
PVD/กบข. + ประกันชีวิตแบบบํานาญ + RMF (

15% ของเงิ นได้)

500,000 บาท
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กําไรที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน (Capital Gain) ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ หากมีการ
ลงทุนเกิน 15% ของเงินได้ หรือเกิน 500,000 บาท เมื่อขายคืนหน่ วยลงทุนแล้วมีกําไร ผูล้ งทุนจะต้อง
นํากําไรทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) นับเฉพาะเงินลงทุนส่วนทีเ่ กิน ไปรวมคํานวณ
เพือ่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

อยางไรที่เรียกวาผิดเงื่อนไขการลงทุนของ RMF?





ระงับการซือ้ หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีตดิ ต่อกัน ทัง้ ทีย่ งั คงมีรายได้
ลงทุนขัน้ ตํ่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้
ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนทีผ่ ลู้ งทุนจะอายุครบ 55 ปีบริบรู ณ์
ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนทีจ่ ะมีการลงทุนครบ 5 ปี

ทัง้ นี้ หากเป็ นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ก็ถอื ว่าผิดเงือ่ นไขการลงทุนแล้ว ยกเว้น กรณีทผ่ี ลู้ งทุนเสียชีวติ หรือทุพพล
ภาพ ทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าวได้ จึงจะไม่ถอื ว่าผิดเงือ่ นไขการลงทุน

จะเกิดอะไรขึ้นกับผูลงทุน หากมีการผิดเงื่อนไขการลงทุน?
ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีอกี ต่อไป และต้องดําเนินการดังนี้
1. กรณี ที่ลงทุนไม่ถึง 5 ปี และมีการผิดเงื่อนไข
 ต้องคืนเงินภาษีทไ่ี ด้รบั ยกเว้นไปในช่วง 5 ปียอ้ นหลัง (นับตามปีปฏิทนิ )
 เมือ่ ขายคืนหน่วยลงทุน ต้องนํากําไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ไปรวมเป็ นเงินได้
ในปี ท่ขี ายคืน เพื่อเสียภาษีเงินได้ ซึ่งในทางปฏิบตั ิ เมื่อผูล้ งทุนขายคืน บลจ. จะหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
3% ของกําไรจากการขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ก่อน และเมื่อผูล้ งทุนไปยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ ก็จะ
คํานวณอีกครัง้ ว่าจะต้องจ่ายเงินภาษีเพิม่ อีกหรือไม่ อย่างไร
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2. กรณี ที่ลงทุนตัง้ แต่ 5 ปี ขึน้ ไป และมีการผิ ดเงื่อนไข
 ต้องคืนเงินภาษีทไ่ี ด้รบั ยกเว้นไปในช่วง 5 ปียอ้ นหลัง (นับตามปี ปฏิทนิ )

การชําระภาษีตาม 1. และ 2. ต้องชําระภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั จากปี ทผ่ี ดิ เงือ่ นไข และ/หรือ ขายคืน
หน่วยลงทุน มิฉะนัน้ ต้องจ่ายเบีย้ ปรับเงินเพิม่ อีก

Checklist กอนลงทุนใน RMF มีอะไรบาง?
เริม่ จาก...
 ตอบตัวเองให้แน่ใจก่อนว่า ต้องการออมเพื่อวัยเกษียณ มีวนิ ยั ในการออมอย่างสมํ่าเสมอ และพร้อมทีจ่ ะ
ลงทุนในระยะยาว
 รูจ้ กั ตัวเอง... รูว้ ่ามีเป้าหมายการลงทุนเป็ นแบบใด สามารถออมเงินได้มากน้อยเพียงไร และยอมรับ
ความเสีย่ งในการลงทุนได้ขนาดไหน
 รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์... รูว้ า่ นโยบายการลงทุนของ RMF ทีส่ นใจจะลงทุนเป็ นอย่างไร เช่น มีความเสีย่ งตํ่า ปาน
กลาง หรือสูง
 พิจารณาผลงานของบริษทั คุณภาพในการให้บริการ รวมทัง้ การคิดค่าธรรมเนียมจัดการและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ
 เลือกลงทุนใน RMF ทีเ่ หมาะสมกับตัวคุณ ทัง้ นี้ อย่าลืมใช้หลักการกระจายความเสีย่ งในการลงทุนทีว่ ่า
“อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว” ประกอบการลงทุนด้วย
หากคุณมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามนี้... RMF ก็น่าจะเป็ นทางเลือกการลงทุนทีด่ ที จ่ี ะนําพาคุณไปสูค่ วามมังคั
่ ง่
และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินเพือ่ เกษียณอายุได้
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