
กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ (RMF) 
 
               RMF ยอมาจากคาํวา Retirement Mutual Fund หรือเรียกในชื่อไทยวา “กองทุนรวมเพือ่
การเล้ียงชีพ” เปนกองทุนรวมประเภทหนึ่ง (กองทุนรวม หมายถึงการนําเงินของผูลงทุนหลาย ๆ คนมา
รวมกัน แลวมีมอือาชีพ ซึ่งก็คอืบริษัทจดัการ คอยบรหิารจัดการเงินตามนโยบายการลงทนุที่กําหนดไว) 
ซึ่งมีวัตถุประสงคพิเศษแตกตางจากกองทุนรวมทั่วไป คือ RMF เปนเครื่องมือหนึ่งในการสะสมเงินไวใชใน
วัยเกษียณ ทีท่างการใหการสนับสนุนสทิธิประโยชนทางภาษีแกผูลงทุนเพ่ือเปนแรงจูงใจ 

               RMF เหมาะกับคนทกุกลุมที่ตองการออมเงินเพ่ือวัยเกษียณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คนทีย่ังไมมี
สวสัดิการออมเงินเพ่ือวัยเกษียณ เชน กองทุนสํารองเลีย้งชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กบข.) มารองรับ หรือมสีวสัดกิารดังกลาว แตยังมีกําลังออมเพ่ิมมากกวานั้นอีก 
 
                      นโยบายการลงทนุของ RMF

                      ขอแตกตางของ RMF จากกองทุนรวมทั่ว ๆ ไป
                      เงื่อนไขการลงทุนของ RMF เพ่ือใหไดรับสทิธิประโยชนทางภาษี
                      สิทธิประโยชนทางภาษีของ RMF 
                      ลักษณะการผิดเงื่อนไขการลงทุนของ RMF 

                      Checklist กอนลงทุนใน RMF
  

  

นโยบายการลงทุนของ RMF มีใหเลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทัว่ไป ตั้งแตกองทุนทีม่ี
ระดับความเสี่ยงต่ํา เนนลงทุนในตราสารหนี้ เชน พันธบัตร กองทุนที่มรีะดับความเสีย่งปานกลาง  ที่
อาจผสมผสานระหวางการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทนุ ไปจนถึงกองทุนทีม่ีระดับความเสี่ยง
สูง เนนลงทุนในตราสารทุน เชน หุน ใบสําคญัแสดงสิทธิการซื้อหุน (warrant) 

 

  

 
ขอแตกตางของ RMF จากกองทุนรวมทัว่ ๆ ไป ดงัน้ี 

 

 
1.  หากลงทุนครบตามเงื่อนไขจะไดรับสทิธปิระโยชนทางภาษี  
2.  ไมสามารถโอน จํานํา หรือนําหนวยลงทุนไปเปนหลักประกันได 
3.  ไมมีการจายเงินปนผล 

 

  

 
เงื่อนไขการลงทุนของ RMF เพื่อใหไดรบัสิทธปิระโยชนทางภาษี มดีังน้ี 

• ตองสะสมเงินอยางตอเนื่องโดยซื้อหนวยลงทนุของ RMF ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง  
• ตองลงทุนขั้นต่าํ 3% ของเงินไดในแตละป หรอื 5,000 บาท (แลวแตวาจาํนวนใดจะต่ํา

กวา)   
• ตองไมระงับการซื้อหนวยลงทนุเกินกวา 1 ปติดตอกัน (ยกเวนปใดที่ไมมีเงินได ก็ไมตอง

ลงทุน เน่ืองจาก 3% ของเงินได 0 บาท เทากับ 0 บาท)  
• การขายคนืหนวยลงทุนทาํไดเม่ือผูลงทุนอายุไมต่ํากวา 55 ป และลงทุนมาแลวไมนอยกวา 

5 ป  

   

  

  

Top

  

สิทธิประโยชนทางภาษีของ RMF  
 
หากปฏิบัตติามเงื่อนไขการลงทุน ผูลงทุนใน RMF จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีถึง 2 ทาง
ดวยกัน คือ 
ทางที่ 1 เงินซื้อหนวยลงทุนใน RMF จะไดรบัยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามทีจ่ายจริง สูงสุด
ไมเกิน 15 % ของเงินไดในแตละป โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลีย้งชีพ หรือ
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กองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ (กบข.) แลว ตองไมเกิน 300,000 บาท 

 

ทางที่ 2 กําไรจากการขายคืนหนวยลงทุน (capital gain) ไมตองเสียภาษีเงินได หากลงทนุมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป 
 

  

ลักษณะการผดิเงื่อนไขการลงทุนของ RMF มีดังน้ี 
 
1. ระงับการซื้อหนวยลงทุนเกินกวา 1 ปติดตอกัน หรือ 
2. ลงทุนขั้นต่ําไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว หรือ 
3. ขายคืนหนวยลงทุนกอนทีผู่ลงทุนจะอายคุรบ 55 ป หรือ 
4. ขายคืนหนวยลงทุนกอนที่จะมีการลงทุนครบ 5 ป  
                   
               ทั้งน้ี หากเปนไปตามขอใดขอหนึง่ ก็ถือวาผดิเง่ือนไขการลงทนุแลว ยกเวนกรณีทีผู่
ลงทุนเสยีชวีิตหรือทุพพลภาพ ทําใหไมสามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกลาว จะไมถือวาผิดเง่ือนไข
การลงทุน 
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เม่ือการผิดเง่ือนไขการลงทุนแลว ผูลงทุนจะไมไดรับสทิธิประโยชนทางภาษีอีกตอไปและตอง
ดําเนินการ ดังนี ้
 
1. กรณีที่ลงทนุไมถึง 5 ป และมีการผิดเง่ือนไข  

• ตองคืนเงินภาษีที่ไดรับยกเวนไปในชวง 5 ปยอนหลัง (นับตามปปฏทิิน)   
• เม่ือขายคืนหนวยลงทุน ตองจายภาษีของกําไรสวนเกินทุน (capital gain) โดยนํากําไรที่

ไดรับจากการขายคืนไปรวมเปนเงินไดของปที่ขายคืนเพ่ือเสียภาษีเงินได ซึ่งในทางปฏิบตัิ
เม่ือผูลงทุนขายคืน บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวมจะหักภาษี ณ ที่จาย 3% ของกําไร
สวนเกินทุนไวกอน และเมื่อผูลงทุนไปยื่นแบบเสียภาษีเงินได ก็จะคํานวณอีกครั้ง วา
จะตองจายเงินภาษีเพ่ิมอีก หรอืไม อยางไร  

 

2. กรณีที่ลงทุนตั้งแต 5 ปข้ึนไป และมีการผดิเง่ือนไข

• ตองคืนเงินภาษีที่ไดรับยกเวนไปในชวง 5 ปยอนหลัง (นับตามปปฏทิิน)  
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http://www.sec.or.th/th/educate/manage/rmf/invplan/aboutrmf.shtml#Top#Top
http://www.sec.or.th/th/educate/manage/rmf/invplan/aboutrmf.shtml#Top#Top


 

                 การชําระภาษตีาม 1. และ 2. ตองชําระภายในเดอืนมีนาคมของปถัดจากปทีผ่ิดเง่ือนไข 
และ/หรือ ขายคืนหนวยลงทุน 
 
   

Checklist กอนลงทุนใน RMF มีดังน้ี       
                

 

  ตอบตัวเองวาตองการออมเพื่อวัยเกษียณ  

 มีวินัยในการออมอยางสม่าํเสมอ ตอเนื่อง และระยะยาว  

 
รูจักตัวเอง-รูวามีเปาหมายการลงทุนเปนแบบใด สามารถออมเงินไดมากนอยเพียงไร และยอมรับ
ความเสีย่งในการลงทุนไดขนาดไหน 

 

 
รูจักผลิตภัณฑ-รูวานโยบายการลงทุนของ RMF ทีส่นใจจะลงทุนเปนอยางไร เชน มีความเสี่ยง
ต่ํา ปานกลาง หรือสูง  

 

 
พิจารณาผลงานของบริษัท คณุภาพในการใหบริการ รวมทัง้การคิดคาธรรมเนียมจัดการและ
คาใชจายตาง ๆ 

 

 
เลือกลงทุนใน RMF ที่เหมาะสมกับตัวคุณ ทัง้นี้ อยาลืมใชหลักการกระจายความเสีย่งในการ
ลงทุน ที่วา “อยาใสไขไวในตะกราใบเดยีว” ประกอบการลงทุนดวย 

 

 
หากไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร สามารถหาขอมูลไดจาก Call Center สมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุน www.aimc.or.th และ www.thaimutualfund.com โทร. 0-2264-0900-4 กด 6 ซึ่งจะใหขอมูล
เก่ียวกับกองทุนรวมไดเปนอยางด ี

 

 
ขอมูลจาก กลต. www.sec.or.th 

http://www.aimc.or.th/
http://www.thaimutualfund.com/

