
9 คําถามจําใหแมนกับ RMF & LTF 
 
ขอ RMF LTF 
1. RMF คืออะไร? 

ตอบ RMF ยอมาจากคําวา Retirement Mutual Fund หรือเรียกในชื่อ
ไทยวา “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” เปนกองทุนรวมประเภทหนึ่ง 
(กองทุนรวม หมายถึงการนาํเงินของผูลงทุนหลาย ๆ คนมารวมกนั แลว
มีมืออาชีพ ซึ่งก็คือบริษัทจัดการ คอยบริหารจัดการเงินตามนโยบายการ
ลงทุนที่กําหนดไว) ซึ่งมีวัตถุประสงคพิเศษแตกตางจากกองทุนรวม
ทั่วไป คือ RMF เปนเครื่องมอืหนึ่งในการสะสมเงินไวใชในวยัเกษียณ ที่
ทางการใหการสนับสนุนสิทธิประโยชนทางภาษแีกผูลงทุนเพื่อเปน
แรงจูงใจ 

LTF คืออะไร? 
ตอบ LTF ยอมาจากคําวา Long Term Equity Fund หรือเรียกในชื่อไทยวา 
“กองทุนรวมหุนระยะยาว” เปนกองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุน โดยทางการ
สนับสนุนใหจดัตั้งขึ้นเพื่อเพิม่สัดสวนผูลงทุนสถาบัน (ซึ่งก็คือ กองทุนรวม) ที่
จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพยฯ การเพิ่มผูลงทุนสถาบันดังกลาวจะชวย
ใหตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี ้ผูที่ลงทุนใน LTF ที่เปนบุคคล
ธรรมดาจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อเปนแรงจูงใจในการลงทุน 

2. RMF เหมาะกับใคร? 
ตอบ เหมาะกับคนทุกกลุมที่ตองการออมเงินเพือ่วัยเกษยีณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คนทีย่งัไมมีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษยีณ เชน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) มารองรับ หรือมี
สวัสดิการดังกลาว  แตยังมกีาํลังออมเพิ่มมากกวานั้นไดอีก 

LTF เหมาะกับใคร? 
ตอบ เหมาะกับคนทุกกลุมที่ตองการลงทุนในหุนระยะยาว แตอาจไมมีความ
ชํานาญเกี่ยวกบัการลงทุนในหุน หรือไมมีเวลาจึงลงทนุผานกองทุนรวม ทั้งนี้  
ผูลงทุนจะตองเขาใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการลงทุนได 

3. RMF มีนโยบายการลงทุนเปนอยางไร? 
ตอบ มีนโยบายการลงทุนใหเลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป 
ตั้งแตกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ํา เนนลงทุนในตราสารหนี้ เชน 
พันธบัตร กองทุนที่มีระดบัความเสี่ยงปานกลาง  ที่อาจผสมผสาน

LTF มีนโยบายการลงทุนเปนอยางไร? 
ตอบ มีนโยบายการลงทุนแบบเดยีว คือ ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย
อาจเนนลงทุนในหุนกลุม SET 50  หุนตามกลุมอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุน



ระหวางการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ไปจนถึงกองทนุที่มี
ระดับความเสีย่งสูง เนนลงทุนในตราสารทุน เชน หุน ใบสําคัญแสดง
สิทธิการซื้อหุน (warrant)  

ตามที่บริษัทจดัการเหน็ควรก็ได ขึ้นอยูกับรายละเอียดนโยบายการลงทุนของแต
ละ LTF  

4. RMF มีขอแตกตางจากกองทุนรวมทั่ว ๆ ไปอยางไร? 
ตอบ 1. หากลงทุนครบตามเงื่อนไขจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษ ี
        2. ไมสามารถโอน จํานํา หรือนําหนวยลงทุนไปเปนหลักประกันได 

           3. ไมมีการจายเงนิปนผล  

LTF มีขอแตกตางจากกองทุนรวมทั่ว ๆ ไปอยางไร? 
ตอบ 1. หากลงทุนครบตามเงื่อนไขจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษ ี

 2. ไมสามารถโอน จํานํา หรือนําหนวยลงทุนไปเปนหลักประกนัได 
3. เปนกองทุนเปด ซึ่งกําหนดใหขายคืนหนวยลงทนุไดไมเกินปละ 2 ครั้ง 

5.  เงื่อนไขการลงทุนของ RMF เปนอยางไร? 
ตอบ เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี การลงทุนใน RMF มีเงื่อนไข
ดังตอไปนี ้
• ตองสะสมเงินอยางตอเนื่องโดยซื้อหนวยลงทุนของ RMF ไมนอย

กวาปละ 1 ครั้ง 
• ตองลงทุนขั้นต่ํา 3% ของเงนิไดในแตละป หรือ 5,000 บาท (แลวแต

วาจํานวนใดจะต่ํากวา) 
• ลงทุนสูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดในแตละป  หรือไมเกิน 300,000 

บาท  
• ตองไมระงับการซื้อหนวยลงทุนเกินกวา 1 ปติดตอกัน (ยกเวนปใดที่

ไมมีเงินได ก็ไมตองลงทุน เนื่องจาก 3% ของเงินได 0 บาท เทากับ 0 
บาท) 

• การขายคืนหนวยลงทุนทําไดเมื่อผูลงทุนอายุไมต่ํากวา 55 ป และ
ลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

เงื่อนไขการลงทุนของ LTF เปนอยางไร? 
ตอบ เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี การลงทุนใน LTF มีเงื่อนไขวา เมื่อ 

ผูลงทุนซื้อ LTF แลว ตองถือหนวยลงทุนไวไมนอยกวา 5 ป (นับตามปปฏิทิน โดย
เริ่มนับตั้งแตปที่มีการลงทุนครั้งแรกเปนปที่ 1 และนับกอนเงินที่ลงทนุแยกกนัไป
ในแตละป เชน ลงทุนในระหวางป 2547 จะครบ 5 ป ตัง้แตเดือนมกราคม 2551 
ลงทุนในระหวางป 2548 จะครบ 5 ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนไป)  



 

ปที่ครบเงื่อนไข

ปที่เริ่มลงทุน

ม.ค
. 25

50

ม.ค
. 25

52

ม.ค
. 25

48
ม.ค

. 25
47

ม.ค
. 25

49

ม.ค
. 25

51

ม.ค
. 25

53
ม.ค

. 25
54

ม.ค
. 25

55พ.ศ.

2547

2549

2551
2550

2548

 
6. สิทธิประโยชนทางภาษีของ RMF มีอะไรบาง? 

ตอบ  หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผูลงทุนใน RMF จะไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีถึง 2 ทางดวยกัน คือ 
ทางที่ 1 เงินซื้อหนวยลงทุนใน RMF จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตามที่จายจริง สูงสุดไมเกิน 15 % ของเงินไดในแตละป โดยเมือ่
นับรวมกับเงนิสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหนจ็
บํานาญขาราชการ (กบข.) แลว ตองไมเกนิ 300,000 บาท 
 
   

 
ทางที่ 2 กําไรจากการขายคนืหนวยลงทุน (capital gain) ไมตองเสียภาษี
เงินได  

สิทธิประโยชนทางภาษีของ LTF มีอะไรบาง? 
ตอบ  หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผูลงทุนใน LTF จะไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีถึง 2 ทางดวยกัน คือ 
ทางที่ 1 เงินซื้อหนวยลงทุนใน LTF จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตามที่จายจริง สูงสุดไมเกิน 15 % ของเงินไดในแตละป  ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไม
เกิน 300,000 บาท   
ทางที่ 2 กําไรจากการขายคนืหนวยลงทุน (capital gain) ไมตองเสียภาษีเงินได  

RMF (≤15% ของเงินได) PVD  / กบข. 
ไมเกิน  

300,000 บาท 
  + ≤ 



7. อยางไรที่เรียกวาผิดเงื่อนไขการลงทุนของ RMF? 
ตอบ 1. ระงับการซื้อหนวยลงทุนเกินกวา 1 ปติดตอกัน หรือ 

 2. ลงทุนขั้นต่ําไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว หรือ 
 3. ขายคืนหนวยลงทุนกอนทีผู่ลงทุนจะอายคุรบ 55 ป หรือ 
 4. ขายคืนหนวยลงทุนกอนทีจ่ะมีการลงทุนครบ 5 ป  
 ทั้งนี้ หากเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง ก็ถือวาผิดเงื่อนไขการลงทุน
แลว ยกเวนกรณีที่ผูลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ทําใหไมสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดงักลาว จะไมถือวาผิดเงื่อนไขการลงทุน 

อยางไรที่เรียกวาผิดเงื่อนไขการลงทุนของ LTF? 
ตอบ การขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนด 5 ปปฏิทิน ถือวาผิดเงื่อนไขการ
ลงทุน  

ทั้งนี้ กรณีผูลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ทําใหไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาว จะไมถือวาผิดเงื่อนไขการลงทุน 

8. จะเกิดอะไรขึ้นกับผูลงทุน หากมีการผิดเงื่อนไขการลงทุน?  
ตอบ ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป และตอง
ดําเนินการดังนี้   
1. กรณีที่ลงทุนไมถึง 5 ป และมีการผิดเงื่อนไข 

• ตองคืนเงินภาษีที่ไดรับยกเวนไปในชวง 5 ปยอนหลัง (นบัตามป
ปฏิทิน)  

• เมื่อขายคืนหนวยลงทุน ตองจายภาษีของกาํไรสวนเกนิทนุ 
(capital gain) โดยนํากําไรทีไ่ดรับจากการขายคืนไปรวมเปนเงิน
ไดของปที่ขายคืนพื่อเสียภาษเีงินได ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อผูลงทุน
ขายคืน บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุนรวมจะหกัภาษี ณ ที่จาย 
3% ของกําไรสวนเกนิทุนไวกอน และเมือ่ผูลงทุนไปยืน่แบบ
เสียภาษเีงินได ก็จะคํานวณอกีครั้ง วาจะตองจายเงินภาษีเพิ่มอีก 
หรือไม อยางไร 

จะเกิดอะไรขึ้นกับผูลงทุน หากมีการผิดเงื่อนไขการลงทุน?  
ตอบ  ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป และตองดาํเนินการ
ดังนี้   
1. ตองคืนเงินภาษีที่ไดรับยกเวนไป พรอมเงนิเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือน 

โดยนับตั้งแตเดือนเมษายน ของปที่ผูลงทุนยื่นขอยกเวนภาษี จนถึงเดือนที่มี
การยื่นคืนเงินภาษี ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรยืน่ขอคืนภาษพีรอมเงินเพิ่มทนัทีที่
มีการทําผิดเงือ่นไขการลงทุน โดยไมจําเปนตองรอใหถึงรอบชําระภาษี
ตามปกติ  

2. ตองจายภาษีของกําไรสวนเกินทุน (capital gain) โดยนาํกําไรที่ไดรับจาก
การขายคืนไปรวมเปนเงนิไดของปที่ขายคนืเพื่อเสียภาษีเงินได ซึ่งในทาง
ปฏิบัติเมื่อผูลงทุนขายคืน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุรวมจะหักภาษ ีณ 
ที่จาย 3% ของกําไรสวนเกินทุนไวกอน  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่ลงทุนตัง้แต 5 ปขึ้นไป และมีการผดิเงื่อนไข 
• ตองคืนเงินภาษีที่ไดรับยกเวนไปในชวง 5 ปยอนหลัง (นบัตามป

ปฏิทิน)  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ลงทุน < 5 ป และ 
ผิดเงื่อนไขการลงทุน 

คืนภาษี 5 ปยอนหลัง (ภายใน  
มี.ค. ของปถัดจากปที่ผิดเงื่อนไข) 

ลงทุน < 5 ปและขายคืน 
=   ผิดเงื่อนไขการลงทุน 

คืนภาษี+เงินเพิ่ม 
(ทันทีที่ผิดเงื่อนไข) 

เสียภาษี capital gain (ภายใน      
มี.ค. ของปถัดจากปที่ผิดเงื่อนไข) 

เสียภาษี capital gain (ภายใน    
มี.ค. ของปถัดจากปที่ขายคืน) 

หากเกินกําหนดตองเสียเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ม 

หากเกินกําหนดตองเสียเงินเพิ่ม 
หากเกินกําหนดตองเสียเงินเพิ่ม 

ลงทุน > 5 ป และ 
ผิดเงื่อนไขการลงทุน 

คืนภาษี 5 ปยอนหลัง (ภายใน  
มี.ค. ของปถัดจากปที่ผิดเงื่อนไข) 

หากเกินกําหนดตองเสียเงินเพิ่ม 



การชําระภาษตีาม 1. และ 2. ตองชําระภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากป
ที่ผิดเงื่อนไข และ/หรือ ขายคืนหนวยลงทนุ มิฉะนัน้ตองจายเบีย้ปรับเงิน
เพิ่มอีก  

9. Checklist กอนลงทุนใน RMF มีอะไรบาง? 
 ตอบตัวเองวาตองการออมเพื่อวัยเกษยีณ 
 มีวินยัในการออมอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และระยะยาว 
 รูจักตัวเอง-รูวามีเปาหมายการลงทุนเปนแบบใด สามารถออม
เงินไดมากนอยเพยีงไร และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได
ขนาดไหน 

 รูจักผลิตภัณฑ-รูวานโยบายการลงทุนของ RMF ที่สนใจจะ
ลงทุนเปนอยางไร เชน มีความเสี่ยงต่ํา ปานกลาง หรือสูง  

 รูผลงานของบริษัท คุณภาพในการใหบริการ รวมทั้งการคิด
คาธรรมเนียมจัดการและคาใชจายตาง ๆ  

 เลือกลงทุนใน RMF ที่เหมาะสมกับตัวคุณ ทั้งนี้ อยาลืมใช
หลักการกระจายความเสีย่งในการลงทุน ทีว่า “อยาใสไขไวใน
ตะกราใบเดียว” ประกอบการลงทุนดวย 

 หากไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร อาจหาขอมูลไดจาก Call 
Center สมาคมบริษัทจัดการลงทุน www.aimc.or.th และ 
www.thaimutualfund.comโทร. 0-2264-0900  กด 6 ซึ่งจะให
ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมไดเปนอยางดี     

Checklist กอนลงทุนใน LTF มีอะไรบาง? 
 ตอบตัวเองวายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนไดในระดบัสูง เนื่องจาก 

LTF จะไปลงทุนในหุน  
 มีการจัดสรรเงินมาลงทุนโดยคํานึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง  

       (asset allocation) มิใชนาํเงินลงทุนทั้งหมดที่มีมาลงทุนใน LTF   
 พรอมที่จะลงทุนในระยะยาว ไมต่ํากวา 5 ป  
 หากไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร อาจหาขอมูลไดจาก Call Center 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน www.aimc.or.th และ 
www.thaimutualfund.comโทร. 0-2264-0900 กด 6 ซึ่งจะใหขอมูล
เกี่ยวกับกองทนุรวมไดเปนอยางดี     

 

 


