ฉบับที่ 146/2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

กองทุนรวมเพื่อส่ งเสริ มการออมระยะยาว
______________________
นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า ในการประชุ ม
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 3 ธั น วาคม 2562 มี ม ติ เ ห็ น ชอบมาตรการส่ ง เสริ มการออมระยะยาว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วย การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีสาหรับการซื้ อกองทุนรวมเพื่อการออม
(Super Savings Fund: SSF) (กองทุน SSF) และการปรับปรุ งหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี สาหรับ
การซื้ อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) (กองทุน RMF) เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชน
มีการออมระยะยาวมากขึ้น ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมุ่งเน้นให้กลุ่มผูม้ ีรายได้ปานกลางถึงน้อยและผู้
ที่เริ่ มต้นวัยทางานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเริ่ มต้นการออมระยะ
ยาวโดยเร็ ว โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับการซื้ อกองทุน SSF ซึ่ งเป็ นกองทุนเพื่อการออมระยะยาว
ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ โดยกาหนด ดังนี้
1.1 ให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษี เงิ นได้สาหรั บเงิ นที่ จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนในกองทุน SSF ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุน
การออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุน RMF กองทุนสารองเลี้ ยงชี พ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน กองทุนการออมแห่ งชาติ หรื อเบี้ยประกันภัยสาหรับการ
ประกันชีวติ แบบบานาญ) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปี ภาษี
1.2 กองทุน SSF ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท
1.3 ไม่กาหนดจานวนขั้นต่าในการซื้ อหน่วยลงทุน และไม่กาหนดเงื่อนไขในการซื้ อต่อเนื่อง
1.4 ผูซ้ ้ื อกองทุน SSF สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับจาก
วันที่ซ้ื อ
1.5 เงิ นได้จากการขายคื นหน่ วยลงทุน SSF จะได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา
หากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด
ทั้ง นี้ สามารถหักลดหย่อนค่ าซื้ อหน่ วยลงทุ นใน SSF ได้ 5 ปี (2563 - 2567) โดย
กระทรวงการคลังจะประเมินผลของมาตรการเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

-22. ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี สาหรับการซื้ อกองทุน RMF ดังนี้
2.1 ปรับสัดส่ วนการหักลดหย่อนภาษีสาหรับเงิ นที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุน
RMF จากเดิมไม่เกิ นร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน เป็ นไม่เกิ นร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน โดยยังคง
กาหนดวงเงินหักลดหย่อนได้สูงสุ ดไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ
(กองทุน SSF กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรี ยนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรื อเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชี วิตแบบบานาญ) เพื่อเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนออมได้มากขึ้น
2.2 ยกเลิกการกาหนดจานวนขั้นต่าในการซื้ อกองทุน RMF (เดิมกาหนดให้ซ้ื อไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน หรื อไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า) เพื่อให้ผทู้ ี่มี
รายได้ปานกลางถึงน้อยสามารถซื้ อกองทุน RMF ได้ โดยยังคงกาหนดให้ตอ้ งซื้ อต่อเนื่องทุกปี และไม่ระงับการ
ซื้ อเกิน 1 ปี ติดต่อกันเช่นเดิม
นายอุตตมฯ กล่ าวเพิ่มเติ มว่า กระทรวงการคลัง มุ่งหวังให้ประชาชนทุ กกลุ่ มมี วินัยการออม
เริ่ มต้นออมระยะยาวตั้งแต่ เข้า สู่ วยั ทางาน และรู้ จกั วางแผนทางการเงิ น เพื่ อนาไปสู่ ความมัน่ คงทางรายได้
เมื่อพ้นวัยทางาน ทั้งนี้ สาหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund) หรื อ LTF
ซึ่งจะสิ้ นสุ ดการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีในปี 2562 นั้น นักลงทุนจะยังคงสามารถซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุน
LTF ได้ และแม้วา่ จะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีสาหรับเงินที่ซ้ื อหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ น
ต้นไป แต่กระทรวงการคลังได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผทู ้ ี่ถือหน่วยลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีสาหรับกาไร
จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่น ๆ
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