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ค ำถำมจำกงำนบรรยำยเร่ืองกองทุนส ำรองเลีย้งชีพและกำรออมแก่สมำชิกกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

TMBAM M Choice –ของมหำวิทยำลัยมหดิล  ในวันท่ี 28 ตุลำคม 2559  
 

ค ำถำม  ถ้ำลำออกจำกสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ จะสมคัรใหมไ่ด้อีกหรือไม่ 

ค ำตอบ  ตำมกฎข้อบงัคบัปัจจบุนั  ไมส่ำมำรถสมคัรใหมไ่ด้ครับ 

 

ค ำถำม  ถ้ำจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทนุมำกกวำ่ 3%  สำมำรถน ำไปลดหยอ่นภำษีได้หรือไม ่

ค ำตอบ  ตำมกฎหมำย สะสมได้ไมเ่กินกวำ่ 15% (ไมเ่กินกวำ่ 500,000 บำท) สำมำรถน ำไปลดหยอ่นภำษีได้ทัง้จ ำนวน 

 

ค ำถำม  เวลำซือ้กองทนุ ควรพิจำรณำปัจจยัอะไรบ้ำง เช่น เศรษฐกิจ หรือตอนหุ้นลงช่วงเวลำเดือนไหน ช่วงเหมำะสมในกำรซือ้

กองทนุ? 

ค ำตอบ  จะซือ้กองทนุหุ้น ให้พิจำรณำวำ่ อนำคตเศรษฐกิจไทย วำ่ยงัคงเติบโตหรือไม ่หำกยงัเติบโต บริษัทจดทะเบียนจะยงัคง

มีก ำไรท่ีดใีนอนำคต  รำคำหุ้นก็นำ่จะปรับตวัสงูขึน้  เดือนใดเหมำะสมกบักำรลงทนุ ในอดีตที่ผำ่นมำซือ้หุ้นต้นปี เทียบกบัซือ้

หุ้นปลำยปี  ในอดีตซือ้ต้นปีจะก ำไร 7 ครัง้จำก 10 ครัง้ 

 

ค ำถำม  ถ้ำเงินสะสม 15% จำกลกูจ้ำง และเงินสมทบ 3% จำกมหำวิทยำลยั แสดงวำ่เงินเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 18% ของ

เงินเดือน ตำมแผนท่ีเรำเลอืกใช่หรือไม่ 

ค ำตอบ  ใช่ครับ   

 

ค ำถำม  เงินเกำ่ หำกไมเ่ปลีย่นแผนกำรลงทนุ จะเป็นแบบเดิมใชห่รือไม ่และหำกเลอืกแผนใหมใ่ห้เงินใหม ่ผลตอบแทนจะ

ค ำนวณอยำ่งไร  

ค ำตอบ  ตวัอยำ่ง หำกเงินเกำ่เป็นแผน 1 และเงินใหมเ่ป็นแผน 9 ทกุเดือนที่มเีงินสะสมและเงินสมทบ 6% ของเงินเดือน จะ

คอ่ยๆ ท ำให้เงินในกองทนุส ำรองเลีย้งชีพเติบโตตำมแผน 9 ที่เลอืก ซึง่ต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงผลตอบแทนจำกเงินในกองทนุ

ส ำรองเลีย้งชีพ 

 

ค ำถำม  ลงทนุให้ได้รับผลตอบแทนปีละ 10% โดยมีควำมเสีย่งน้อยๆ 

ค ำตอบ  ผลตอบแทนมำคูก่บัควำมเสีย่ง แตร่ะยะเวลำกำรลงทนุจะช่วยในควำมเสีย่งลดลงครับ จะให้ได้ผลตอบแทนปีละ 10% 

จะต้องเป็นกองทนุหุ้นไทย/ตำ่งประเทศ หรือกองทนุอสงัหำริมทรัพย์เป็นหลกั ที่อำจเป็นไปได้คือ แผนท่ี9 ของกองทนุส ำรอง

เลีย้งชีพ ซึง่มคีวำมเสีย่งสงูกวำ่แผนอื่น แตล่งทนุยำวจะลดควำมเสีย่งได้ 
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ค ำถำม  คนที่ยงัไมไ่ด้สมคัรเป็นสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ จะสมคัรได้หรือไม ่อยำ่งไร 

ค ำตอบ  ติดตอ่ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล มหำวิทยำลยัมหดิล 

 

ค ำถำม  ถ้ำไมเ่คยสมคัรสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ จะสมคัรเข้ำ และเลอืกแผนใดดีที่สดุ อำย ุ40ปี 

ค ำตอบ  สมคัรกองทนุ และเลอืกแผนตำมควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ง แตค่วรเป็นแผนท่ีมีสนิทรัพย์เสีย่งบ้ำง เช่น แผนท่ี 

7  เพรำะยงัมเีวลำลงทนุอีกนำน 20ปี 

 

ค ำถำม  เกษียณแล้ว ลงทนุตอ่ได้หรือไม่ 

ค ำตอบ  ลงทนุตอ่ได้ครับ เสยีคำ่คงเงินปีละ 500 บำท โดยสำมำรถคงเงินได้ตลอดไป หรือโอนย้ำยไปยงักองทนุรวมเพื่อกำร

เลีย้งชีพ (PVD to RMF) (ไมต้่องเสยีคำ่คงเงินปีละ 500 บำท) ซึง่บลจ. ทหำรไทย มีให้บริกำรนี ้ 

 

ค ำถำม  นโยบำย Global Quality Growth เป็น Feeder Fund ใชห่รือไม ่/ Property Income Plus ลงทนุในอสงัหำประเภทใด 

ค ำตอบ  Global Quality Growth เป็น Feeder Fund ใชค่รับ ผำ่นกองทนุหลกัในตำ่งเทศ คือ Wellington Global Quality 

Growth Fund (https://www.bloomberg.com/quote/WELGDGA:LX) ทีเ่ป็น Active Fund มีกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำ

แลกเปลีย่นตำมดลุยพินจิของผู้จดักำรกองทนุ  สว่น Property Income Plus ลงทนุผำ่นกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทย+ Infra 

Fund ไทย (ประมำณ 35%) อีกประมำณ 65% เป็น REIT (Real Estate Investment Trust) ของสงิคโปร์ เป็นกองทรัพย์สนิท่ีมี

ลกัษณะคล้ำย Property Fund ที่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ค ำถำม  กำรปรับเปลีย่นแผนกำรลงทนุ ถ้ำไมท่ ำในชว่งที่ก ำหนด สำมำรถท ำช่วงอื่นได้หรือไม่ 

ค ำตอบ  ตำมกฎข้อบงัคบัปัจจบุนั  ปรับเปลีย่นแผนกำรลงทนุผำ่นแบบฟอร์ม จะท ำได้ชว่งเดือนตลุำคมของทกุปีเทำ่นัน้ ไม่

สำมำรถท ำชว่งอื่นได้  ถ้ำต้องกำรท ำช่วงอื่น ต้องปรับเปลีย่นผำ่นระบบอิเลคทรอนิกส์ (FundLink M Choice) เทำ่นัน้ ซึง่ได้ไม่

เกิน 3 ครัง้ 

 

ค ำถำม  กรณียงัไมไ่ด้เป็นสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ จะสมคัรได้และเลอืกแผน 7-9 ได้หรือไม ่/ กรณีลำออกจำกมหิดล (ยงั

ไมเ่กษียณ) แตย่งัอยำกลงทนุในกองทนุนีต้อ่ได้หรือไม่ 

ค ำตอบ  กำรสมคัรเป็นสมำชิกกองทนุ ติดตอ่ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  และสำมำรถเลอืกแผน 7-9 ได้ครับ  / ลำออก ยงัอยำก

ลงทนุตอ่ได้ครับ เสยีคำ่คงเงินปีละ 500 บำท แตไ่มส่ำมำรถสง่เงินสะสมเข้ำกองทนุได้อีก  หำกต้องกำรลงทนุให้ซือ้กองทนุรวม

เพื่อกำรเลีย้งชีพ หรือกองทนุหุ้นระยะยำว เพื่อสทิธิประโยชน์ทำงภำษีแทนครับ 

 

 

https://www.bloomberg.com/quote/WELGDGA:LX)%20ที่
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ค ำถำม  อำย ุ55+  ควรลงทนุในกองทนุอะไรดี  LTF/RMF  ควรเปลีย่นกำรลงทนุหรือไม ่

ค ำตอบ  อำย ุ55+ ควรลงทนุในกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ LTF/RMF  ทัง้3กองทนุ หำกยงัมีเงินได้ที่ต้องเสยีภำษี เพื่อประหยดัภำษี 

สว่นกองทนุท่ีมีนโยบำยกำรลงทนุแบบใด ขึน้อยูก่บัควำมเสีย่งที่รับได้ 

 

ค ำถำม 1.  กำรย้ำยกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (PVD) ไปยงั RMF เมื่อเกษียณอำย ุท ำได้หรือไม ่(เพื่อจะได้ไมเ่สยีภำษี)  2. เกษียณ

แล้ว จะคงเงินได้หรือไม ่คำ่ใช้จำ่ยเทำ่ไร 3. ขณะท ำงำนสำมำรถย้ำย PVD บำงสว่นไปยงั RMF โดยคงอยูส่ว่นปัจจบุนัใน PVD

ได้หรือไม ่

ค ำตอบ  1. กำรย้ำย PVD ไปยงั RMF เมื่อเกษียณอำย ุสำมำรถท ำได้  2. คำ่คงเงินปีละ 500 บำท นำนเทำ่ไรก็ได้ 3. โอนย้ำย

เงิน PVD บำงสว่นไปยงั RMF นัน้ ไมส่ำมำรถท ำได้   กำรโอนย้ำยสมำชิกจะต้องลำออกจำกงำนเทำ่นัน้ แล้วต้องกำรโอนย้ำย

เงินจำก PVD ไปยงั RMF 

 

ค ำถำม  เปลีย่นแปลงอตัรำเงินสะสมได้ปีละ 1 ครัง้  กบักำรเปลีย่นแปลงแผนกำรลงทนุปีละ 3 ครัง้คืออะไร 

ค ำตอบ  เปลีย่นแปลงอตัรำเงินสะสมจำกกำรหกัเงินจำกเงินเดือน ไปเข้ำแผนกำรลงทนุท่ีสมำชิกเลอืกไว้ ท ำได้ปีละ 1 ครัง้ช่วง

เดือนตลุำคม  สว่นกำรเปลีย่นแปลงแผนกำรลงทนุได้ปีละ 3 ครัง้นัน้สมำชิกท ำได้ผำ่นระบบอิเลคทรอนิกส์ (FundLink M 

Choice) 

 

ค ำถำม  ประกนัชีวิต ผลตอบแทนมำกกวำ่หรือน้อยกวำ่กองทนุ RMF / LTF 

ค ำตอบ  ประกนัชีวิตมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อให้ผู้ รับผลประโยชน์มเีงินประกนั หำกผู้ท ำประกนัเกิดเสยีชีวิต ดงันัน้ผลตอบแทน

มกัจะต ่ำกวำ่กองทนุ RMF / LTF ที่ลงทนุเพื่อผลตอบแทน (และมีแต้มตอ่จำกภำษีที่ประหยดัได้) 

 

ค ำถำม  ในกำรเปลีย่นแผน มคีำ่ใช้จำ่ยหรือไม ่/ ถ้ำใช้ระบบ FundLink M Choice เปลีย่นแผนครบ 3 ครัง้แล้ว สำมำรถใช้

แบบฟอร์มเปลีย่นแผนอีกหรือไม ่

ค ำตอบ  ไมม่ีคำ่ใช้จำ่ยในกำรเปลีย่นแผน หำกแตบ่ำงนโยบำยมคีำ่ใช้จำ่ยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่เรียกเก็บเข้ำกองทนุ เช่น 

นโยบำย TMB SET50 เรียกเก็บเทำ่กบั 0.10% ของยอดเงินท่ีท ำรำยกำร เพรำะกองทนุต้องมกีำรลงทนุในหุ้นผำ่นบริษัท

หลกัทรัพย์ จึงต้องเสยีคำ่โบรกเกอร์ให้บริษัทหลกัทรัพย์ จงึต้องเก็บคำ่ใช้จำ่ย เพื่อให้ผู้ที่ลงทนุในกองทนุเดมิ ไมรั่บภำระจำกกำร

ท ำรำยกำร  /  ถ้ำใช้ระบบ FundLink M Choice เปลีย่นแผนครบ 3 ครัง้แล้ว ไมส่ำมำรถใช้แบบฟอร์มเปลีย่นแผนอีก 

 

ค ำถำม  เกษียณแล้ว จะได้เงินต้นและดอกเบีย้ด้วยหรือไม ่และเงินต้นจะคงเดมิหรือไม่ 

ค ำตอบ  ผลตอบแทนจำกเงินลงทนุในกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ขึน้อยูก่บัแผนกำรลงทนุท่ีเลอืกไว้ ซึง่ไมไ่ด้ค ำ้ประกนัวำ่เงินต้นจะ

คงเดิม ดงันัน้หำกรับควำมเสีย่งได้ต ่ำ เมื่อใกล้เกษียณจะต้องปรับเปลีย่นแผนกำรลงทนุ เป็นแผนท่ีควำมเสีย่งลดลง 


