
ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (hearing) เร่ืองการแก้ไขร่างประกาศ เกี่ยวกับนายทะเบียน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและการจัดตั้งและจัดการกองทุนเพื่อรองรับการโอนเงินจากกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

1. การรับฟังความคิดเห็น  จ ำนวน 1 คร้ัง  

2. เมื่อวันท่ี    17 กันยำยน - 17 ตุลำคม 2558 

3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น   จ ำนวน 6 รำยi  จ ำนวนผู้เข้ำชม 139 คน 

4. ประเด็นส าคัญ 

4.1 ประเด็นท่ีส านักงานเห็นด้วยกับข้อเสนอเพิ่มเติมและปรับแก้ไข 
กรณีเปิดเผย NAV รำยวัน ส ำหรับกอง RMF เดิมที่จัดให้มีระบบรับโอนเงินจำก PVD  

ขอเปิดเผยยอดรวมที่ไม่แยก PVD เพรำะเป็นมูลค่ำที่ผ่ำนกำรรับรองจำก trustee แล้ว แต่แสดงแยกในภำพรวม
อุตสำหกรรมก็เพียงพอแล้ว ยกเว้นกองที่มี class RMF for PVD หรือกอง RMF ที่จัดต้ังเพื่อรองรับเงินโอนจำก 
PVD ซึ่งแสดงเงินส่วนของ PVD อยู่แล้ว 

ความเห็นส านักงาน  
เห็นด้วย และได้ปรับถ้อยค ำในประกำศแล้วเพื่อลดภำระให้กับบริษัทจัดกำร อย่ำงไรก็ดี  

บริษัทจัดกำรต้องแสดงหมำยเหตุให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำมูลค่ำ NAV นี้รวมเงินที่โอนมำจำก PVD ด้วย  
อนึ่ง วัตถุประสงค์กำรขอให้แยกมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนของเงิน PVD ออกจำก RMF ปกติ  
เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ภำพรวมกำรเติบโตของธุรกิจกำรจัดกำร RMF ปกติ เน่ืองจำกเงินที่โอนมำจำก 
PVD ไม่ได้เกิดจำกเงินลงทุนใหม่และไม่สำมำรถน ำไปลดหย่อนภำษีได้ ทั้งนี้ ส ำนักงำนและกรมสรรพำกร 
ไม่ติดใจที่ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่แยกข้อมูลรำยวัน 

4.2 ประเด็นท่ีส านักงานเห็นด้วยกับข้อเสนอเพิ่มเติม แต่มีอยู่ในร่างประกาศตั้งแต่แรกแล้ว 
ข้อมูลที่บริษัทจัดกำร PVD ต้องส่งให้บริษัทจัดกำร RMF ให้แยกเงิน 4 ขำให้ด้วย 
ความเห็นส านักงาน 
เห็นด้วย และมีเร่ืองดังกล่ำวไว้ในร่ำงประกำศนำยทะเบียนอยู่แล้ว  

4.3  ประเด็นท่ีส านักงานไม่เห็นด้วยกับผู้ให้ความเห็น จึงไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
(1)  ควรเพิ่มนิยำม “กองทุน” หมำยถึง กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อควำมชัดเจนไม่ต้องตีควำม 

ความเห็นส านักงาน  
ประกำศนำยทะเบียนฉบับนี้ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งระบุในตอนต้นของ

ประกำศแล้ว ค ำว่ำ “กองทุน” จึงหมำยถึง กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว  ทั้งนี้ ในหนังสือเวียนน ำส่งประกำศ
ส ำนักงำนจะซักซ้อมเพื่อให้เข้ำใจตรงกันตำมที่เสนอ 
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(2)  ควรก ำหนดระยะเวลำโอนเงินจำก PVD ไป RMF ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสำร
ครบถ้วน โดยไม่ต้องผูกกับกำรสิ้นสมำชิกภำพ เพรำะอำจสับสนในกำรตีควำมประกำศ 

ความเห็นส านักงาน  
ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกตำมกฎหมำยกำรโอนเงินจำก PVD ต้องกระท ำหลังจำกสมำชิก 

สิ้นสมำชิกภำพแล้ว หำกสมำชิกหรือกรรมกำรแจ้งล่วงหน้ำมำกเกินไปโดยที่สมำชิกยังไม่สิ้นสมำชิกภำพ  
จะท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินได้ และท ำให้บริษัทจัดกำรมีควำมผิด ซึ่งในทำงปฏิบัติกำรได้รับเอกสำรครบถ้วน 
หมำยถึง กำรมีกำรสิ้นสมำชิกภำพแล้ว ได้น ำส่งเงินงวดสุดท้ำยครบ และได้รับเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแจ้ง
สิ้นสมำชิกครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ปฏิบัติในปัจจุบันอยู่แล้ว 

(3)  กำรโอนเงินจำก PVD ไป RMF ควรโอนย้ำยทั้งก้อนและไปกองเดียว และ กลต. ควรก ำหนด
แนวปฏิบัติ กรณีมีกำรโอนเงินบำงส่วน รวมกำรโอนทอดต่อไปใน RMF for PVD 

ความเห็นส านักงาน 
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนหรือบริษัทจัดกำรสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขดังกล่ำวได้เอง  

โดยต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบก่อนโอนเงิน 
(4)  กรณีที่ให้ split เงิน PVD ตำมสัดส่วน ไม่รูว้่ำนับอำยุและหักภำษีอย่ำงไร จึงไม่ควรให้โอน

บำงส่วนได ้
ความเห็นส านักงาน เช่นเดียวกับค ำตอบข้อ 4.3 (3) 

(5)  กรณีเปลี่ยนนโยบำย ขอให้โอนทั้งจ ำนวน ยกเว้นโอนย้ำยเงินภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกัน
สำมำรถ split ได้หลำยนโยบำย เน่ืองจำกหำกผิดเงื่อนไขบริษัทจัดกำรที่รับโอนมำอำจไม่ทรำบ 

ความเห็นส านักงาน เช่นเดียวกับค ำตอบข้อ 4.3 (3) 
(6)  ขอแก้ไขค ำเตือนเกี่ยวกับกำรเสียสิทธิภำษี ควรระบุเพิ่มว่ำกรณีขำยหน่วยหรือเปลี่ยนแปลง

เป็นหน่วยกองอื่นหรือโอนเงินออกจำก RMF for PVD ผู้ถือหน่วยอำจเสียสิทธิภำษี 
ความเห็นส านักงาน  
ถ้อยค ำในข้อ 109/5 ของกำรแก้ไขประกำศจัดกำรได้ระบุครอบคลุมทุกกรณีที่ท่ำนเสนอแล้ว  

(7)  ไม่เห็นด้วยที่ต้องเก็บข้อมูลอำยุตัว อำยุสมำชิก เพรำะควรเป็นหน้ำที่ของผู้ยื่นภำษีที่ต้องแสดง
กำรค ำนวณเงินได้ตำม 40 (1) และเห็นว่ำควรให้บริษัทจัดกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยเหมือน RMF ปกต ิ

ความเห็นส านักงาน 
ตำมที่ส ำนักงำนได้หำรือกับกรมสรรพำกรและเห็นด้วยในหลักกำรว่ำ ควรให้สิทธิประโยชน์

ทำงภำษีแก่ผู้โอนเงินจำก PVD ไป RMF ในแบบเดียวกับ PVD เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
กำรแก้ไขเร่ืองนี้คือต้องกำรให้เกิดกำรออมอย่ำงต่อเน่ือง โดยสำระส ำคัญจะยกเว้นไม่ถูกบังคับลงทุนเพิ่มเติม 
และให้นับอำยุสมำชิกต่อเนื่องจำก PVD และ RMF for PVD ได้  ดังนั้น ในกำรหักภำษีเมื่อมีกำรขำยคืน 
หน่วย RMF for PVD ก่อนครบเงื่อนไข บริษัทจัดกำรควรเก็บข้อมูลอย่ำงน้อยอำยุตัวและอำยุสมำชิกเพื่อจะได้
ยกเว้นภำษีทั้งจ ำนวนเมื่ออำยุครบ 55 ปี และอำยุสมำชิกนับต่อเนื่องไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี หำกผู้ลงทุนครบเงื่อนไข
ได้รับยกเว้นภำษีดังกล่ำว 
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(8)  ในร่ำงประกำศจัดตั้งกองทุนฯ ขอให้ตัดข้อ 16/7 (3) สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล  
เพรำะไม่จ ำเป็นต้องก ำหนดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล เนื่องจำก RMF ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ 

ความเห็นส านักงาน 
ในข้อ 16/7 ของร่ำงประกำศจัดตั้งกองทุนเป็นกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรแบ่ง class ของ 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป โดยแก้ไขเพิ่มข้อ 16/7 (5) ให้สำมำรถแบ่ง class กรณี RMF for PVD 
เท่ำนั้น 

(9)  กำรก ำหนดหมำยเลขผู้ถือหน่วยให้ต่ำงกันระหว่ำงผู้ถือหน่วย RMF ทั่วไป กับผู้ที่โอนเงินมำ
จำก PVD ถือเป็นกำรแยกส่วนของผู้ถือหน่วยตำมข้อ 16/7 (6) เพียงพอแล้วหรือไม่  

ความเห็นส านักงาน 
บริษัทจัดกำรควรมีระบบทะเบียนที่สำมำรถแยกผู้ถือหน่วย RMF ทั่วไปกับผู้โอนเงินจำก 

PVD ให้ชัดเจนเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์และกำรค ำนวณภำษีที่แตกต่ำงกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถใช้
เคร่ืองมือหรือวิธีกำรใดเพื่อให้แน่ใจว่ำจะรองรับทุกกรณี เช่น กรณีสมำชิกคนเดียวกันมีกำรลงทุนใน RMF 
ทั่วไปอยู่แล้ว และมีกำรโอนเงินจำก PVD มำ RMF ก็ควรมีทะเบียนคุมที่แยกเงินดังกล่ำวออกจำกกันได้ 

(10) กำรแจ้งข้อมูลกำรเสียสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในร่ำงประกำศจัดกำร สำมำรถระบุในหนังสือ 
ชี้ชวนอย่ำงเดียวหรือแจ้งเมื่อผู้ลงทุนขำยคืนหน่วย 

ความเห็นส านักงาน 
ส ำนักงำนไม่ได้ก ำหนดวิธีกำรแจ้งข้อมูลกำรเสียสิทธิดังกล่ำว บริษัทจัดกำรสำมำรถก ำหนด

วิธีกำรแจ้งเองได้ ซึ่งกรณีเสียสิทธิภำษีบริษัทจัดกำรควรแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบก่อน และมีหน้ำที่หักภำษีเงินได้
ตำมมำตรำ 40(1) เมื่อมีกำรขำยคืนแบบผิดเงื่อนไข 

4.4 ประเด็นอื่น ๆ 
กำรหักภำษีกรณีขำยคืนผิดเงื่อนไข เสนอให้หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3% เหมือน RMF ทั่วไป 

เพรำะเป็นหน้ำที่ของผู้มีเงินได ้ซึ่งจะไม่เป็นภำระแก่บริษัทจัดกำรในกำรเก็บข้อมูล  
ความเห็นส านักงาน 
ส ำนักงำนได้น ำประเด็นดังกล่ำวหำรือกับกรมสรรพำกร โดยเรียนเชิญผู้แทนจำกสมำคมบริษัท

จัดกำรลงทุนเข้ำร่วมด้วย ซึ่งได้รับกำรยืนยันจำกเจ้ำหน้ำที่กรมสรรพำกรว่ำ เงินได้จำกกรณีกำรขำยคืน 
แบบผิดเงื่อนไข RMF for PVD พิจำรณำเป็นเงินได้บุคคลธรรมดำตำมมำตรำ 40(1) เหมือนกรณี PVD ทั่วไป 
เน่ืองจำกเป็นเงินที่โอนมำจำก PVD เพื่อให้สถำนะกำรคงเงินใน PVD มีควำมต่อเน่ือง จึงต้องพิจำรณำ 
เหมือนกรณี PVD ซึ่งต้องหักภำษีตำมอัตรำก้ำวหน้ำ ต่ำงกับเงินได้จำกกำรขำยคืน RMF ทั่วไปซึ่งเป็นเงินได้ 
ตำมมำตรำ 40(8)  
                                                        
i ขอขอบคุณผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี้ 
1. บลจ.กสิกรไทย  4. บลจ. ทหำรไทย 
2. บลจ. ธนชำต   5. บลจ. เอ็มเอฟซี 
3. บลจ. ทิสโก้   6. บลจ. บัวหลวง 


