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บทคัดยอ 

การลงทุนเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูที่มีเงินออมนอกจากการฝากเงินออมทรัพยในสถาบัน
การเงินตางๆ แตการลงทุนก็ยังมีหลายทางเลือกที่ผูลงทุนตองตัดสินใจใหดี เนื่องจากขึ้นชื่อคําวา
ลงทุน ยอมตองมีความเสี่ยงเปนของคูกันเสมอ การลงทุนที่ใชเงินลงทุนนอย ขณะที่มีความเสี่ยง
ก็นอย ยอมเปนที่พึงปรารถนาของผูลงทุน ซึ่งหากเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่คอนขางสูง
เปนสวนประกอบแลว ยิ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูลงทุนสามารถใชเปนสวนประกอบในการ
ตัดสินใจไดเร็วขึ้นโดยไมตองลังเลใจอีก บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะเสนอแนะแนวคิด
เบื้องตนในการลงทุน สําหรับนักลงทุนหนาใหมไดใชในการประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย
ความระมัดระวังมากขึ้น 
 
ABSTRACT 

Investment is another choice for people to save money, but there are many kinds of 
investment. Investors must be sure to make the best decision as good as they can.  
However each investor prefers to invest with only little money, but gaining the highest 
profit.  So this article aims to advise new investors to make their decision carefully. 

 
 

ขึ้นช่ือวาการลงทุน ยอมหมายถึงความเสี่ยง ความไม
แนนอน รวมไปถึงความวิตกกังวลวาเมื่อลงทุนไปแลวเหตุ- 
การณจะเปนอยางไรตอไป เม็ดเงินทุกเม็ดที่ลงทุนลงแรงไป
จะคุมคากับการลงทุนหรือไม แมจะมีการประชาสัมพันธ
เตือนผูลงทุนทั้งหนาเกาหนาใหมทั้งหลายใหพึงใชความ
ระมัดระวังในการลงทุนอยูเสมอวา “การลงทุนมีความเสี่ยง  
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีกอนการตัดสินใจ
ลงทุน” อยูแลวก็ตาม แตผลสุดทายก็ยังอาจทําใหแมเปน      
ผูลงทุนหนาเกาก็ตามตองพบกับความผิดหวังในการตัด    
สินใจของตนเอง ทั้งๆ ที่คิดวาตนเองไดเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดแลว 

ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่ตองนํามาพิจารณากอนการตัด  
สินใจลงทุน ก็คือ ตัวเองตองรูจักหาจุดยืนของตัวเองกอน 
ตองรูวาตัวเองมีความตองการพรอมที่จะลงทุนมากนอย
เพียงใด โดยคํานึงถึงความสามารถของตัวเองในการลงทุน 
คิดวาตัวเองมีวงเงินที่จะใชลงทุนเปนจํานวนเทาใด ซึ่งทาง 
 

เลือกหนึ่งของการลงทุน ก็คือ การลงทุนในกองทุน เพื่อ 
ใหเกิดสิทธิประโยชนทางภาษีมากที่สุด โดยผูลงทุนตอง
ระลึกอยูเสมอวา การลงทุนนั้นตองไมกระทบตอคาครอง
ชีพในปจจุบัน และในอนาคตอันใกล 

เมื ่อรู จ ุดยืนที ่แนนอนของตัวเองและตัดสินใจแน 
นอนแลว สิ่งตอไปที่ตองคํานึงถึง ก็คือ ผูลงทุนตองยอม 
รับความจริงที่วา ขึ้นช่ือวาการลงทุนแลว ไมวาจะเปนการ
ลงทุนประเภทใด ลวนแลวแตมีความเสี่ยงดวยกันทั้งนั้น 
ตางกันเพียงแคเสี่ยงมากเสี่ยงนอย ดังนั้น หากตองการให
ไดผลตอบแทนสูง แนนอนผูลงทุนก็ตองเตรียมใจพรอม 
ที่จะยอมรับกับความเสี่ยงที่สูงเชนกัน ผูลงทุนจึงตองมี
ความพรอมที่จะเผชิญหนากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเสมอ 

หลังจากที ่ผู ลงทุนจํากัดวงเงิน เพื ่อการลงทุนของ
ตัวเอง และพรอมที่จะเผชิญหนากับความเสี่ยงที่ตัวเอง
เลือกแลว ผูลงทุนตองศึกษาหาความรูเทาที่จะทําไดจาก
ขอมูลตางๆ รวมทั้งหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุน โดย 
 



 

พิจารณาวาสิ่งที่ตัวเองตองการที่สุดตรงกับกองทุนไหน
มากที่สุดก็ตัดสินใจเลือกกองทุนนั้นออกมาพิจารณาอีก
ครั ้งหนึ ่ง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกองทุนอื ่น ที ่มี
นโยบายการลงทุนเหมือนๆ กัน ดูวาผู บริหารกองทุนมี
ประสบการณเกี่ยวกับการบริหารกองทุนมากนอยเพียงใด 
มีใบอนุญาตถูกตองหรือไม มีความมั่นคง ความนาเชื่อถือ
อยูในระดับไหน รวมถึงศึกษาถึงผลการดําเนินงานของ
กองทุนเหลานั้นกอนที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่คิดวาดีที่สุด
สําหรับตัวเองเปนครั้งสุดทาย 

เมื่อผูลงทุนตัดสินใจเลือกที่จะลงทุนแลว สิ่งหนึ่งที่ผู
ลงทุนตองตระหนักอยูเสมอ ก็คือ การลงทุนบางอยางไมใช 
การฝากออมแตเพียงอยางเดียว ยอมตองมีความเสี่ยงใน  
แงของการขาดทุนบาง หรือสิ่งเลวรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม
คาดฝน ก็คือ ผูลงทุนอาจตองสูญเสียเงินที่นํามาลงทุนไป
ทั้งหมด ดังนั้น ถึงแมวาผูลงทุนไดลงทุนไปดวยการตัด 
สินใจของตนเอง หรือมีผูเช่ียวชาญมาชวยบริหารเงินแทน
ก็ตาม ผูลงทุนควรตองคอยติดตามถึงผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอยางสม่ําเสมอ ควรตองทราบถึงสิทธิที่ควร
ไดรับจากการลงทุน ตลอดจนผูที่จะสามารถใหคําปรึกษา 
พ่ึงพาไดเมื่อเกิดปญหาในอนาคต 

สําหรับกองทุนรวมเพื ่อการเลี ้ยงชีพ  (Retirement 
Mutual Fund) หรือ RMF และกองทุนรวมหุนระยะยาว 
(Long Term Fund) หรือ LTF เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู
ลงทุนทั ้งหลายยังคงใหความสนใจไมแพการลงทุนใน
กองทุนชนิดอื่นๆ  

ทั้ง RMF และ LTF จัดเปนกองทุนรวมชนิดหนึ่ง 
กองทุนรวม หมายถึง การที่ผูลงทุนหลายๆ คนนําเงินมา
ลงทุน โดยมีบริษัทที่มีความชํานาญดานการบริหารการ 
เงิน เปนผูนําเงินจากผูลงทุนของทุกคนมารวมกัน แลว
จัดการบริหารเงินเหลานั้นใหเปนไปตามนโยบายการลง- 
ทุนที่วางแผนไวลวงหนา แต RMF มีวัตถุประสงคที่แตก 
ตางจากกองทุนรวม ก็คือ ผูที่ลงทุนใน RMF จะเปนคนที่
ตองการสะสมเงินไวใชเมื่อเกษียณอายุ ผิดกับผูที ่ลงทุน 
ใน LTF มักจะเปนบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งหวังเพียงการ
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี LTF จึงเปนกองทุนรวม
ชนิดที่เนนการลงทุนในหุนเปนหลัก 

RMF จึงนาจะเหมาะกับคนที่ไมมีเงินสวัสดิการเมื่อ
เกษียณอายุ ไมวาจะเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คนกลุมนี้จึงมักหาหลักประกัน

ชีวิตใหกับตัวเอง โดยการลงทุนในกองทุนชนิดนี้ เพื่อจะ
ไดมีเงินไวใชจายเมื่อยามเกษียณอายุแลว สวน LTF จะ
เหมาะกับคนที่ไมมีความชํานาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุน
ระยะยาว จึงอาศัยการลงทุนผานกองทุนชนิดนี้ โดยตอง
ถือหนวยลงทุนไวไมนอยกวา 5 ป ขณะเดียวกันผูที่เลือก
ลงทุนใน LTF ตองตระหนักและยอมรับถึงความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
การลงทุนใน RMF  

กองทุนรวม RMF เปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ที่ผูลงทุนสามารถเลือกลงทุน โดยแบงออกเปน 5 รูปแบบ 
ดังนี้ 

1.  การลงทุนในตราสารทุน จัดเปนการลงทุนประ- 
เภทที่ใหผลตอบแทนในอัตราที่สูง แตก็มีความเสี่ยงคอน 
ขางสูงเชนกัน เนื่องจากกองทุนประเภทนี้เปนการนําเงิน
ไปลงทุนในตราสารทุน ซึ ่งมักมีการเปลี ่ยนแปลงของ
ราคาอยูตลอดเวลา การลงทุนในตราสารทุนจึงเปนการนํา
เงินที่รวบรวมไดไปลงทุนในตราสารทุนประเภทตางๆ 
เชน ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย (Warrant) 
หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ ่งจะตองมีการถือหุ นไว 
เกินกวา 65% ของมูลคาสินทรัพยสุทธิในแตละรอบบัญชี
ของกองทุนนั้น 

กองทุนในตราสารทุน ยังแบงออกไดเปน 3 ประเภท 
คือ 

กองทุนรวมกลุมธุรกิจ (Sector Fund) เปนกองทุนรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่อยูในกลุมธุรกิจ
เดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดกองทุนรวม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant Fund) เปนกองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลัก 
ทรัพยประเภทตางๆ กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of 
Funds) เปนกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหนวยลง 
ทุน รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นๆ  

2.  การลงทุนในตราสารหนี้ จัดเปนการลงทุนประ- 
เภทที่มีความเสี่ยงนอยกวาการลงทุนในตราสารทุน เนื่อง 
จากเปนกองทุนรวมที่นําเงินที ่รวบรวมไดจากการขาย
หนวยลงทุน ไปลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตางๆ เชน 
ตั๋วเงินคลัง หุนกู พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 



 

ซึ่งผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนในรูปของดอกเบี้ยที่มี
ความสม่ําเสมอ และถึงแมวาราคาซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาวะตลาดบาง แตผลตอบแทนที่ไดรับก็ยังไม
เปลี่ยนแปลงมากเทากับตราสารทุน 

กองทุนในตราสารทุน ยังแบงออกไดเปน 3 ประเภท 
คือ  

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป (General Fixed-income 
Fund) เปนกองทุนรวมที่เนนนโยบายการลงทุนในตรา  
สารหนี้แตเพียงอยางเดียว ไมมีการลงทุนในตราสารทุน  
แตอยางใด กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term 
Fixed-income Fund) เปนกองทุนรวมที่มีนโยบายการลง- 
ทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครองไมเกินหนึ่ง
ป 

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-term Fixed-
income Fund) เปนกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครองมากกวาหนึ่งป  
ขึ้นไป 

3.  การลงทุนในตลาดเงิน จัดเปนการลงทุนในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ ประเภทที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดเมื่อเปรียบ 
เทียบกับการลงทุนใน 2 แบบแรก เนื่องจากเปนการลงทุนใน
รูปแบบของตราสารหนี้ โดยเลือกเฉพาะตราสารหนี้ระยะ 
สั้นที่มีคุณภาพ ที่มีอายุที่เหลือไมเกิน 1 ปหรืออาจเปนตรา
สารหนี้ที่กําหนดชําระเงินตนเมื่อทวงถาม 

4.  การลงทุนแบบผสมผสาน จัดเปนการลงทุนประ-
เภทที่มีความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากเปนกอง 
ทุนที่ใหสิทธิผูจัดการกองทุนในการเลือกลงทุนทั้งตราสาร
หนี้และตราสารทุนไดในเวลาเดียวกัน โดยผลตอบแทน
และความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้ ขึ้นอยูกับสัดสวน
ของการลงทุนในตราสารแตละประเภท เชน หากกองทุน
รวมมีสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้มากกวาตราสารทุน 
ผลตอบแทนที่ไดรับรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ยอมต่ํา
กวากองทุนรวมที่มีสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนมาก 
กวาตราสารหนี้ เปนตน 

กองทุนแบบผสมผสานยังแบงออกไดเปน 3 ประเภท 
คือ 

กองทุนรวมแบบผสมยืดหยุน (Flexible Fund) เปน
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเปนอยางไรนั้นอยูที่ความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น การลงทุนจึง

ขึ้นอยูกับดุลพินิจในการตัดสินใจลงทุนของผูจัดการกอง 
ทุนวา ณ ภาวการณที่เปนอยูควรเลือกลงทุนอยางไร 

กองทุนรวมแบบผสมที่มีขอกําหนดในการลงทุนใน
ตราสารทุน (Balanced Fund) เปนกองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุนเกิน 35% แตตองไมเกินกวารอย
ละ 65% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมนั้น 

5.  การลงทุนในรูปแบบของการคุมครองเงินตน แม
เปนการลงทุนประเภทที่มีความเสี่ยงคอนขางนอยก็ตาม 
แตเปนรูปแบบการลงทุนที่มีเงื ่อนไขบางอยางที่ผูสนใจ
ลงทุนตองศึกษารายละเอียดใหรอบคอบกอนการตัดสิน 
ใจ เนื่องจากเปนรูปแบบการลงทุนที่มีการแบงเงินลงทุน
ในสัดสวนคอนขางมาก เพื่อนําไปลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทพันธบัตรรัฐบาล หรือตั๋วเงินคลังที่มีความเสี่ยงต่ํา 
จนไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเทียบเทากับเงินตน จากนั้นจะ
นําเงินสวนที่เหลือไปลงทุนในรูปแบบอื่นที่มีความเสี่ยง
สูงขึ้น 

 
ขอคิดสาํหรับผูท่ีตองการลงทุนใน RMF 

ผูที่ตองการลงทุนใน RMF สามารถเลือกนโยบายการ
ลงทุนเองได ต้ังแตกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ําไปถึงกองทุนที่ 
มีความเสี่ยงสูง กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา อาจหมายถึง พันธ-
บัตร ซึ่งจัดเปนการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนที่มีความ
เสี่ยงสูง อาจหมายถึง หุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อ 
หุน ซึ่งจัดเปนการลงทุนในตราสารทุน 

นอกจากนี้ ผูลงทุนตองซื้อหนวยลงทุนของ RMF อยาง
นอย 3% ขึ้นไปของเงินไดที่เกิดขึ้นในแตละป หรือเรียกวา
ไมนอยกวา 5,000 บาทตอป (แลวแตวาจํานวนใดจะต่ํากวา) 
และตองทําการซื้ออยางตอเนื่องอยางต่ําปละ 1 ครั้ง โดย 
ตองไมระงับการซื้อหนวยลงทุนเกินกวา 1 ปติดตอกัน อนึ่ง 
หากผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนใน RMF ไวพรอมกันหลายๆ 
กองทุน ก็ใหนับรวมการซื้อในทุกกองทุนไมนอยกวา 5,000 
บาทตอปเชนกัน 

สิ่งสําคัญของการลงทุนใน RMF ก็คือ ผูลงทุนตอง
ถือหนวยลงทุนไวจนกวาจะมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และ
ลงทุนมาแลวไมตํ่ากวา 5 ป หรือตองถือหนวยลงทุนในกอง 
ทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ปนับตั้งแต
วันที่ซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก กองทุน RMF จะไมมีการจาย 
เงินปนผลใหแกผูลงทุน และผูลงทุนก็ไมสามารถนําหนวย



 

ลงทุนของ RMF ที่ไดซื้อไวไปจําหนาย หรือนําไปเปนหลัก 
ประกัน หรือนําไปจํานํา 

หากผูลงทุนสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดที่กลาวมา
ขางตน จึงจะเปนผูที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี (ยกเวน 
ผู ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ) กลาวคือ ผู ลงทุนใน 
RMF มีสิทธิไดรับยกเวนในเรื่องของการคํานวณภาษี คือ 
เงินที ่นํามาซื ้อเงินลงทุนใน RMF ไดรับยกเวน ไมตอง
นําไปรวมในการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตามที่มีการจายจริงไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดแตละป 
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 พ.ศ.
2551 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 พ.ศ. 2551 กรมสรรพา-
กรไดเพิ่มวงเงินที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
สําหรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลัก 
ทรัพย สําหรับปภาษี 2551 วากรณีที่ซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หักไดไมเกินรอยละ 
15 ของเงินได และเมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะหครูโรง 
เรียนเอกชน (ถามี) แลวไมเกิน 500,000 บาท เวนแตจะมีการ
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 
ธันวาคม ดวยจะไดรับยกเวนภาษีทั้งหมดไมเกิน 700,000 
บาท มีขอสังเกตวากฎกระทรวงฉบับดังกลาวมีเรื่องของเงื่อน
เวลาเขามาเกี่ยวของดวย เพื่อการทําความความเขาใจใหงาย
ขึ้น จึงขอยกตัวอยางดังตอไปนี้ 

สมมติ นายมั่นคง มีเงินไดตลอดทั้งป จํานวน 5,000,000 
บาท และมีเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 150,000 
บาท ตอมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 นายมั่นคงซื้อหนวยลง- 
ทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จํานวนเงิน 500,000 บาท 
และตอมาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 นายมั่นคง ซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพิ่มอีกจํานวนเงิน 
50,000 บาท ดังนั้น เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารอง  
เลี้ยงชีพ และกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะหครูโรง 
เรียนเอกชน (ถามี) นายมั่นคง มีสิทธิหักลดหยอนคาซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จํานวน
ทั้งสิ้น 550,000 บาท  

หรือหากนายมั่นคง  มี เงินไดตลอดทั้ งป  จํ านวน 
5,000,000 บาท และมีเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
จํานวน 150,000 บาท ตอมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 นาย

มั่นคงซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
จํานวน 500,000 บาทเทานั้น 

กรณีนี้ เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
และกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน 
(ถามี) นายมั่นคง มีสิทธิหักลดหยอนคาซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพียง 350,000 บาท  

แตหากนายมั่นคง มีเงินไดตลอดทั้งป จํานวน 5,000,000 
บาท และมีเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 150,000 
บาท ตอมานายมั่นคงซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพเปนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 จํานวน 700,000 บาท 

กรณีนี้ เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
และกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน 
(ถามี) นายมั่นคง มีสิทธิหักลดหยอนภาษีคาซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพียง 550,000 บาท  

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนเกิน ตอมาเมื่อผูลง 
ทุนขายคืนหนวยลงทุนแลวไดกําไร กําไรจากการขายคืน
หนวยลงทุนเฉพาะสวนที่ลงทุนไวเกิน ผูลงทุนอาจนํากําไร
สวนที่ เกินนี้ไปรวมคํานวณ  เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาดวย หรือผูลงทุนอาจเลือกที่จะไมนํากําไรสวนที่
เกินนี้ไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาก็ได 

แตถาผูลงทุนไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่วางไว ถือวา
ผิดเงื่อนไขการลงทุน ยกเวนผูลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพล-
ภาพจึงจะถือวาไมผิดเงื่อนไขการลงทุน อนึ่ง ขอกําหนด 
การผิดเงื่อนไขการลงทุน สําหรับผูลงทุนที่ลงทุนไวนอย
กวา 5 ป ผูลงทุนตองคืนภาษีทั้งหมดที่ไดรับการยกเวนไป
แลวทุกป และเมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ผูลงทุนตอง
นํากําไรจากการขายคืนหนวยลงทุน ไปรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได แตสําหรับผูลงทุนที่ลงทุนไวเกิน 5 ป ผู
ลงทุนตองคืนภาษีที่ไดรับการยกเวนยอนหลังไปแลว 5 ป 
ทั้งนี้ทุกกรณีตองชําระคาภาษีภายในเดือนมีนาคมของป
ถัดไปนับจากปที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนด หรือนับตั้งแต
วันที่มีการขายคืนหนวยลงทุน 

สิ่งสุดทายคือ ผูลงทุนใน RMF สามารถขายหนวย
ลงทุน โดยที่ยังคงไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ก็ตอเมื่อ
ผูลงทุนตองถือหนวยลงทุนไวจนอายุครบ 55 ปบริบูรณ 
และลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ปนับตั ้งแตวันที ่ซื ้อวัน
แรก แตหากผูลงทุนมีอายุครบ 55 ป แตถือหนวยลงทุนไว
ไมเกิน 5 ป แลวตองการขาย กรณีนี้ ผูลงทุนตองคืนสิทธิ
ประโยชนทางภาษีทั้งหมด 



 

การลงทุนใน LTF  
กองทุนรวม LTF เปนกองทุนรวมที่มีรูปแบบการลง- 

ทุนรูปแบบเดียว คือ เปนการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเปน
การรวบรวมเงินไปลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวน 65% ของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
 
ขอคิดสําหรับผูท่ีตองการลงทุนใน LTF 

ผูที่ตองการลงทุนใน LTF ไมมีโอกาสในการเลือก
นโยบายการลงทุนไดอยางเชนผูที่ลงทุนใน RMF เนื่อง   
จากการลงทุนใน LTF มีนโยบายการลงทุนเพียงอยางเดียว 
โดยลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่มีการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ไมตํ่ากวารอยละ 65 ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุน นอกจากนี้ การลงทุนใน LTF อาจเนนเปา 
หมายของการลงทุนไปยังหุนตามที่บริษัทเห็นสมควรวา
เปนการลงทุนที่ตรงตามนโยบายของบริษัทเอง หรืออาจ
เนนการลงทุนไปที่หุนตามกลุมของกิจการอุตสาหกรรม 

ผูที่ตองการลงทุนใน LTF จะตองลงทุนซื้อหนวยลง- 
ทุน และถือไวไมตํ่ากวา 5 ป นับตั้งแตปปฏิทิน เปนตนวา 
ผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนในระหวางป 2551 ดังนั้น หนวยลง- 
ทุนจะครบกําหนดตามเงื่อนไข ก็คือ ต้ังแตเดือนมกราคม 
2555 เปนตนไป 

หากผูลงทุนสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน จึง
จะเปนผูที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี กลาวคือ ผูลงทุน
ใน LTF มีสิทธิไดรับการยกเวนในเรื่องของการคํานวณ
ภาษี คือ เงินที่นํามาซื้อเงินลงทุนใน LTF ไดรับยกเวนไม
ตองนําไปรวมในการคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตามที่มีการจายจริงไมเกินรอยละ 15 ของเงินได
แตละป ดังรายละเอียดที่ปรากฏในกฎกระทรวง ฉบับที่ 
266 พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 พ.ศ. 2551 กรม 
สรรพากรไดเพิ่มวงเงินที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา สําหรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน
ระยะยาว (LTF) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สําหรับปภาษี 2551 วากรณีซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) หักไดไมเกินรอยละ 15 ของ
เงินได และไมเกิน 500,000 บาท เวนแตจะมีการซื้อหนวย  
ลงทุนดังกลาว ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ดวย
จะไดรับยกเวนภาษีทั้งหมดไมเกิน 700,000 บาท ยกตัว- 
อยางเชน 

นายมั่นคง มีเงินไดตลอดทั้งป จํานวน 5,000,000 บาท 
ตอมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 นายมั่นคง ซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว จํานวน 700,000 บาท 

ดังนั้น นายมั่นคง มีสิทธิหักลดหยอนคาซื้อหนวยลง- 
ทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว จํานวน 500,000 บาท หรือ
หากนายมั่นคง มีเงินไดตลอดทั้งป จํานวน 5,000,000 บาท 
ตอมาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 นายมั่นคง ซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว จํานวน 700,000 บาท กรณีนี้ 
นายมั่นคง มีสิทธิหักลดหยอนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาว จํานวน 700,000 บาท 

แตหากนายมั่นคง มีเงินไดตลอดทั้งป จํานวน 5,000,000 
บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 นายมั่นคง ซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว จํานวน 500,000 บาท ตอมาวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2551 นายมั่นคง ซื้อหนวยลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาวเพิ่มอีก จํานวน 200,000 บาท 

ดังนั้น นายมั่นคง มีสิทธิหักลดหยอนคาซื้อหนวยลง- 
ทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวทั้งสิ้น เปนเงิน 700,000 
บาท 

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนเกิน ซึ่งตอมาเมื่อมี
การขายคืนหนวยลงทุนแลวไดกําไร กําไรจากการขายคืน
หนวยลงทุนเฉพาะสวนที่ลงทุนไวเกิน ผูลงทุนมีทางเลือก 
2 ทางเชนเดียวกับผูลงทุนใน RMF คือ ผูลงทุนอาจนํา
กําไรสวนที่เกินนี้ไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา หรือผูลงทุนอาจเลือกที่จะไมนํากําไรสวนที่เกิน
นี้ไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาก็ได 

อนึ่ง การขายคืนหนวยลงทุนนั้น ผูลงทุนสามารถขาย
คืนหนวยลงทุนไดไมเกินปละ 2 ครั้ง แตถามีการขายคืน
หนวยลงทุนกอนครบกําหนด 5 ปปฏิทิน ใหถือวาผิดเงื่อน 
ไขการลงทุน ยกเวนผู ลงทุนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
เทานั้น 

แตถาผูลงทุนไมปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขขางตน 
ถือวาผิดเงื่อนไขการลงทุน ผูลงทุนควรตองรีบจายคืนภาษี 
ที่ไดรับยกเวนไปโดยเร็ว เพราะนอกจากการที่ตองจายคืน
ภาษีที่ไดรับยกเวนแลว ผูลงทุนยังตองจายเงินเพิ่ม คิดเปน
รอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินภาษีที่ไดรับยกเวน นับตั้งแต
เดือนเมษายนของปที่ผูลงทุนยื่นหนังสือขอยกเวนภาษีไว 
ไปจนถึงเดือนที่มีการยื่นหนังสือขอคืนภาษี 

สําหรับการจายภาษีกําไรจากการขายคืนหนวยลงทุน 
ผูลงทุนตองดําเนินการจาย ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนา- 



 

คมของปถัดไปนับจากปที ่ไมไดปฏิบัติตามขอกําหนด 
โดยผูลงทุนตองนํากําไรที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลง- 
ทุนนั้น ไปรวมกับเงินไดเพื่อคํานวณการเสียภาษี ซึ่งโดย 
มากผูลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย 3% ของกําไรจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนไวลวงหนาแลวตั้งแตตอนที่มีการขาย
คืนหนวยลงทุน 

 
ผลสํารวจการดําเนินงานกองทุนรวม LTF & RMF 
สําหรับป 2551 

เนื่องจากในปที่ผ านมาเปนที่ทราบโดยทั่ วกันว า 
ภาวการณลงทุนในตลาดหุนและภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก 
ตกต่ําลงอยางรวดเร็วอยางนาใจหาย ทําใหชวงปที่ผานมาถือ
เปนปที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุดเปนประวัติการณ เนื่อง 
จากดัชนีตลาดหุนทั่วโลกปรับตัวลดลงมากกวารอยละ 50 
แตถึงอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตแมวาภาวการณลงทุนใน
ตลาดหุนจะเต็มไปดวยอุปสรรคมากมาย แตกองทุนรวม 
RMF และ LTF ก็ยังคงสามารถขยายตัวเติบโตตอไปได เมื่อ
สิ้นเดือนธันวาคม 2551 สําหรับกองทุนรวม RMF ซึ่งในสวน
ที่เปนกองทุนรวมหุนมีทั้งหมด 18 กองทุนนั้น ประกอบดวย
สินทรัพยภายใตการบริหาร (AUM) คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 6.3 
พันลานบาท (ดูตารางที่ 1) แตสําหรับกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว LTF ทั้งหมด 52 กองทุนนั้น ประกอบดวยสินทรัพย

ภายใตการบริหาร รวมทั้งสิ้น 45.4 พันลานบาท (ดูตารางที่2) 
สําหรับกองทุนตราสารหนี้มี 20 กองทุน ประกอบดวย สิน 
ทรัพยภายใตการบริหาร คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 13.6 พันลาน
บาท สวนกองทุนผสมแบบยืดหยุนรวมมี 13 กองทุนนั้น ประ- 
กอบดวยสินทรัพยภายใตการบริหาร รวมทั้งสิ้น 8.3 พันลาน
บาท และกองทุนเงินสดมี 10 กองทุน ประกอบดวยสินทรัพย
ภายใตการบริหาร รวมทั้งสิ้น 6.6 พันลานบาท 

หากพิจารณาในแงของสินทรัพยภายใตการบริหาร
แลว กองทุน LTF มีมูลคาสินทรัพยมากกวากองทุน RMF 
ซึ่งมีสินทรัพยภายใตการบริหารรวมทั้งสิ้น 36.8 พันลาน
บาท เนื่องจากผลประโยชนทางภาษีที่เงินลงทุนในกองทุน
รวม RMF ไดรับการยกเวนจํานวน 500,000 บาทนั้น ตอง
นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดวย ซึ่งผูที่มี
รายไดคอนขางสูงสวนมากมักจะหักเงินเขากองทุนสํารอง
เลี้ยงไปจนเต็มเพดานแลว ดังนั้น จึงคาดการณไดวาผูลง- 
ทุนรายใหม ที่จะเขามาลงทุนในกองทุน LTF และ RMF จะ 
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น และเม็ดเงิน
เริ่มกลับเขามาแสวงหาผลตอบแทนในตลาดหุนกันอีกครั้ง 
จากประโยชนในเรื่องของภาษีและสภาพคลองรายวัน จะ
เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหนักลงทุนของกองทุนรวม 2 ประ- 
เภทนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
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