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เข้าใจกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
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บทคัดย่อ

กองทุนรวม LTF เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมพิเศษอื่น ที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนเพิ่มเติมจากกองทุนรวมทั่วไป คือให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดย 1) สามารถน�าเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ไปถือเป็นค่าลดหย่อน
ในการค�านวณภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาประจ�าปีได้ ตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 15% ของเงนิได้พงึประเมนิต่อปี และไม่เกนิ 500,000 
บาท และ 2) ผลประโยชน์หรือก�าไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนจะได้
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนกรณีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่ก�าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้นผู้ลงทุนมืออาชีพหรือผู้มีเงินออมที่
ประสงค์จะแสวงหาผลตอบแทนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการน�าเงินไปฝากธนาคาร แต่อาจไม่มีเวลา ความรู้ และความช�านาญในการ
ลงทนุ การลงทนุในกองทนุรวม LTF จงึเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ทีน่่าสนใจ หากผูล้งทนุหรอืผูม้เีงนิออมได้ให้ความสนใจและศกึษาเงือ่นไขการ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF แล้วจะพบว่าการลงทุนดังกล่าวไม่ยุ่งยากและยังสามารถใช้ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกทาง
หนึ่ง บทความนี้จะอธิบายถึง ความหมาย ลักษณะและประเภทของกองทุนรวม LTF เงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวม LTF เพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับและการปฏิบัติกรณีที่มีการผิดเงื่อนไขการลงทุน

Abstract

The LTF mutual fund is a special kind of mutual fund that gives additional benefits to investors than general mutual 
funds. The additional benefits give tax benefits to individual investors by: 1) being able to modulate annual personal 
income tax from the exact amount of money used to buy the LTF mutual funds but not more than 15% of the assessable 
income per year; and 2) benefiting or profiting from selling back the investment unit (capital gain) without tax deduction. 
However, investors will be able to receive tax benefits from investment only if they followed the term of investment. Therefore, 
professional investors or people with savings who want to seek for returns in other forms apart from savings their money 
with banks but might not have time or knowledge about investments, investing in LTF mutual funds is another interesting 
choice. If investors or people with savings are interested and revise the term of investment in LTF mutual funds, they will 
realize that it is not complicated and it is another way to plan for their personal income tax. This article will explain about 
the meaning, characteristics, category of LTF mutual funds, term of investment in LTF mutual funds, as well as the tax benefits 
that investors will received and the consequences in case of a bleach of term of investment. 

 
บทน�า

กองทุนรวม LTF เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมพิเศษอื่น ที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนเพิ่มเติมจากกองทุนรวมทั่วไป คือ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดย 1) สามารถน�าเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ไปถือเป็นค่าลด
หย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปีได้ ตามจ�านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินต่อปี และไม่เกิน 
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500,000 บาท และ 2) ผลประโยชน์หรือก�าไรที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน (Capital Gain) ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม
ผูล้งทนุจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทนุกรณทีีป่ฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขการลงทุนที่ก�าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้นผู้ลงทุนมืออาชีพ
หรือผู้มีเงินออมที่ประสงค์จะแสวงหาผลตอบแทนในรูปแบบอื่น
นอกเหนือจากการน�าเงินไปฝากธนาคาร แต่อาจไม่มีเวลา ความ
รู้ และความช�านาญในการลงทุน การลงทุนในกองทุนรวม LTF จึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ หากผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมได้ให้
ความสนใจและศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม LTF แล้วจะ
พบว่าการลงทนุดงักล่าวไม่ยุง่ยากและยงัสามารถใช้ในการวางแผน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกทางหนึ่ง บทความนี้จะอธิบายถึง 
ความหมาย ลักษณะและประเภทของกองทุนรวม LTF เงื่อนไขใน
การลงทุนในกองทุนรวม LTF เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวม
ถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับและการปฏิบัติกรณีที่
มีการผิดเงื่อนไขการลงทุน 

กองทุนรวม LTF คืออะไร

ค�าว่า LTF ย่อมาจากค�าว่า “Long Term Equity Fund” 
หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” เป็นกอง
ทุนรวมที่เกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 
ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่ม
สดัส่วนผูล้งทนุสถาบนัในประเทศ อนัจะส่งผลให้ตลาดหลกัทรพัย์
ของประเทศไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในระยะยาว ไม่ให้ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยผันผวนตามแรงซื้อขายของนัก
ลงทนุต่างประเทศมากเกนิไป ดงันัน้กองทนุรวม LTF จงึถกูก�าหนด
ให้ต้องลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน และเพื่อเป็นการจูงใจให้มีการลงทุนในกองทุนรวม 
LTF จึงได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดา ให้สามารถน�าเงินที่ลงทุนในกองทุนรวม LTF ไปถือเป็น
ค่าลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปีได้ 
หากการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม มี
ข้อทีน่่าสงัเกตคอืกฎหมายได้ก�าหนดการให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
จากการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวม LTF จะต้องเป็นการซือ้หน่วย
ลงทุนภายในปี 2559 นี้เท่านั้น

การลงทุนในกองทุนรวม LTF เป็นการลงทุนผ่านบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เหมาะส�าหรับบุคคลธรรมดา
ทีต้่องการลงทนุในหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธขิองบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม โดยกฎหมายได้ก�าหนดว่าบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนใดที่ต้องการจัดตั้งกองทุนรวม LTF จะต้อง
ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2550 หมายความ
ว่าปัจจบุนับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุไม่สามารถจดัตัง้กองทนุ
รวม LTF ใหม่เพิม่เตมิได้อกี และจากข้อมลู ณ วนัที ่26 พฤศจกิายน 
2553 พบว่ามบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุทีม่กีองทนุรวม LTF ทัง้
สิ้น 20 บริษัท มีจ�านวนกองทุนรวม LTF ทั้งสิ้น 52 กองทุน และ
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้นสูงถึง 110,375,734,824.13 บาท 
ข้อมูลสรุปดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงสถิติข้อมูลสรุปจ�านวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม LTF จ�านวนกองทุนและมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2547 - 2553 และในตารางที่ 
2 แสดงรายละเอียดข้อมูลจ�านวนกองทุนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ข้อมูล ณ สิ้นปี

ข้อมูล 2553* 2552 2551 2550 2549 2548 2547

จ�านวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการที่มีกองทุนรวม LTF 20 20 22 21 18 18 17

จ�านวนกองทุน 52 52 52 53 34 30 22

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย : พันล้านบาท) 110.38 85.50 42.01 49.41 25.19 14.18 5.63

ตารางที่ 1 แสดงสถิติข ้อมูลสรุปจ�านวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม LTF จ�านวนกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2547 - 2553* (* ปี 2553 เป็นตัวเลขข้อมูลสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2553)
ที่มา: เว็ปไซต์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน http://www.aimc.or.th/21_infostats_rmfltffif.php?fund=lt
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ล�าดับที่ บริษัทจัดการ
จ�านวน 
(กองทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 26 พ.ย.2553 (บาท)

ส่วนแบ่งการ
ตลาด

1 บลจ. ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 6 33,280,483,541.33 30.15%

2 บลจ. กสิกรไทย จ�ากัด 6 30,128,632,019.16 27.30%

3 บลจ. บัวหลวง จ�ากัด 2 14,815,685,181.10 13.42%

4 บลจ. อยุธยา จ�ากัด 6 7,776,983,315.49 7.05%

5 บลจ. ทหารไทย จ�ากัด 2 6,448,647,913.34 5.84%

6 บลจ. อเบอร์ดีน จ�ากัด 1 4,360,978,024.85 3.95%

7 บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 4 2,323,359,856.98 2.10%

8 บลจ. ทิสโก้ จ�ากัด 2 1,992,494,607.75 1.81%

9 บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ�ากัด 4 1,981,995,173.04 1.80%

10 บลจ. ธนชาต จ�ากัด 2 1,839,107,863.89 1.67%

11 บลจ. ยูโอบี (ไทย) จ�ากัด 1 1,597,605,069.41 1.45%

12 บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 4 1,155,250,712.21 1.05%

13 บลจ. วรรณ จ�ากัด 3 1,075,483,515.64 0.97%

14 บลจ. นครหลวงไทย จ�ากัด 1 583,922,931.07 0.53%

15 บลจ. แอสเซ็ท พลัส จ�ากัด 2 522,576,692.24 0.47%

16 บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 1 187,490,412.49 0.17%

17 บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด 2 126,063,260.74 0.11%

18 บลจ. ฟินันซ่า จ�ากัด 1 115,150,642.39 0.10%

19 บลจ. ซีมิโก้ จ�ากัด 1 54,701,044.03 0.05%

20 บลจ. ฟิลลิป จ�ากัด 1 9,123,046.98 0.01%

รวม 52 110,375,734,824.13 100.00%

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลจ�านวนกองทุน และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ที่มา: เว็ปไซต์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน htp://www.aimc.or.th/21_infostats_rmfltffif.php?fund=ltf
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ประเภทของกองทุนรวม LTF

 การจัดประเภทของกองทุนรวม LTF ท�าได้หลายวิธี  
ขึ้นกับหลักเกณฑ์ในการจัดประเภท โดยในที่นี้จะกล่าวถึงการจัด
ประเภท 3 วิธี คือ 1) จัดประเภทตามสัดส่วนการลงทุน 2) จัด
ประเภทตามนโยบายการลงทุน และ 3) จัดประเภทตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล 
 วิธีที่ 1 จัดประเภทของกองทุนรวม LTF ตามสัดส่วนการ
ลงทุน สามารถแบ่งกองทุนรวม LTF เป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1) กองทุนรวม LTF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเต็มที่ เป็นกองทุนที่
เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่
นักลงทุนให้มากที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น 
กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว ของ บลจ.ทหารไทย 
ทีม่นีโยบายการลงทนุตามทีป่รากฏในหนงัสอืชีช้วนว่าเพือ่สร้างผล
ตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาวจากการลงทนุในตราสารทนุที่
มมีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดสงู มผีลประกอบการทีเ่ป็นก�าไร 
และมีการจ่ายหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล จึงเน้นลงทุนในหุ้น
เต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญ
และ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
หลักทรัพย์ 
 2) กองทุนรวม LTF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เพียงบางส่วนโดยมีการก�าหนดสัดส่วนการ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจน เป็นกองทุนที่ระบุอย่างชัดเจนว่าจะมีลงทุน
ในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กี่เปอร์เซนต์ และส่วนที่เหลือจะน�าไปลงทุนอย่างไร ท�าให้กองทุน
ชนดินีม้คีวามเสีย่งน้อยกว่าชนดิแรก แต่โอกาสทีจ่ะได้ผลตอบแทน
กย่็อมจะน้อยกว่ากองทนุกลุม่แรกเช่นเดยีวกนั ตวัอย่างเช่น กองทนุ
เปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ 
ทีม่นีโยบายการลงทนุตามทีป่รากฏในหนงัสอืชีช้วนว่าเป็นกองทนุที่
เน้นการลงทนุหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ทีม่นีโยบายหรอืมกีารจ่ายปันผลอย่างสม�า่เสมอ โดยเฉลีย่ในปีบญัชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุรวม และ
ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือ
ลงทุนในตราสารหนี้ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง
 3) กองทุนรวม LTF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่เพียงบางส่วน แต่ไม่ได้
ก�าหนดสัดส่วนไว้ชัดเจนเหมือนกลุ่มที่ 2 เพื่อให้มีความยืดหยุ่น

ในการลงทุน สามารถปรับเปลี่ยนพอร์ต การลงทุนให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เป็นกองทุนที่มีเป้าหมายมุ่งเน้น
ในการรักษาเงินต้นของผู้ลงทุนไม่ให้ขาดทุนมากกว่าเน้นเรื่อง
ผลตอบแทน ตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว 
สมาร์ท ของบลจ.ไทยพาณชิย์ ทีม่นีโยบายการลงทนุตามทีป่รากฏ
ในหนังสือชี้ชวนว่าเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มั่นคง และ/หรือมีแนว
โน้มเจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน
หลกัทรพัย์และสนิทรพัย์อืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีก่องทนุ
สามารถลงทนุได้ เช่นหลกัทรพัย์ของบรษิทัทัง้จดทะเบยีนและไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก 
ตราสารทางการเงินอื่น ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา
 วิธีที่ 2 จัดประเภทของกองทุนรวม LTF ตามนโยบาย
การลงทุน สามารถแบ่งกองทุนรวม LTF เป็น 2 กลุ่ม คือ
 1) กองทุนรวม LTF ที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุก เป็น 
กองทุนที่มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด ภายใต้ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ เหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่เชื่อในการสามารถใน
การบริหารจัดการและคัดสรรหุ้นของผู้จัดการกองทุน ตัวอย่าง
เช่น กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล ของบลจ.กสิกร
ไทย ที่มีนโยบายการลงทุนตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนว่าเป็นก
องทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นได้ไม่เกิน 20 บริษัท ในแต่ละช่วงเวลา  
ดังนั้น ต้องอาศัยความสามารถในการบริหารและประสบการณ์
ของผู้จัดการกองทุนเป็นอย่างสูงในการเลือกเฟ้นหุ้นเด่นที่สุด 20 
บริษัท จากทั้งหมด 566 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มาใส่ไว้ในพอร์ตกองทนุเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนตามทีน่กัลงทนุคาด
หวัง โดย 20 หุ้นเด่นที่เลือกมา ไม่เฉพาะหุ้นที่อยู่ในการค�านวณ
ของดัชนี SET50 แต่จะเป็นหุ้นตัวใดก็ได้ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(SET) ไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap/ Big Cap/ Blue 
Ship) หุ้นขนาดรองลงมา (Second Large Cap) หุ้นขนาดกลาง 
(Mid Cap) หรือหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) ก็ตาม ขอแค่ราคา
หุ้นมีโอกาสปรับขึ้นในอนาคตอันใกล้ด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวดี
ที่เข้ามาสนับสนุนหุ้นตัวนั้น อีกทั้งผู้จัดการกองทุนสามารถปรับ
เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนและปรับเปลี่ยนหุ้นเข้าออกได้ตลอดเวลา 
เมื่อเห็นว่าหุ้นที่มีในพอร์ตมีมูลค่าปัจจุบันใกล้เคียงกับมูลค่าหุ้นที่
ประเมินไว้ ก็สามารถขายท�าก�าไรและสับเปลี่ยนไปหาหุ้นเด่นตัว
อื่นในตลาดที่มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าพื้นฐานที่ประเมินไว้
  2) กองทุนรวม LTF ที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรับ เป็น 
กองทนุทีม่เีป้าหมายเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนตามดชันอ้ีางองิ เหมาะ
กับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการเสี่ยงกับการความสามารถในการบริหาร
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จัดการและคัดสรรหุ้นของผู้จัดการกองทุน ตัวอย่างเช่น กองทุน
เปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว ของ บลจ.ทหารไทย ที่
มีนโยบายการลงทุนตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนว่าเพื่อสร้างผล
ตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาวจากการลงทนุในตราสารทนุที่
มมีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดสงู มผีลประกอบการทีเ่ป็นก�าไร 
และมีการจ่ายหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล จึงเน้นลงทุนในหุ้น
เต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญ
และ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
หลักทรัพย์
 วธิทีี ่3 จดัประเภทของกองทนุรวม LTF ตามนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผล สามารถแบ่งกองทนุรวม LTF เป็น 2 กลุม่ คอื
 1)  กองทุนรวม LTF ที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
กองทุนนี้จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อกองทุนมีก�าไรสะสม 
เหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการมีรายได้ในระหว่างระยะเวลาการ
ลงทุน เนื่องจากหากเป็นการลงทุนที่เข้าเงื่อนไขจะต้องรอจนถึง
ระยะเวลาหนึ่งจึงขายคืนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งในระหว่างนั้น ผู้ลงทุน
อาจมีความจ�าเป็นต้องการใช้เงิน กรณีนี้จึงควรเลือกลงทุนใน
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่เงินปันผลที่ได้รับนี้จะต้อง
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดเค 20 ซี
เล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล ของ บลจ.กสิกรไทย ตามที่ปรากฏใน
หนังสือชี้ชวนว่าเป็นกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปี
ละ 2 ครั้งในกรณีที่กองทุนมีก�าไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลไม่
ท�าให้เกิดผลขาดทุนสะสมในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น โดย
ในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะพิจารณาจ่ายตามหลักเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 
ของก�าไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนิน
งานประจ�าแต่ละงวดบัญชีแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า หรือ  2) 
จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกอง
ทุน  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการที่จะไม่
จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่ค�านวณได้ต�่ากว่า 
0.25 บาท บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์และ
วันที่ 31 สิงหาคม
 2)  กองทุนรวม LTF ที่ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
เหมาะส�าหรบัผูล้งทนุทีมุ่ง่เน้นผลตอบแทนในรปูของก�าไรจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) เท่านั้น เนื่องจากก�าไรจาก
การขายคนืหน่วยลงทนุนีไ้ม่ต้องเสยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา กรณี
ทีเ่ป็นการลงทนุตามเงือ่นไขทีก่�าหนด แต่หากได้รบัผลตอบแทนใน
รูปของเงินปันผล เงินปันผลดังกล่าวต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมิน

และน�ามาค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ตัวอย่าง
เช่น กองทนุเปิดเค หุน้ระยะยาว ของ บลจ.กสกิรไทย ตามทีป่รากฏ
ในหนังสือชี้ชวนว่าเป็นกองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
 ข้อแตกต่างของกองทุนรวม LTF กับกองทุนรวมทั่วไป
 1)  กรณีการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด จะได้
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 2)  ไม่สามารถโอน จ�าน�า หรือน�าหน่วยลงทุนไปเป็น
หลักประกันได้
 3)   สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
ซึ่งจะมีการก�าหนดระยะเวลาที่สามารถขายคืนได้ไว้ในหนังสือ 
ชี้ชวนการลงทุน
 เงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวม LTF เพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี
 หากผู้ลงทุนต้องการน�าเงินลงทุนในกองทุนรวม LTF 
ไปถือเป็นค่าลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ประจ�าปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 1. ลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ยกเว้นกรณีผู้ลงทุน
ตายหรือทุพพลภาพ ดังนั้น หากผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวม LTF ในช่วงปลายปีที่ 1 และขายคืนหน่วยลงทุนไปตอนต้นปี
ที่ 5 ก็เข้าเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดคือไม่น้อย
กว่า 5 ปีปฏิทิน แต่หากน�ามาค�านวณเป็นจ�านวนปีที่ลงทุนจริงๆ 
ก็จะได้ประมาณ 3 ปีเศษเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้านายชัย ลงทุน
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF ในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 นายชัย 
จะสามารถขายหน่วยลงทุนกลุ่มนี้ได้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปโดย
ไม่ผิดเงื่อนไข (ดูตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาที่ต้องถือหน่วยลงทุน
 2. ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนติดต่อกันทุกปี หมายความว่า 
ถ้าต้องการลดหย่อนภาษีปีใด ก็สามารถลงทุนซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม LTF ในปีนั้นได้ทันที เช่นผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม LTF ในปี 2552 แล้วก็สามารถน�ามาหักลดหย่อนภาษี
ในปี 2552 ได้ทันที ต่อมาในปี 2553 เป็นต้นไปผู้ลงทุนอาจจะซื้อ
หรือไม่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ก็ได้ ไม่ถือเป็นการผิด
เงื่อนไขแต่อย่างใด
 3. ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเงินลงทุนขั้นต�่า กฎหมายไม่ได้
ก�าหนดในเรือ่งของเงนิลงทนุขัน้ต�า่ไว้ ผูล้งทนุสามารถลงทนุจ�านวน
เท่าใดก็ได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

 กรณีที่เป็นการลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด  
ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังต่อไปนี้
 1. เงนิทีล่งทนุซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวม LTF สามารถ



Executive Journal164

น�ามาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามจ�านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% 
ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาท ตัวอย่างเช่น 
 - ปี 2552 นายขวัญ มีรายได้จากเงินเดือนซึ่งเป็น
เงินได้ประเภทที่ 1 รวมทั้งปีเป็นจ�านวน 600,000 บาท รายได้
จากค่าลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นเงินได้ประเภทที่ 3 รวมทั้งปีเป็นจ�านวน 
100,000 บาท และรายได้จากการให้เช่าคอนโดมิเนียมซึ่งเป็น
เงินได้ประเภทที่ 5 รวมทั้งปีเป็นจ�านวนเงิน 500,000 บาท ดังนั้น 
นายขวัญมีเงินได้พึงประเมินรวมทั้งสิ้นในปี 2552 เป็นจ�านวน = 
600,000+100,000+500,000 = 1,200,000 บาท นายขวัญมีสิทธิน�า
เงินลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF มาถือเป็นค่าลดหย่อน
ได้ตามจ�านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 180,000 บาท (ไม่เกิน 15% 
ของ 1,200,000 บาท) หรือ
 - ปี 2553 นายขวัญ มีรายได้จากเงินเดือนซึ่งเป็น
เงินได้ประเภทที่ 1 รวมทั้งปีเป็นจ�านวน 2,400,000 บาท ราย
ได้จากค่าลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นเงินได้ประเภทที่ 3 รวมทั้งปีเป็นจ�านวน 
500,000 บาท และรายได้จากการให้เช่าคอนโดมิเนียมซึ่งเป็น
เงินได้ประเภทที่ 5 รวมทั้งปีเป็นจ�านวนเงิน 800,000 บาท ดังนั้น 
นายขวัญมีเงินได้พึงประเมินรวมทั้งสิ้นในปี 2553 เป็นจ�านวน = 
2,400,000+500,000+800,000 = 3,700,000 บาท นายขวัญมีสิทธิ
น�าเงินลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF มาถือเป็นค่าลด
หย่อนได้ตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท (15% ของ 
3,700,000 บาท ได้เท่ากบั 555,000 บาท ซึง่มากกว่า 500,000 บาท
ที่กฎหมายก�าหนด จึงหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท) 
 2. ผลประโยชน์หรือก�าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน 
(Capital Gain) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ตัวอย่างเช่น นายขวัญ ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF 
ในปี 2549 ในราคา 180,000 บาท หากนายขวญัขายคนืหน่วยลงทนุ

ตามเงื่อนไข ประกอบ)

ปีปฏิทิน การนับจ�านวนปีที่ลงทุนตามปีปฏิทิน การนับจ�านวนปีที่ลงทุนจริง

(ซื้อ 29 ธ.ค.52) 2552 1 ปี 3 วัน

2553 2 ปี 1 ปี 3 วัน

2554 3 ปี 2 ปี 3 วัน

2555 4 ปี 3 ปี 3 วัน

(ขาย 2 ม.ค.56) 2556 5 ปี 3 ปี 4 วัน

 ครบ 5 ปีปฏิทิน เป็นไปตามเงื่อนไข

ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาที่ต้องถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข

ดังกล่าวไปในปี 2553 ได้ในราคา 200,000 บาท ก�าไรจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนจ�านวน 20,000 บาท (200,000-180,000 = 20,000 
บาท) จะได้รบัการยกเว้นไม่ต้องน�าไปเสยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา 
เนื่องจากการขายคืนหน่วยลงทุนนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน
ตวัอย่างการค�านวณเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทนุ
ในกองทุนรวม LTF ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ในปี 2552 นายขวัญ รัก
ไทย เป็นคนโสด มีรายได้จากเงินเดือนซึ่งเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 
รวมทั้งปีเป็นจ�านวน 600,000 บาท รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ซึ่งเป็น
เงินได้ประเภทที่ 3 รวมทั้งปีเป็นจ�านวน 100,000 บาท และราย
ได้จากการให้เช่าคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นเงินได้ประเภทที่ 5 รวมทั้ง
ปีเป็นจ�านวน 300,000 บาท (ทั้งนี้เพื่อให้มองเห็นตัวเลขที่ชัดเจน
ของการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม 
LTF จึงกล่าวถึงเฉพาะค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้ เท่านั้น)
 กรณทีี ่1 นายขวญั รกัไทย ไม่มกีารลงทนุในกองทนุรวม 
LTF
 กรณีที่ 2 นายขวัญ รักไทย มีการลงทุนในกองทุนรวม 
LTF จ�านวน 180,000 บาท
 แสดงการค�านวณภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาของนายขวญั
เปรียบเทียบกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2
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 * 119,000 บาท มาจากการค�านวณอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ดังนี้
 เงินได้สุทธิ 920,000 บาท = 150,000 บาท ได้รับการ
ยกเว้น + (350,000 x 10%) + (420,000 x 20%)
 ** 83,000 บาท มาจากการค�านวณอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ดังนี้
 เงินได้สุทธิ 740,000 บาท = 150,000 บาท ได้รับการ
ยกเว้น + (350,000 x 10%) + (240,000 x 20%)
 จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่าการลงทุนในกองทุนรวม 
LTF ช่วยท�าให้นายขวญัประหยดัภาษไีปได้เป็นจ�านวน 36,000 บาท 
(119,000-83,000) ซึ่งนายขวัญ สามารถน�าเงินที่ประหยัดภาษีได้
จ�านวน 36,000 บาท ไปใช้จ่ายส�าหรับการพักผ่อนของตนเอง ซื้อ
ทรัพย์สิน หรือน�าไปลงทุนเพิ่มเติมในช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เกิดผล
ตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และจากโจทย์ตัวอย่าง เงินได้สุทธิของนาย
ขวัญ มีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงแค่ 20% แต่หากผู้

ลงทุนมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูงกว่า เช่น อัตราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 30% หรือ 37% การลงทุนในกองทุนรวม LTF  
จะสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนประหยัดภาษีได้มากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ การลงทุนในกองทุนรวม LTF บางกองทุน 
มีนโยบายการจ่ายปันผล เช่นกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะ
ยาวปันผล ของบลจ.กสิกรไทย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะ
ยาวทาร์เก็ต ของบลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้ผู้ลงทุน
ที่ลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจได้
รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเพิ่มเติม ซึ่งเงินปันผลนี้หากผู้
ลงทุนเลือกให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนด�าเนินการหักภาษี 
ณ ที่จ่ายไว้ 10% ในการค�านวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประจ�า
ปี ผู้ลงทุนมีสิทธิเลือกว่าจะน�ารายได้เงินปันผลนี้มารวมหรือไม่น�า
มารวมค�านวณกับเงินได้พึงประเมินอื่นก็ได้ แต่ถ้าผู้ลงทุนเลือกไม่
ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนด�าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 
10% ในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปี ผู้ลงทุน

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 เงินเดือน   600,000 600,000

หัก ค่าใช้จ่าย 40% ไม่เกิน 60,000 บาท (60,000) (60,000)

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่ 1 540,000 (1) 540,000 (1)

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 ค่าลิขสิทธิ์  100,000 100,000

หัก ค่าใช้จ่าย 40% ไม่เกิน 60,000 บาท (40,000) (40,000)

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่ 3 60,000 (2) 60,000 (2)

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 รายได้จากการให้ค่าเช่าคอนโดมิเนียม 500,000 500,000

หัก ค่าใช้จ่าย 30% (150,000) (150,000)

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่ 5 350,000 (3) 350,000 (3)

รวมเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย (1)+(2)+(3) 950,000 950,000

หัก ค่าลดหย่อน

   ส่วนตัวของนายขวัญ (30,000) (30,000)

   กองทุนรวม LTF - (180,000)

เงินได้สุทธิ 920,000 740,000

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ค�านวณได้ 119,000 * 83,000 **
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 ต้องน�ารายได้เงินปันผลนี้มารวมค�านวณกับเงินได้พึงประเมินอื่น
ด้วย สุดท้ายกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนนี้หลังจากที่ลงทุนมา
แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน หากการขายนี้มีก�าไรเกิดขึ้น ก�าไรที่
เกิดขึ้นนี้ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย 

การปฏิบัติกรณีที่มีการผิดเงื่อนไขการลงทุน

 กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ก่อน 
5 ปีปฏิทินถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน กรณีที่ผิดเงื่อนไขการลงทุน 
ผู้ลงทุนจะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
 1. ต้องคนืภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาทีไ่ด้รบัยกเว้น พร้อม
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน โดยนับ
ตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ใช้สิทธิลดหย่อนจนถึงเดือนที่มีการยื่น
ขอคนืภาษ ีดงันัน้ ผูล้งทนุควรยืน่ขอคนืภาษพีร้อมทัง้ช�าระเงนิเพิม่
ทนัททีีม่กีารผดิเงือ่นไขการลงทนุเกดิขึน้ โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ถงึ
ก�าหนดระยะเวลายื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปี
 2. ต้องเสยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาจากก�าไรทีไ่ด้รบัจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจ�าปี ซึ่งก�าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนนี้จะถูกบริษัทหลัก
ทรพัย์จดัการกองทนุหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายไว้แล้ว 3% เมือ่มกีารขายคนื
หน่วยลงทนุเกดิขึน้ และผูล้งทนุต้องน�าก�าไรจากการขายคนืหน่วย
ลงทุนนี้ไปถือเป็นรายได้ในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจ�าปี คือ ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

สรุป

 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF นับว่าเป็น 
ช่องทางการลงทุนอีกช่องทางหนึ่ง ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการ
ลงทนุในกองทนุรวมทัว่ไป เนือ่งจากผูล้งทนุจะได้รบัสทิธปิระโยชน์
ทางภาษเีพิม่เตมิ ทัง้ในส่วนทีผู่ล้งทนุจ่ายซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุ
รวม LTF ที่สามารถน�ามาหักลดหย่อนจากเงินได้พึงประเมิน  
และก�าไรทีเ่กดิขึน้จากการขายคนืหน่วยลงทนุกย็งัได้รบัการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน  
อีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้ก�าหนดให้ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวม LTF ต่อเนือ่งกนัทกุปี กค็อืผูล้งทนุไม่ต้องถกูผกูมดัว่าจะ
ต้องลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ทุกปี ซื้อปีนี้ แล้วเว้น
ช่วงไม่ซื้อ แล้วกลับมาซื้ออีกก็สามารถท�าได้ นอกจากนี้กฎหมาย
ก็ไม่ได้ก�าหนดจ�านวนเงินขั้นต�่า ท�าให้การลงทุนในกองทุนรวม 
LTF เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม LTF จะต้องมีการลงทุนภายใน
ปี 2559 เท่านั้น 
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