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ตอนที่ 28 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
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ประเภทกองทุน vs วัตถุประสงค์การลงทุน 

ผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยง 

ระยะเวลาการลงทุน 

ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ี 

อสังหาริมทรัพย ์

ตราสารทุน (หุ้น) ทองค า 

Safety and Liquidity 
ส ารองสภาพคล่อง 

Current Income 
รายได้ประจ า 

Growth 
มุ่งเติบโต 

Diversification 
กระจายความเสี่ยง 

ผสม (หุ้น + อื่นๆ) 

ตราสารหน้ี ตปท. 

น้ ามัน 

การลงทุน
ทางเลือกอื่นๆ 

ไม่มีเกณฑ์ 
ระยะเวลาการลงทุน 

ที่เหมาะสม 
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LTF 

RMF 
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จะเลือก LTF หรือ RMF ดี ? 
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ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีแบบปีต่อปี  
(ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่อง) 

กองทุนรวม 
หุ้นระยะยาว (LTF) 

กองทุนรวม 
เพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาว 
(จนเกษียณอาย)ุ 

ทางเลือกลงทุน ความเสี่ยงสูง 

ทางเลือกลงทุน ความเสี่ยงต่ า 

เลือกรับเงินปันผลได้ 
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เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
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 ลงทุนได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

 ซื้อปีไหน ใช้ลดหย่อนภาษีปีนั้น ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่อง 

 ต้องถือ ลงทุนอย่างน้อย 5 ปี นับปีปฏิทิน (สามารถลงทุนนานกว่านั้นได้) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1 2 3 4 5 

ซ้ือ 
LTF 

ครบก ำหนด 
สำมำรถขำย LTF คืนได้ 
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เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
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 ลงทุนได้สูงสุด 15% ของรายได้ เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ/กบข.  
และเบี้ยประกันแบบบ านาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

 ต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยลงทุนขั้นต่ า 3% ของรายได้ หรือ 5,000 บาท 
และสามารถเว้นการลงทุนได้ปีเว้นปี (โดยไม่นับอายุการลงทุน ส าหรับปีที่เว้น) 

 สามารถ ขายได้เมื่อลงทุนอย่างน้อย 5 ปี และ อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ นับแบบวันชนวัน 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1 2 3 4 5 

ซ้ือ 
RMF 

ครบก ำหนด 
ขำย RMF คืนได้ 

2562 2563 2563 
48 49 50 51 52 53 54 55 

ซ้ือ 
RMF 

ซ้ือ 
RMF 

ซ้ือ 
RMF 

ซ้ือ 
RMF 

ซ้ือ 
RMF 

อำย ุ

จ ำนวนปี 
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แสดงตัวอย่างและสาธิตการค านวณภาษี 
โดยใช้โปรแกรมค านวณภาษีจาก 

http://thaimutualfundnews.com/program/tax.html  

สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

http://thaimutualfundnews.com/program/tax.html
http://thaimutualfundnews.com/program/tax.html
http://thaimutualfundnews.com/program/tax.html
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สรุปสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
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TIPS 
AND 

TRICKS 

ยิ่งมีฐานภาษีสูง ยิ่งควรซื้อกองทุน LTF/RMF 
เพราะสามารถลดหย่อนภาษีได้มากกว่า 
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จะเกิดอะไรข้ึน ถ้าท าผิดเงื่อนไข 
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ท่ีมา : http://www.start-to-invest.com/ โดยส านักงาน ก.ล.ต. 

http://www.start-to-invest.com/
http://www.start-to-invest.com/
http://www.start-to-invest.com/
http://www.start-to-invest.com/
http://www.start-to-invest.com/
http://www.start-to-invest.com/
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สรุปกรณีผิดเงื่อนไข 
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TIPS 
AND 

TRICKS 

บลจ. ต่างๆ จะมีการตรวจสอบให้ก่อนการขาย LTF/RMF 
ว่าเป็นการขายแบบ “ผิดเงื่อนไข” หรือไม่ 

หากผิดเงื่อนไขจะท าการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้สรรพากรสามารถตรวจสอบรายการนี้ได้ 

 

(บลจ. ช่วยไม่ให้เราขายผิดได้… แต่ในกรณีไปซื้อเกินสิทธิ ์หรือ ลืมซื้อ เราต้องระวังเอง!) 


