
 
 

 “มุมวิเคราะห ์การลงทุน”  โดย สมบติั นราวฒิุชยั 

 

ประเดน็ช่วยตดัสินใจใน LTF ก่อนเป็น SSF 

 

 ตลาดหุ้นไทยอ่อนตวัลงมาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่พฤศจกิายน 2562 ท ี ่Index ไปแตะระดบั 1,640 จุด 

 ตลาดหุ้นไทยในรอบ 5 สัปดาห์มานี้อ่อนตวัลงอย่างต่อเนือ่ง จากระดบัดชันี 1,640 จุด เมื่อ  7 พฤศจิกายน 

2562 ไหลลงเกอืบทางเดยีวจนถงึ 1,551 จุด เมือ่ 11 ธนัวาคม 2562 

 ต้องยอมรบัว่า รอบนี้ Index ลงลกึกว่าท ีป่ระเมนิท ีก่รอบ 1,600 จุด ท ัง้นี้สาเหตุหลกัๆท ีท่ าให้บรรดาผู้ลงทุน

ขาดความมัน่ใจ มาจากการท ีป่ระกาศผลด าเนนิงานของบรษิทัจดทะเบียนในไตรมาสท ี ่3 ได้แจ้งมาท ีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ในช่วงประมาณกลางเดอืนพฤศจกิายน 2562 อ่อนแอกว่าท ีค่าดมาก โดยลดลงถงึ 18% เมือ่เทยีบกับช่วงไตรมาส  3

ของปี 2561 สอดคล้องกบัการท ีภ่าวะเศรษฐกจิไทยอ่อนล้าลงมาก จนส านกัวจิยัต่างๆต้องปรบัลดคาดการณ์ GDP และ

ผลก าไรต่อหุ้นของบรษิทัจดทะเบียนกนัจ้าละหวัน่อีกครัง้ 

 ส่วนประเดน็การเจรจาข้อตกลงการค้าของสหรฐัฯกบัจนีนัน้ ยงัได้แค่เกอืบๆจะจบการเจรจา จงึยงัไม่มีข่าวด ี

ช ิ้นนี้เข้ามาหนุนราคาหุ้นไทย 

 ประเดน็ลบเพิม่เตมิท ีเ่ป็นเรือ่งเฉพาะของเราคอื การท ีส่ภาล่มหลายครัง้ ในมุมของผู้ลงทุนจะเกิดความไม่
มัน่ใจว่า การท างานของรฐับาลจะเป็นไปอย่างราบรืน่รวดเรว็พอ รวมถงึงบประมาณรายจ่ายปี 2562 (ตุลาคม 2562-

กนัยายน 2563) ยงัไม่ผ่านสภา 

 ประเดน็สุดท้ายท ีเ่พิง่เกดิข ึ้นคอื ครม.เหน็ชอบให้มกีองทุน SSF มาแทน LTF ตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมี

สาระใหญ่ๆท ีค่นในตลาดหุ้นแสดงความคดิเหน็กนัเยอะในประเดน็ท ีว่่า SSF นัน้ต้องถอืยาว 10 ปีนบัวนัชนวนั อาจลด

แรงจูงใจคนซื้อลง รวมถงึให้ซื้อไม่เกนิ 2 แสนบาท โดยให้ไปหกัลบโควตาการซื้อ RMF/PVD/กบข./ประกนับ านาญ แม้

มเีพิม่อัตรา % เพดานซื้อเป็น 30% ของรายได้พงึประเมนิกต็าม และกอง SSF นัน้จะลงทุนในหุ้นกไ็ด้ ไม่ลงในหุ้นก็ได้ 

นกัวเิคราะห์หลายท่านได้คาดการณ์ว่า เบ็ดเสรจ็แล้วเมด็เงนิท ีเ่ข้าตลาดหุ้นจากกองเหล่านี้  จะลดลงไม่ต ่า กว่าปีละ 2 

หมืน่ล้านบาท 

 และการท ี ่LTF ก าลงัจะสิ้นสุดโปร การให้สิทธลิดหย่อนภาษเีงนิได้ ภายในปลายธนัวาคม 2562 นี้  ประจวบ

กบัเป็นช่วงท ีหุ่้นไทยยงัไม่แขง็แรง จงึมคี าถามจากผู้ออมเงนิเก ีย่วกบั LTF มากมาย 

 ทัง้นี้ ผมอยากสรุปประเดน็ส าคญัท ีเ่ราควรพจิารณาเพือ่ตดัสินใจเรือ่ง LTF ในช่วงเวลานี้ ดงันี้ครบั 

 LTF เป็นกองทุนท ีต้่องลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 65% ของทรพัย์สิน ซึง่กองท ีข่ายกนัอยู่กม็ที ัง้ประเภทลง
หุ้น 70% และประเภทลงหุ้นเกอืบเตม็กอง ดงันัน้ผู้ซื้อกองทุนต้องถามตวัเองก่อนว่า สบายใจท ี่จะถือ

หุ้นยาว 5 ปีกว่าหรอืไม่ 
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 ถ้าซื้อตอนนี้ (ธนัวาคม 2562) ต้องถอืจนถงึต้นปี 2568 คงต้องคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจของ
ประเทศก่อนตดัสินใจ ในความเหน็ของผม เช ือ่ว่าเศรษฐกจิไทย 5 ปีหน้า คงเติบโตบ้างอาจจะช้า

หน่อย แต่หากโต 2 - 3% ต่อปี ผ่านไปถงึปี 2568 ขนาดเศรษฐกจิและกจิการของบริษัทจดทะเบียน 

ควรโตกว่าขณะนี้ราว 15% แต่ถ้าคาดว่าเศรษฐกจิจะย ่าแย่ และเช ือ่ว่าหุ้นจะตกมาก กอ็ย่าซื้อกองทุน 

LTF หรอืหุ้น 

 สถติหิุ้นไทยโดยเฉลีย่ 5 ปี จะข ึ้น 3 ปี ลง 2 ปี ถ้าเป็นไปแบบเดมิวงจร 5 ปีจะรวมกนัเป็นบวก 

 นอกเหนอืจากการจะต้องคาดคะเนระดบัราคาหุ้นในต้นปี 2568 ทีเ่ราจะได้ขาย LTF กต้็องดูประโยชน์

ของการประหยดัภาษขีองเงนิได้จาก LTF มารวมกนั เพือ่ประเมนิว่าผลตอบแทนจาก LTF เฉลี่ยปีละ
เท่าไหร่ 

 ขอสมมตติวัเลขซื้อ LTF ที ่100,000 บาท ซื้อกองท ีล่งทุนหุ้นเตม็ท ี ่(เช่นกอง SET50) โดยซื้อช่วง

ปลายเดอืนธนัวาคม 2562 แล้วไปขายต้นมกราคม 2568 เป็นเวลา 5 ปี เศษ (7 พ.ศ.) และสมมติว่า

ราคาหุ้นต้นปี 2568 สูงกว่าตอนนี้ 10% (สุทธจิากค่าบรหิารจดัการของบลจ.) 
 

อตัราภาษีขัน้
สดุท้ายของผูซื้อ้ 

(1) 

เงินที่ซือ้ LTF 
(บาท) 
(2) 

ภาษีที่ประหยดัได้ 
(บาท) 
(3) 

เงินที่ลงทุนจริง 
 (2)-(3) 

=(4) 

สมมติมูลค่าขาย LTF 
ต้นปี 2568 (บาท) 

(5) 

ก าไร 
 

(5)  (4) 

10% 100,000 10,000 90,000 110,000 22% 
20% 100,000 20,000 80,000 110,000 37% 
30% 100,000 30,000 70,000 110,000 57% 

 

 ถ้าต้องการซื้อ จะมเีวลาท ีต้่องท าให้ทนัภายในวนัท าการสุดท้ายของปีคอื 30 ธนัวาคม 2562 ไม่ใช่ 31 

ธนัวาคม 2562 นะครบั และต้องภายในเวลาท ีก่ าหนดของวนั แนะน าท่านต้องสอบถามแต่ละท ีด่้วย  

 วนัสุดท้ายท ีซ่ื้อได้นัน้คนจะเยอะมาก โดยเฉพาะปีนี้ก าลงัจะหมดโปรพิเศษความเป็น LTF ที่ด ีกว่า 
SSF มนีกัลงทุนบางท่านบอกกบัผมว่า ไม่เคยซื้อ LTF แต่ปีนี้คดิว่าจะซื้อก่อนหมดโปรพเิศษของความ

เป็น LTF  

 มนีกัลงทุนถามไว้ว่า หากไม่มรีายได้เป็นเงนิเดอืน แต่มรีายได้เป็นเงนิปนัผล (จ านวนมาก)  จะน ามา
นบัเป็นเงนิได้พงึประเมนิเพือ่คูณอัตรา 15% เป็นวงเงนิซื้อ LTF ได้หรอืไม่นัน้ เท่าท ีผ่มดูจากเอกสารปี

ก่อนของสรรพากร เขาให้นบัเงนิปนัผลได้ครบั อย่างไรกต็าม ท่านอาจสอบถามจากกรมสรรพากรถึง

หลกัเกณฑ์ในปี 2562 อีกครัง้ 

 ท่านท ีซ่ื้อ LTF แม้จะได้ตวัช่วยจากภาษ ีแต่ท่านกต้็องเสียความเป็นอิสระในการขาย LTF ภายใน 5 ปี
เศษ ความคุ้มค่าของภาษที ีไ่ด้ คงต้องข ึ้นกบัความประเมินของแต่ละคน ไม่เช่นนัน้หากขายก่อน

ก าหนด ท่านกจ็ะมคี่าปรบัจากการผดิเง ือ่นไข  

 อีกข้อหนึง่ท ีต้่องฝากคอื ก่อนซื้อท่านต้องแน่ใจว่าภายในระยะเวลาท ีท่่านถอื LTF ท่านจะไม่มเีรือ่งใหญ่
ในการใช้เงนิ เช่น ซื้อรถ ซ่อมบ้าน แต่งงาน ตกงาน ฯลฯ 



 
 

 “มุมวิเคราะห ์การลงทุน”  โดย สมบติั นราวฒิุชยั 

 มกีอง LTF ชนดิท ีจ่่ายปนัผล (ถ้ามกี าไร) กบัท ีเ่กบ็ก าไรไว้ลงทุนต่อ หากเรารบัปนัผลก็ต้องเสียภาษ ี
แต่หากเกบ็รวมไว้ใน NAV เมือ่เราไปขายแล้วได้ก าไร ไม่ต้องเสียภาษคีรบั 

*หวงัว่าข้อพจิารณาเหล่านี้ คงช่วยให้ท่านตดัสินใจเรือ่ง LTF ช่วงสุดท้ายได้นะครบั 

  

 สมาคมนกัวเิคราะห์การลงทุน ขอเรยีนเชญิสื่อมวลชน และตวัแทนของบริษัทจดทะเบียน ฟงัการ

แถลงข่าวเรือ่ง IAA Awards ส าหรบั CEO/CFO และ IR โดย คุณสมบัต ินราวุฒิชยั เลขาธกิาร จะช ี้แจงและ

ตอบข้อสอบถามเกีย่วกบัประเภทรางวลั หลกัเกณฑ์การพจิารณารางวลั ฯลฯ ในวนั 19 ธนัวาคม 2562 เวลา 
14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเสร ีจนิตนเสรี ต ึก B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน

รชัดาภเิษก 

 


