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ช่วงนี้หลายท่านคงได้ยนิ ข่าวคราวของการเก็บภาษีจากกองทุนตราสารหนี้ จนเกิดความกังวลว่า ตนเองจะได้ร ั บผลกระทบ
และผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงหรือไม่ บทความนี้จะอธิบายผลกระทบของการเก็บภาษีทเ่ี กิดขึน้ กับกองทุนประเภทต่าง
ๆ และการปรับพอร์ตการลงทุนเพือ่ รับมือกับการเก็บภาษีครัง้ นี้
ที่มาที่ไปในการออกกฎหมายใหม่คืออะไร
ในอดีตเมือ่ กองทุนรวมได้รบั ดอกเบีย้ จากเงินฝากหรือตราสารหนี้อย่างพันธบัตรและหุน้ กู้ ดอกเบีย้ ที่ได้รบั มาจะถูกหักภาษี ณ
ทีจ่ ่าย 15% และกองทุนรวมจะขอภาษีดงั กล่าวกลับคืนมาได้ เพราะกองทุนรวมไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ
เห็นว่า การยกเว้นภาษีดงั กล่าวทาให้เกิดความไม่เท่าเทียม เพราะบุคคลธรรมดาเมือ่ มีการลงทุนในหุน้ กู้ หรือพันธบัตร ก็
จะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 15% ดังนัน้ การลงทุนตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมจึงควรมีความเท่าเทียม ส่ งผลให้เกิดกฎหมาย
ซึง่ กาหนดว่า เมือ่ กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนของดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% โดยไม่สามารถ
ขอคืนได้เหมือนในอดีต
กองทุนใดบ้างที่ได้รบั ผลกระทบ
กองทุนที่มกี ารลงทุนตราสารหนี้โดยตรงจะได้รบั ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีจากดอกเบี้ยของตราสารหนี้ ไม่ ว่าจะเป็ น
กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ และกองทุนตราสารหนี้แบบกาหนดอายุโครงการ (Term Fund) นอกจากนี้ หากกองทุน
ประเภทอื่นอย่างกองทุนผสม หรือกองทุนหุ้น มีการลงทุนในตราสารหนี้ ดอกเบี้ยทีก่ องทุนได้รบั ก็จะถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย
เช่นกัน
สาหรับกองทุนทีม่ กี ารลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศโดยตรง เช่น กองทุนตราสารหนี้แบบกาหนดอายุ (Term Fund) จะถูก
เก็บภาษีจากดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั ด้วยเช่นกัน หากประเทศต้นทางหักภาษีไว้ไม่ถงึ 15% กองทุนจะต้องหักส่วนทีข่ าดไป แล้วนาส่ง
กรมสรรพากรเพิม่ เติม
กองทุนทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบจากการเก็บภาษีของดอกเบีย้ ตราสารหนี้ม ี 2 กลุ่มคือ 1) กองทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเก็บออมเพื่อ
เกษียณอายุ ได้แก่ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อรองรับกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และ 2) กองทุนต่างประเทศทีล่ งทุนผ่านกองทุนหลัก (Master Fund) ดังนัน้ ผูท้ ล่ี งทุนในกองทุนทัง้ 2 กลุ่ม จึงสบายใจได้
ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนจะไม่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ผลกระทบจากการเก็บภาษี มากน้ อยแค่ไหน
กองทุนที่ได้รบั ผลกระทบจากการเก็บภาษีจากดอกเบีย้ มาก
ที่สุ ด คือ กองทุ น ตราสารหนี้ ขณะที่ก องทุ น ผสมจะได้ร ับ
ผลกระทบรองลงมาตามสัดส่วนของตราสารหนี้ท่กี องทุน มี
การลงทุน ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาผลตอบแทนของกองทุนตราสาร
หนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รายได้จากดอกเบี้ย และกาไร
(ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าตราสารหนี้ ดังนัน้
ผลกระทบจากการเก็บภาษีครัง้ นี้จะไม่ได้ส่งผลให้กองทุนตรา
สารหนี้ผ ลตอบแทนลดลง 15% แต่ ผ ลกระทบที่เ กิด ขึ้น จะ
เป็ นไปตามสัดส่วนของผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ดอกเบีย้

ปรับพอร์ตลงทุนอย่างไร เมื่อกองทุนถูกเก็บภาษี จากดอกเบี้ยตราสารหนี้
ยกตัวอย่างเช่น กองทุนตราสารหนี้ ก ซึง่ มีผลตอบแทน 2% ต่อปี โดยผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเท่ากับ 1% และผลตอบแทน
จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าตราสารหนี้เท่ากับ 1% เช่นกัน ดังนัน้ เมือ่ มีการเริม่ เก็บภาษีจากดอกเบี้ย จะส่งผลให้ผลตอบแทน
ในส่วนของดอกเบีย้ ลดลงเหลือ 0.85% ดังนัน้ ผลตอบแทนรวมของกองทุนนี้จะลดลงเหลือ 1.85% ต่อปี
การเก็บภาษี เริ่ มเมื่อไร
การหักภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยของกองทุน จะเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็ นต้นไป และไม่มผี ลย้อนหลัง
กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ หลังวันที่ 20 สิงหาคม จะต้องหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ในส่วนของดอกเบี้ยทีไ่ ด้รบั ขณะทีก่ องทุนทีจ่ ดั ตัง้ ก่อนวันที่
20 สิงหาคม หากมีการลงทุนในตราสารหนี้หลังจากวันทีก่ าหนดดังกล่าว จะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายเช่น กัน ขณะทีด่ อกเบี้ย
จากตราสารหนี้ทม่ี กี ารลงทุนก่อนวันที่ 20 สิงหาคม จะยังคงไม่ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
ดังนัน้ สาหรับผูท้ ล่ี งทุนในกองทุน Term Fund ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม ก็สามารถสบายใจได้ว่า จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการ
เก็บภาษีในครัง้ นี้ ส่วนผูท้ ล่ี งทุนในกองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม และกองทุนอื่น ๆ ซึ่ งมีการลงทุนในตรา
สารหนี้ ดอกเบีย้ ของกองทุนเหล่านี้จะค่อยๆ ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตามการเริม่ ต้นลงทุนตราสารหนี้ของกองทุนนัน้ ๆ ดังนัน้
ในช่วงทีก่ ฎหมายมีผลบังคับใช้จริง ก็จะไม่ได้ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนปรับลดลงโดยทันที แต่จะเป็ น ลักษณะค่อยๆ
ปรับลดลงตามการลงทุนตราสารหนี้รอบใหม่หลังวันที่ 20 สิงหาคม
ปรับพอร์ตอย่างไร เพื่อรับมือกับภาษี
สาหรับผูท้ ร่ี บั ความเสีย่ งได้ไม่สงู และมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนตราสารหนี้ การกระจายการลงทุนมายังกองทุนตราสาร
หนี้ต่างประเทศ เช่น กองทุนกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM) ซึ่งมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก
PIMCO GIS Income Fund เป็ นทางเลือกทีน่ ่าสนใจ เพราะการลงทุนผ่านกองทุนประเภทนี้จะไม่พบกับการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
15% อย่างไรก็ตาม ราคา NAV ของกองทุนนี้เคลือ่ นไหวค่อนข้างผันผวน ดังนัน้ จึงควรลงทุนได้นาน 2 ปี ขน้ึ ไป เพื่อลดความ
ผันผวนในการลงทุน
ในส่วนของผูท้ ่ลี งทุนกองทุน Term Fund ช่วงก่อนวันที่ 20 สิงหาคม ขอแนะนาให้เลือกลงทุนกองทุนที่ม ีอายุ 1 ปี ข้นึ ไป
เพือ่ ให้ได้รบั กระทบจากการถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ช้าทีส่ ุด เพราะกว่าจะได้รบั ผลกระทบจากการเก็บภาษีค รัง้ นี้ ก็คอื อย่างน้อย
ในอีก 1 ปี ขา้ งหน้า แต่หากลงทุนในกองทุน Term Fund ทีม่ อี ายุสนั ้ เช่น 3 เดือน การลงทุนกองทุน Term Fund รอบถัดไป ก็
จะได้รบั ผลกระทบจากการหักภาษีในปี น้ี
การเก็บภาษีจากดอกเบี้ยตราสารหนี้ของกองทุนเป็ นสิง่ ทีเ่ ราหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธที ่จี ะรับมือกับผลต อบแทนทีล่ ดลงคือ การ
กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทห่ี ลากหลายมากขึน้ โดยกองทุนทีน่ ่ าสนใจได้แก่ กองทุนทีล่ งทุน REITs และกองทุนผสม
หากรับความเสีย่ งได้ไม่มาก ก็สามารถแบ่งเงินในสัดส่วนไม่สงู มาลงทุน เพือ่ เพิม่ โอกาสในการรับผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้
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และการตลาดลูกค้าธนบดี
Investment contains certain risks, including possible loss of the principal amount invested. Before remitting in money,
please carefully study the prospectus. Past performance is not a guarantee of future results. Return calculations of
mutual funds contained herein are according to the Association of Investment Management Companies’ standards.
This document is not the fund’s prospectus, produced for general information only. Shall you have any queries,
please contact the Management Company.

