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10 ข้อแนะนำ�สำ�หรับ

การตัดสินใจเลือกซื้อ

กองทุน LTF

กองทุน LTF ถือได้ว่าเป็นของขวัญจาก
ภาครัฐที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการลงทุนใน
หุ้นระยะยาวแทนที่จะเป็นการซื้อๆ ขายๆ
เก็งก�ำไรกันรายวัน เพราะฉะนั้น นักลงทุน
ที่น�ำเงินมาลงทุนในกองทุนนี้จะได้สิทธิลด
หย่อนภาษีเป็นของแถม เพียงแต่ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่วางไว้ (ซื้อและถือครองไว้ไม่
น้อยกว่า 7 ปีปฏิทนิ ) ในวันนี้ผู้เขียนมี 10 ข้อ
แนะน�ำส�ำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุน
LTF มาฝากกันครับ
1 . เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น ที่
สอดคล้องกับความเสีย่ งทีต่ นเองยอมรับ
ได้ ปกติแล้ว กองทุน LTF ถูกก�ำหนดให้ลงทุน
ในหุ้นเฉลีย่ รอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งปัจจุบันบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ มีการออก
กองทุน LTF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่หลาก
หลาย ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนทั่วไปที่ยอมรับ
ความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน
2. จ่ายปันผล? กองทุน LTF มีท้งั แบบ
จ่ายเงินปันผลและไม่จา่ ยเงินปันผล หากท่าน
เลือกแบบจ่ายเงินปันผล ก็เสมือนกับท่านได้
รับผลตอบแทนระหว่างทาง แต่เงินปันผลทีไ่ ด้
รับจะต้องเสียภาษี (ให้เลือกระหว่างหัก ณ ที่
จ่าย ร้อยละ 10 หรือน�ำมารวมค�ำนวณในการ
ยื่นภาษีเงินได้ประจ�ำปี) ซึ่งจ�ำนวนการจ่าย
เงินปันผลนั้น โดยปกติแล้วจะถูกก�ำหนดให้
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของก�ำไรสะสมหรือ
ก�ำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น
แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า เปรียบเทียบกับ
แบบไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ
ในกองทุนนัน้ ผูจ้ ดั การกองทุนก็จะน�ำเงินทีไ่ ด้
ไปลงทุนให้ผลประโยชน์งอกเงยต่อไป ช่วยให้
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ท่านไม่ตอ้ งมาปวดหัวกับการยืน่ และค�ำนวณ
ภาษีประจ�ำปี
3. เลื อ กกองทุ น ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น
งานที่ “สม�่ำเสมอ” ผลการด�ำเนินการย้อน
หลังที่ดีในปีก่อนอาจไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกัน
ได้ว่า กองทุนนั้นจะมีผลงานที่ดีในปีถัดไป
หากแต่การมีผลการด�ำเนินงานทีด่ สี ม�ำ่ เสมอ
ไม่ ผั น ผวนจนเกิ น ไป และบริ ห ารกองทุ น
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน เป็นสิง่ ทีน่ กั
ลงทุนควรให้ความส�ำคัญมากกว่า
4. ค่าใช้จ่ายกองทุน อย่าลืมพิจารณา
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของกองทุนด้วย โดย
ข้อมูลตัวหนึ่งที่ควรดูคอื อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
(Expense Ratio)
5. ไม่ ร อซื้ อ LTF ในนาที สุ ด ท้ า ย
หลายๆ ท่านมักรอเวลาจนเกือบสิ้นปีแล้ว
ค่อยลงทุน และอาจจบที่การซื้อของแพง ใน
ขณะที่หลายๆ ครั้งการจับจังหวะลงทุนเป็น
เรื่ อ งที่ ไ ม่ ง ่ า ยโดยเฉพาะปี ที่ ต ลาดมี ค วาม
ผันผวนมากๆ การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน
(Dollar Cost Averaging) น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบ
โจทย์ข้างต้นและยังเป็นการสร้างวินัยการ
ออมที่ดีอีกด้วย
ส�ำหรับท่านที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับ
ความถูกความแพงของตลาดหุ้นไทย 5 ข้อ
แนะน�ำต่อไปนี้น่าจะท�ำให้ตัดสินใจได้ง่าย
ขึ้นครับ
6. Switching หากท่านมีเงินออมไว้ใน
หุ้นอยู่แล้ว (หุ้นรายตัว, กองทุนรวมหุ้นไทย)
การท�ำ switching ไปหากองทุน LTF ก็ถือว่า
เป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่ง เพราะด้วยจ�ำนวน
เงินเดียวกัน ความเสี่ยงใกล้เคียงกัน ความ
ถูกความแพง ก็จะเป็นประเด็นรองไปเลย
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ยิ่งถ้าจากหุ้นรายตัวมาเป็นกองทุน LTF ก็ยิ่ง
ดีเข้าไปอีก เพราะท่านได้ย้ายเงินไปสู่ปลาย
ทางที่ มี ก ารกระจายความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น
ระบบ (อย่าลืมตรวจสอบจ�ำนวนเงินสูงสุดที่
สามารถซื้อ LTF ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดใน
ด้านการประหยัดภาษี - ไม่เกิน 15% ของราย
ได้พงึ ประเมิน และต้องไม่เกิน 500,000 บาท)
7. LTF = Asset Class ให้มองกองทุน
LTF เสมือนเป็น Asset Class หนึ่งในการ
ท�ำ Asset Allocation หมายความว่า ความ
ถูกความแพงของตลาดหุ้นยังคงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ต้องเอาใจใส่ แต่ก็ไม่มากเท่ากับการ
จัดสรรเงินลงทุนตามความเสี่ยงที่ตนเองรับ
ได้ ในแต่ละปีท่ผี ่านไป ความมั่งคั่ง (wealth)
ที่เพิ่มขึ้น ท่านยังคงสามารถเจียดเงินลงทุน
ตามตราสารประเภทต่างๆ ได้ เพียงแต่การ
ใส่เงินเข้ากองทุน LTF อาจจะต้องถือนานกว่า
หุ้นรายตัวอืน่ ๆ แต่กเ็ ป็นวินยั ทีด่ ใี นการลงทุน
8. ลดหย่อนภาษี = Loss Cushion
ให้มองยอดเงินลดหย่อนภาษี เสมือนเป็น
Cushion ของความเสี่ยงหุ้นขาลง ซึ่งถ้าหุ้น
ปรับตัวลงไปมากพอๆ กับจ�ำนวนเงินที่เรา
ลดหย่อน ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่จะทยอยซื้อเพิ่ม
เพียงแต่อาจจะร่นเวลาการจัดสรรเงินลงทุน
ไปยั ง กองทุ น LTF เร็ ว กว่ า การทยอยซื้ อ
ตลอดปี ซึง่ ก็เป็นทางเลือกทีด่ หี ากเรามีความ
ยืดหยุ่นในการลงทุน
9. มองกันยาวๆ หากท่านเป็นคนที่
ลงทุนในกองทุน LTF เป็นประจ�ำ ความถูก
ความแพงของตลาดหุ้น น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่น่า
กังวล เพราะหากดูผลตอบแทนย้อนหลังไป
2-3 ปี เมื่อน�ำผลตอบแทนมาเฉลี่ยกันแล้ว
น่าจะเป็นทีพ่ อใจหากเปรียบเทียบกับตราสาร
ประเภทอืน่ ๆ ทัง้ นีก้ เ็ พราะในปีทไี่ ม่ดกี อ่ นหน้า
ก็มีปีที่ดปี ีอื่นๆ ชดเชยกันไป
10. อย่ามองข้าม RMF คนท�ำงาน
ส่วนใหญ่มักลงทุนในกองทุน LTF เพื่อให้
ได้ประโยชน์ทางภาษี และไม่เลือกกองทุน
RMF เพราะรู้สึกว่าต้องลงทุนต่อเนื่องจน
ครบอายุ 55 ปี จึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ ความจริงแล้ว กองทุน RMF เป็น
เครื่องมือส�ำคัญของการออมเพื่อวัยเกษียณ
การมีเงื่อนไขของเวลาเป็นการสร้างวินัยการ
ออม ป้องกันไม่ให้นำ� เงินก้อนนี้ไปใช้ระหว่าง
ทาง นอกจากนี้ กองทุน RMF ในปัจจุบันมี
นโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย (หุ้น
ในประเทศ/ต่างประเทศ, ตราสารหนี้, สินค้า
โภคภัณฑ์) ซึ่งสามารถตอบโจทย์นักลงทุนที่
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี

