LTFคืออะไร
หากคุณเป็ นคนหนึ่งที่ต้องการออมหรือลงทุนระยะยาวเพื่อความมันคงในอนาคต
่
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการ
วางแผนภาษีในแต่ละปีของตนเองให้ดขี น้ึ คุณคงไม่อยากพลาด 2 กองทุนคูห่ ทู ใ่ี ครๆ ก็พากันเรียกว่า “แฝดคู่สวยช่วย
ประหยัดภาษี ” อย่าง “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” (Long Term Equity Fund : LTF) และ “กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ” (Retirement Mutual Fund : RMF)
เรามาทําความรูจ้ กั กับแฝดผูพ้ ก่ี นั ก่อนดีกว่า...

LTF คืออะไร?
LTF ย่อมาจากคําว่า “Long Term Equity Fund” หรือเรียกในชื่อไทยว่า
“กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” เป็ นกองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในหุน้ โดยทางการสนับสนุ นให้
จัดตัง้ ขึ้นเพื่อเพิม่ สัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน (ซึ่งก็คือกองทุนรวม) ที่จะลงทุนระยะยาวใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งการเพิ่ม ผู้ลงทุ นสถาบัน ดังกล่า วจะช่วยให้ตลาดทุน ไทยมี
เสถียรภาพมากขึน้
สําหรับผูล้ งทุนใน LTF ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ เป็ นแรงจูงใจในการลงทุน

LTF เหมาะกับใคร?
กองทุน LTF เหมาะสําหรับคนทุกกลุ่มที่ ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชํานาญ
เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลาติ ดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งผูล้ งทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความ
เสีย่ งจากการลงทุน รวมทัง้ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ นัน่ ก็คอื ... ลงทุนแล้วต้องถือหน่ วยลงทุนไว้ไม่
น้อยกว่า 5 ปี ปฏิทนิ

LTF มีนโยบายการลงทุนเปนอยางไร?
นโยบายการลงทุนของกองทุน LTF คือ เน้ นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่
น้ อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยกองทุน LTF แต่ละกองอาจมีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
บางกองอาจเน้นลงทุนในหุน้ กลุ่ม SET50 หุน้ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุน้ ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรก็ได้
ขึน้ อยูก่ บั รายละเอียดนโยบายการลงทุนของ LTF กองนัน้ ๆ โดยอาจมีการจ่ายเงินปนั ผล หรือไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลคืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนก็ได้
สําหรับกรณีทม่ี กี ารจ่ายเงินปนั ผล ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั เงินปนั ผลจะมีภาระภาษีทต่ี อ้ งจ่าย โดยสามารถ
เลือกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายในอัตรา 10% หรือจะเลือกไม่หกั ณ ทีจ่ ่าย แต่นําเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั นัน้ มารวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ประจําปีทเี ดียวเลยก็ได้
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LTF มีขอแตกตางจากกองทุนรวมทั่วๆ ไปอยางไร?




หากลงทุนครบตามเงือ่ นไขจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ไม่สามารถโอน จํานํา หรือนําหน่วยลงทุนไปเป็ นหลักประกันได้
เป็ นกองทุนเปิด ซึง่ กําหนดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่เกินปี ละ 2 ครัง้

เงื่อนไขการลงทุนของ LTF เปนอยางไร?
เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนใน LTF มี
เงื่อนไขว่า... ต้องซื้อและถือหน่ วยลงทุนของ LTF ไว้ไม่น้อย
กว่า 5 ปี ปฏิ ทิน โดยนับแยกกันไปในแต่ละก้อนเงินทีล่ งทุน และไม่
จําเป็ นต้องลงทุนอย่างต่อเนื่ องทุกปี เช่น เงินลงทุนแต่ละยอดที่
ซือ้ ในปี 2547 จะครบเงือ่ นไขตัง้ แต่เดือนมกราคม 2551 เป็ นต้นไป
และส่วนที่ลงทุนในปี 2548 จะครบเงือนไขตัง้ แต่เดือนมกราคม
2552 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ เงินลงทุนใน LTF จะต้องเป็ นการลงทุนภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิ นปี 2559 เท่านัน้

สิทธิประโยชนทางภาษีของ LTF มีอะไรบาง?
หากปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลงทุน ผูล้ งทุนใน LTF จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีถงึ 2 ทางด้วยกัน คือ...
 เงิ นลงทุนในกองทุน LTF สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามทีจ่ ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงิน
ได้ในปีภาษีนนั ้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 500,000 บาท
LTF

15% ของเงิ นได้

500,000 บาท

 กําไรที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน (Capital Gain) ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ หากมีการ
ลงทุนเกิน 15% ของเงินได้ หรือเกิน 500,000 บาท เมือ่ ขายคืนหน่วยลงทุนแล้วมีกําไร ผูล้ งทุนจะต้องนํา
กําไรทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) นับเฉพาะเงินลงทุนส่วนทีเ่ กิน ไปรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

2

LTFคืออะไร
อยางไรที่เรียกวาผิดเงื่อนไขการลงทุนของ LTF?
การขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบกําหนด 5 ปี ปฏิ ทิน ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน ทัง้ นี้ กรณีผูล้ งทุน
เสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าวได้ จะไม่ถอื ว่าผิดเงือ่ นไขการลงทุน

จะเกิดอะไรขึ้นกับผูลงทุน หากมีการผิดเงื่อนไขการลงทุน?
ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีอกี ต่อไป และต้องดําเนินการดังนี้
1. ต้ องคืนเงิ นภาษี ที่ได้รบั ยกเว้นไป พร้อมเงิ นเพิ่ มในอัตรา 1.5% ต่ อเดื อน โดยนับตัง้ แต่เดือน
เมษายนของปี ทผ่ี ลู้ งทุนยื่นขอยกเว้นภาษี จนถึงเดือนทีม่ กี ารยื่นคืนเงินภาษี ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงควรยื่นขอ
คืนภาษีพร้อมเงินเพิม่ ทันทีท่มี กี ารทําผิดเงื่อนไขการลงทุน โดยไม่จําเป็ นต้องรอให้ถงึ รอบชําระภาษี
ตามปกติ
2. ต้องจ่ายภาษี สาํ หรับกําไรที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน (Capital Gain) โดยนํากําไรทีไ่ ด้จากการ
ขายคืนไปรวมเป็ นเงินได้ของปีทข่ี ายคืนเพื่อเสียภาษีเงินได้ ซึง่ ในทางปฏิบตั เิ มื่อผูล้ งทุนขายคืน บลจ. จะ
หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 3% ของกําไรทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนไว้ก่อน

Checklist กอนลงทุนใน LTF มีอะไรบาง?
เริม่ จาก...
 ตอบตัวเองให้แน่ใจก่อนว่า สามารถยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้ในระดับสูง เนื่องจาก LTF จะนํา
เงินไปลงทุนในหุน้
 พร้อมทีจ่ ะลงทุนในระยะยาว ไม่ต่าํ กว่า 5 ปี
 มีการจัดสรรเงินมาลงทุน โดยคํานึงถึงหลักการกระจายความเสีย่ ง (Asset Allocation) มิใช่นําเงินลงทุน
ทัง้ หมดทีม่ มี าลงทุนใน LTF
หากคุณมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามนี้... LTF ก็น่าจะเป็ นทางเลือกการลงทุนทีด่ ที จ่ี ะนําพาคุณไปสูค่ วามมังคั
่ ง่
และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้เป็ นอย่างดี
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