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ข้ อตกลงในการใช้ ค่ ูมือการลงทุน
ข้อมูลทีปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวฉบับนี ใช้เพือประโยชน์ในการเป็ น
ข้อมูลเบืองต้นแก่ผูล้ งทุนเกี ยวกับแนวทางปฏิ บตั ิทวไปทางภาษี
ั
เท่านัน คู่มือการลงทุนฉบับนี ไม่ถือว่าเป็ น
การให้คาํ แนะนําหรื อปรึ กษาทางด้านภาษีแก่ ผูล้ งทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริ งที เกี ยวกับการลงทุ นและ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้ งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทังข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีอ้างอิ งอยู่ในคู่มือฉบับนี อาจมี การแก้ไขเพิมเติ มให้เปลี ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผู ้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หรื อปรึ กษากับศูนย์บริ การข้อมูลสรรพากร (RD Call
Center) หรื อปรึ กษากับทีปรึ กษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ ทีเกิดขึน
จากการทีผูล้ งทุนกระทําการหรื องดเว้นกระทําการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลทีปรากฎในคู่มือฉบับนี

บทนํา
คู่มือการลงทุ นในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวนี ได้จดั ทําขึ นตามนัยข้อ @A แห่ งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน.DD/D@@D เรื อง “การจัดตังกองทุนรวมและการเข้า
ทํา สั ญญารั บ จัดการกองทุ นส่ วนบุ ค คล” ลงวันที DI กรกฎาคม พ.ศ.D@@D หรื อตามประกาศอื นที มี ก าร
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยคู่มือการลงทุนนี มีวถั ุ ประสงค์เพือเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ผูล้ งทุนที
ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว เกียวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีผูล้ งทุนจะ
ได้รับเมือผูล้ งทุนปฎิ บตั ิตามเงือนไขการลงทุนทีกรมสรรพากรกําหนดไว้ การชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษีทีเคยได้รับการชําระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชําระเบียปรับเงินเพิมหากผูล้ งทุน
ปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน หรื อไถ่ถอนการลงทุนก่อนกําหนด เพือให้ผลู ้ งทุนได้ตดั สิ นใจลงทุน
ด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเป็ นการลงทุนระยะยาว มี
เงือนไขและภาระผูกพันหลายปี
จึงขอให้ผลู ้ งทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนีอย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กนั ไปพร้อมกับ
การศึกษาหนังสื อชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวแต่ละกองทุน
แล้วจึงตัดสิ นใจตามทีผูล้ งทุนเห็นสมควร
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที" 246 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นพระราชบัญญัติทีมีบทบัญญัติบาง
ประการเกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และ เสรี ภาพของบุคคล ซึ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่า
การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที 228 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพหรื อกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ งของ (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 228 (พ.ศ.2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(55) เงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน ทังนี จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน
สามแสนบาท สําหรับปี ภาษีนน”
ั
ข้ อ 3 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ น (65) (66) และ (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(65) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุนรวมเพือการเลียง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เฉพาะกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรก และเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวคํานวณมาจากเงินได้พึง
ประเมินทีได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม (55)
1

(66) เงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทีได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมภายในวันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ใน
อัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน ทังนี เฉพาะส่ วนทีไม่เกินสามแสนบาท สําหรับปี ภาษีนนั และเงิน
ได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซึงเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกทียัง ไม่ได้แบ่ง
เงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดใน วรรคสอง ให้ผมู ้ ีเงินได้
หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึงด้วย
(67) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ ทังนี เฉพาะกรณี ทีผูม้ ี เงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าห้าปี ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณี ทุพพลภาพหรื อตาย และเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวคํานวณมาจากเงินได้พึง
ประเมินทีได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม (66)”
ให้ไว้ ณ วันที 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2547

สมคิด จาตุศรีพทิ ักษ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

___________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยทีเป็ นการสมควรกําหนดให้เงินได้เท่าทีได้จ่าย
เป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ หรื อกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนดังกล่าว
เป็ นเงินได้พึงประเมินทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้ เพือส่ งเสริ มการลงทุนผ่านกองทุนรวม
เพือการเลียงชีพ และการลงทุนระยะยาวผ่านกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
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กฎกระทรวง
ฉบับที" 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีมีบทบัญญัติบางประการ
เกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(35) เงินได้เท่าทีลูกจ้างจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
กองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของค่าจ้างเฉพาะส่ วนทีเกิน หนึงหมืนบาท แต่ไม่เกินสี แสนเก้า
หมืนบาท สําหรับปี ภาษีนนั ทังนี สําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(43) เงินได้เท่าทีสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เฉพาะส่ วนที ไม่เกินห้าแสนบาท
สําหรับปี ภาษีนนั ทังนี สําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
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“(54) เงินได้เท่าทีผูอ้ าํ นวยการ ผูบ้ ริ หาร ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรี ยนเอกชน จ่าย
เป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน เฉพาะส่ วนทีไม่เกินห้าแสนบาท สําหรับปี
ภาษีนนั ทังนี สําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(55) เงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชี พ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่ วนที ไม่เกินห้าแสน
บาท สําหรับปี ภาษีนนั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วย
ลงทุนครังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนันเมือผูม้ ีเงินได้มีอายุไม่ตากว่
ํ าห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทังนี สําหรับเงินได้พึง
ประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที
อธิ บดีกาํ หนด
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนด้วย เงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึงเมือรวมกับเงินสะสมทีจ่าย
เข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรกหรื อไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนทีผูม้ ีเงินได้มีอายุครบห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ให้ผมู ้ ีเงินได้นนหมดสิ
ั
ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรค
หนึง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึงมาแล้วด้วย”
ข้ อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(61) เงินได้เท่าทีผูม้ ีเงินได้จ่ายเป็ นเบียประกันภัยในปี ภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผูม้ ี เงิน
ได้ตามจํานวนทีจ่ายจริ ง เฉพาะส่ วนทีเกินหนึงหมืนบาทแต่ไม่เกินเก้าหมืนบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมี
กําหนดเวลาตังแต่สิบปี ขึนไป และการประกันชีวิตนันได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ ับประกันภัยทีประกอบกิจการประกัน
ชีวิตในราชอาณาจักร ทังนี สําหรับเบียประกันภัย ทีได้จ่ายตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีอธิ บดี กําหนด”
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ข้ อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(66) เงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมภายในวันที 30 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่ วนทีไม่เกินห้าแสนบาท สําหรับปี ภาษีนนั และ
เงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซึงเป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกทียังไม่ได้แบ่ง ทังนี สําหรับเงินได้ พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็ นต้นไป
เงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดใน วรรคสอง ให้ผมู ้ ี
เงินได้นนหมดสิ
ั
ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีตามวรรค
หนึงมาแล้วด้วย”
ข้ อ 7 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ทีเป็ น
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ซึ งมีเงินได้ไม่เกินหนึ งล้านสองแสนบาท สําหรับปี ภาษีนนั ทังนี
สําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด”

ให้ไว้ ณ วันที 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุ รพงษ์ สื บวงศ์ลี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ เนืองจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน้ และฟื นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรเพิมวงเงินทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้ทีได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุน
สํารองเลียงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยน
เอกชน เงินค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ และกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังเงินได้ทีได้จ่ายเป็ นเบียประกันภัยสําหรับการประกันชีวิต เพือส่ งเสริ มการ
ออมของภาคครัวเรื อน ซึ งส่ งผลเป็ นการสนับสนุนการลงทุนใน ตลาดทุน อันจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิมขึน
นอกจากนัน สมควรยกเว้นเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนทีมีจาํ นวนไม่
เกินหนึงล้านสองแสนบาทไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้ เพือให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง
และพัฒนาให้เกิดความยังยืน จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
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กฎกระทรวง
ฉบับที" 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีมีบทบัญญัติบาง
ประการเกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสี ของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื อหน่วยลงทุนระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึงเท่ากับส่ วนทีไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน และ
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ดงั กล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เมือรวมเงินได้กบั เงินสะสมแล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสน
บาท ทังนี เงินได้ทีได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด และให้นาํ
ความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ข้ อ 2 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสี ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึงเท่ากับส่ วนทีไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้า
ของเงินได้พึงประเมิน ทังนี เงินได้ทีได้รับยกเว้นและการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด และให้นาํ ความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
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ให้ไว้ ณ วันที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุ ชาติ ธาดาดํารงเวช
(นายสุ ชาติ ธาดาธํารงเวช)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหต◌ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ เนืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการลงทุน
ผ่านกองทุนรวมเพือการเลียงชี พและกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวเพิมมากขึน เพือเป็ นการสนับสนุนการลงทุนในตลาด
ทุนภายในประเทศอันจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิมขึน และป้ องกันไม่ให้ตลาดทุนภายในประเทศได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงินทีเกิดขึนในปั จจุบนั สมควรเพิมวงเงินทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินค่าซื อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กรณี ทีได้มีการลงทุนในกองทุนทังสองดังกล่าวในระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
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กฎกระทรวง
ฉบับที" ?@A (พ.ศ. #''()
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
__________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา A แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที DX) พ.ศ. D@Mg และมาตรา AD (ML) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที MX) พ.ศ. DAVK รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ M ให้ยกเลิกความใน (KK) ของข้อ D แห่งกฎกระทรวง ฉบับที MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที DKK (พ.ศ. D@@M)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(KK) เงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่ วนทีไม่เกินห้าแสน
บาท สําหรับปี ภาษีนนั โดยเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซึงเป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้าง
หุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคลและกองมรดกทียังไม่ได้แบ่ง และผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดปี ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณี ทุพพลภาพหรื อตายทังนี สําหรับเงินได้พึง
ประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที M มกราคม พ.ศ. D@@V ถึงวันที gM ธันวาคม พ.ศ. D@KD
การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในวรรคสองให้ผมู ้ ี
เงินได้นนหมดสิ
ั
ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง
มาแล้วด้วย”
ข้อ D ให้ยกเลิกความใน (KL) ของข้อ D แห่งกฎกระทรวง ฉบับที MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที DAK (พ.ศ. D@AL)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(KL) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เฉพาะกรณี ทีเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าว
คํานวณมาจากเงินได้พึงประเมินทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้ตาม (KK) และผูม้ ีเงินได้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดปี ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณี ทุพพลภาพหรื อตาย”
ข้อ g บทบัญญัติใน (KK) ของข้อ D แห่งกฎกระทรวง ฉบับที MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที DKK (พ.ศ. D@@M) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปเฉพาะเงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวทีซื อก่อนวันที M มกราคม พ.ศ. D@@V
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ข้อ A บทบัญญัติใน (KL) ของข้อ D แห่งกฎกระทรวง ฉบับที MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที DAK (พ.ศ. D@AL) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปเฉพาะเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที
ได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว สําหรับหน่วยลงทุนทีซื อมาก่อนวันที M
มกราคม พ.ศ. D@@V
ข้อ @ กฎกระทรวงนีให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที M มกราคม พ.ศ.
D@@V เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที DI มิถุนายน พ.ศ. D@@V
อภิศกั ดิh ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
__________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยทีรัฐบาลมีนโยบายในการส่ งเสริ มการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวโดยขยาย
ระยะเวลาการยกเว้นเงินได้พึงประเมินทีไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที
จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนทีซื อตังแต่วนั ที M มกราคม พ.ศ. D@@V ถึงวันที gM ธันวาคม พ.ศ. D@KD และเงินหรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืน รวมทังปรับปรุ งหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีโดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
ปี ปฏิทิน จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย" วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที" 169)
เรื"อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ" นไข เพือ" การยกเว้ นภาษีเงินได้
สํ าหรับเงินได้ เท่ าที"ได้ จ่ายเป็ นค่ าซืIอหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวและการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ดังต่อไปนี
ข้ อ 1ให้ยกเลิกประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที 133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้
ระยะยาว ลงวันที 3 กันยายน พ.ศ. 2547
ข้ อ 2 เงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขดังนี
(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับในปี ภาษีนนั ทังนี เฉพาะส่ วนทีไม่เกิน 500,000 บาท
(2) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี ปฏิทินแต่ไม่รวมถึงกรณี ผมู ้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรื อ
ตาย
กรณี ทุพพลภาพ ต้องเป็ นกรณี ทีแพทย์ทีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ งก่อให้เกิดเงินได้ทีจะนํามาซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวได้อีกต่อไป
ข้ อ 3 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเกินกว่าหนึงกองทุนเงินได้เท่าทีได้
จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวในแต่ละกองทุนทีจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ย
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามข้อ 2 การซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวตามวรรคหนึ ง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับในปี ภาษีนนั
ทังนี เฉพาะส่ วนทีไม่เกิน 500,000 บาท
ข้ อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวทังหมดหรื อบางส่ วน
ไปยังกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวอีกกองทุนหนึง ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวกองทุนเดียวหรื อหลาย
กองทุน ผูม้ ีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวนันภายใน5 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจาก
วันทีกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีโอนได้รับคําสังโอนจากผูม้ ีเงินได้จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนใน
กรณี ดงั กล่าวมีระยะเวลาต่อเนื องกัน
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามวรรคหนึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีได้รับ
คําสังโอนจากผูม้ ีเงินได้จะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวทีรับโอนเก็บ
ไว้เป็ นหลักฐานพร้อมทีจะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้ อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ยกเว้น
เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทังนี จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปี ภาษีนนั และผู ้
มีเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล และกอง
มรดกทียังไม่ได้แบ่ง
ข้ อ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหนังสื อรับรองการซื อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทีแสดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ น้ ระยะ
ยาวดังกล่าว
ข้ อ 7 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว และได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
ข้อ 5 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 หรื อข้อ 3 ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้ตามข้อ 5 แต่ไม่รวมถึงกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรื อ
ตายผูม้ ีเงินได้ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี ภาษีทีได้นาํ เงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพือยกเว้นภาษีเงิน
ได้มาแล้วทีอยูใ่ นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตังแต่วนั ทีได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีนนั ๆ จนถึง
วันทีได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติมเพือเสี ยภาษีเงินได้เพิมเติมของปี ภาษีดงั กล่าว พร้อม
เงินเพิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ในกรณี ทีมีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวซึ งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ตามข้อ 2 หรื อข้อ 3 การคํานวณต้นทุนผลประโยชน์ทีได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพือเสี ยภาษีใน
กรณี ดงั กล่าวให้คาํ นวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
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ข้ อ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี ให้ผมู ้ ีเงินได้นาํ เงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีไปคํานวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมือได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว
ข้ อ 9 ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ.2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที" 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย" วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที" 175 )
เรื"อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ" นไขเพือ" การยกเว้ นภาษีเงินได้
สํ าหรับเงินได้ เท่ าที"ได้ จ่ายเป็ นค่ าซืIอหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
-----------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาว และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที 169) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้
สําหรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวระหว่างวันที
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรื อได้ซือหน่วยลงทุนระหว่างวันที 1 มกราคม พ.ศ.
2551 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้มีการซื อหน่วยลงทุนเพิมเติมระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามวรรคหนึงเท่ากับส่ วนทีไม่เกิน 700,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินสําหรับปี ภาษี
2551 ”
ข้ อ 2 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสามของข้อ 3 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกียวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที 169) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้
เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามวรรคหนึงระหว่างวันที 1
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรื อได้ซือหน่วยลงทุนระหว่างวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้มีการซื อหน่วยลงทุนเพิมเติมระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับในปี ภาษี
2551 ทังนี เฉพาะส่ วนทีไม่เกิน 700,000 บาท”
ข้ อ 3 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกียวกับ
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ภาษีเงินได้ (ฉบับที 169) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้
เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึงระหว่างวันที 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรื อได้ซือหน่วยลงทุนระหว่างวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที
30 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้มีการซื อหน่วยลงทุนเพิมเติมระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทังนี จะต้อง
มีจาํ นวนไม่เกิน 700,000 บาท สําหรับปี ภาษี 2551”
ข้ อ 4 ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย" วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที" #'A )
เรื"อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ" นไขเพือ" การยกเว้ นภาษีเงินได้
สํ าหรับเงินได้ เท่ าที"ได้ จ่ายเป็ นค่ าซืIอหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ D (KK) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที DKK (พ.ศ. D@@M) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข
เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวและการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ดังต่อไปนี
ข้อ M ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของ (M) ของข้อ D ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที MKV) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับ เงินได้เท่าที
ได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ลงวันที DA ธันวาคม พ.ศ. D@@M และ ให้ใช้ความต่อไปนี
แทน
“(M) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ M@
ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ทังนี เฉพาะส่ วนทีไม่เกิน @XX,XXX บาท สําหรับปี
ภาษีนน”
ั
ข้อ D ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ g ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที MKV) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็ น
ค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ลงวันที DA ธันวาคม พ.ศ. D@@M และให้ใช้ ความต่อไปนีแทน
“การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามวรรคหนึ ง ต้องมีจาํ นวนรวมกัน ไม่เกินร้อย
ละ M@ ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ทังนี เฉพาะส่ วนทีไม่เกิน @XX,XXX บาท
สําหรับปี ภาษีนน”
ั
ข้อ g ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของข้อ @ ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที MKV) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ น
ค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ลงวันที DA ธันวาคม พ.ศ. D@@M และให้ใช้ ความต่อไปนีแทน
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“ข้อ @ การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนตามข้อ D และข้อ g
ให้ยกเว้นเท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ M@ ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ทังนี เฉพาะ
ส่ วนทีไม่เกิน @XX,XXX บาท สําหรับปี ภาษีนนั และผูม้ ีเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้าง
หุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล และกองมรดกทียังไม่ได้แบ่ง”
ข้อ A ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที M มกราคม D@@I เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที D กรกฎาคม พ.ศ. D@@I
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย" วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที" #AK )
เรื"อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ" นไขเพือ" การยกเว้ นภาษีเงินได้
สํ าหรับเงินได้ เท่ าที"ได้ จ่ายเป็ นค่ าซืIอหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ D (KK) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที gML (พ.ศ. D@@V)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ดังต่อไปนี
ข้อ M เงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ดังนี
(M) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ M@
ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ทังนี เฉพาะส่ วนทีไม่เกิน @XX,XXX บาท สําหรับปี
ภาษีนนั และได้ซือหน่วยลงทุนนันในระหว่างวันที M มกราคม พ.ศ. D@@V ถึงวันที gM ธันวาคม พ.ศ. D@KD
(D) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวต่อเนืองกันไม่นอ้ ยกว่า L ปี
ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรื อตาย
กรณี ทุพพลภาพ ต้องเป็ นกรณี ทีแพทย์ทีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ งก่อให้เกิดเงินได้ทีจะนํามาซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวได้อีกต่อไป
ข้อ D กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเกินกว่าหนึงกองทุน เงินได้
เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวในแต่ละกองทุนทีจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณ
เพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ตามข้อ M
การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามวรรคหนึ งต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ
M@ ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ทังนี เฉพาะส่ วนทีไม่เกิน @XX,XXX บาท สําหรับ
ปี ภาษีนนั
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ข้อ g กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวทังหมด หรื อ
บางส่ วนไปยังกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวอีกกองทุนหนึง ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวกองทุนเดียว
หรื อหลายกองทุน ผูม้ ีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวนันภายใน @ วันทําการนับตังแต่
วันถัดจากวันทีกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวทีโอนได้รับคําสังโอนจากผูม้ ีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วย
ลงทุนในกรณี ดงั กล่าวมีระยะเวลาต่อเนืองกัน
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวตามวรรคหนึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีได้รับ
คําสังโอนจากผูม้ ีเงินได้ จะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวทีรับโอนเก็บ
ไว้เป็ นหลักฐานพร้อมทีจะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ 4 การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนตามข้อ M และ ข้อ D ให้
ยกเว้นเท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ M@ ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ทังนี เฉพาะ
ส่ วนทีไม่เกิน @XX,XXX บาท สําหรับปี ภาษีนนั โดยผูม้ ีเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้าง
หุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคลและกองมรดกทียังไม่ได้แบ่ง และยกเว้นสําหรับค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีได้ซือตังแต่วนั ที M มกราคม พ.ศ.
D@@V ถึงวันที gM ธันวาคม พ.ศ. D@KD
ข้อ @ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหนังสื อรับรองการซื อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทีแสดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวดังกล่าว
ข้อ K กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว และได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงิน
ได้ตามข้อ A แล้ว ต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ M หรื อข้อ D ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ตามข้อ A แต่ไม่รวมถึงกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรื อตาย ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี ภาษีทีได้นาํ เงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพือยกเว้น
ภาษีเงินได้มาแล้วทีอยูใ่ นช่วงระยะเวลาไม่เกิน @ ปี นับตังแต่วนั ทีได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษี
นันๆ จนถึงวันทีได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติมเพือเสี ยภาษีเงินได้เพิมเติมของปี ภาษี
ดังกล่าว พร้อมเงินเพิมตามมาตรา DL แห่งประมวลรัษฎากร
ในกรณี ทีมีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวซึ งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของข้อ M หรื อ ข้อ D การคํานวณต้นทุนผลประโยชน์ทีได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพือเสี ยภาษีใน
กรณี ดงั กล่าวให้คาํ นวณโดยวิธีเข้าก่อนออก่อน (FIFO)
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ข้อ L การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี ให้ผมู ้ ีเงินได้นาํ เงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีไป
คํานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา AX แห่งประมวลรัษฎากร เมือได้หกั ตามมาตรา AD ทวิ ถึง มาตรา AK
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ I ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที M มกราคม พ.ศ. D@@V เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 สิ งหาคม พ.ศ. D@@V
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินได้ พงึ ประเมิน
มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนัน คือเงินได้ประเภทต่อไปนี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรทีผูจ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ืน
ออกแทนให้สาํ หรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่วา่ ในทอดใด
(1) เงินได้เนืองจากการจ้างแรงงานไม่วา่ จะเป็ นเงินเดือน ค่าจ้าง เบียเลียง โบนัส เบียหวัด บําเหน็จ บํานาญ
เงินค่าเช่าบ้าน เงินทีคํานวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นทีนายจ้างให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินทีนายจ้างจ่ายชําระ
หนีใดๆ ซึ งลูกจ้างมีหน้าทีต้องชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาทีได้เนืองจากการจ้างแรงงาน
(2) เงินได้เนืองจากหน้าทีหรื อตําแหน่งงานทีทํา หรื อจากการรับทํางานให้ ไม่วา่ จะเป็ นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่ วนลด เงินอุดหนุนในงานทีทํา เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินทีคํานวณได้จากมูลค่า
ของการได้อยูบ่ า้ นทีผูจ้ ่ายเงินได้ให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินทีผูจ้ ่ายเงินได้จ่ายชําระหนีใดๆ ซึ งผูม้ ีเงินได้มีหน้าทีต้อง
ชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาทีได้เนืองจากหน้าทีหรื อตําแหน่งงานทีทํา หรื อจากการรับ
ทํางานให้นนไม่
ั วา่ หน้าที หรื อตําแหน่งงาน หรื องานทีรับทําให้นนจะเป็
ั
นการประจําหรื อชัวคราว
(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิh หรื อสิ ทธิ อย่างอืน เงินปี หรื อเงินได้มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อันได้มาจาก
พินยั กรรม นิติกรรมอย่างอืน หรื อคําพิพากษาของศาล
(4) เงินได้ทีเป็ น
(ก) ดอกเบียพันธบัตร ดอกเบียเงินฝาก ดอกเบียหุ น้ กู้ ดอกเบียตัวr เงิน ดอกเบียเงินกูย้ ืมไม่วา่ จะมี
หลักประกันหรื อไม่ ดอกเบียเงินกูย้ ืมทีอยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียมเฉพาะส่ วนทีเหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรื อผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับ
ราคาจําหน่ายตัวr เงินหรื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนีทีบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอืนเป็ นผูอ้ อก
และจําหน่ายครังแรกในราคาตํากว่าราคาไถ่ถอน รวมทังเงินได้ทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบีย ผลประโยชน์
หรื อค่าตอบแทนอืนๆ ทีได้จากการให้กยู้ ืม หรื อจากสิ ทธิ เรี ยกร้องในหนีทุกชนิด ไม่วา่ จะมีหลักประกันหรื อไม่ก็
ตาม
(ข) เงินปันผล เงินส่ วนแบ่งของกําไรหรื อ ประโยชน์อืนใดทีได้จากบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติ
บุคคล กองทุนรวม หรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตังขึนสําหรับให้กยู้ ืมเงินเพือ
ส่ งเสริ มเกษตรกรรม พาณิ ชยกรรมหรื ออุตสาหกรรม เงินปั นผล หรื อเงินส่ วนแบ่งของกําไรทีอยูใ่ นบังคับต้องถูกหัก
ภาษีไว้ ณ ทีจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนทีเหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย
ดังกล่าว
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เพือประโยชน์ในการคํานวณเงินได้ตามวรรคหนึ ง ในกรณี ทีบุตรชอบด้วยกฎหมายทียังไม่บรรลุ
นิติภาวะเป็ นผูม้ ีเงินได้ และความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตร
ดังกล่าวเป็ นเงินได้ของบิดา แต่ถา้ ความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของ
บุตรดังกล่าวเป็ นเงินได้ของบิดาหรื อของมารดาผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง หรื อของบิดาในกรณี บิดามารดาใช้อาํ นาจ
ปกครองร่ วมกัน
ความในวรรคสองให้ใช้บงั คับกับบุตรบุญธรรมทียังไม่บรรลุนิติภาวะซึ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ดว้ ยโดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสทีจ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลเฉพาะส่ วนทีจ่ายไม่เกินกว่ากําไรและเงินทีกันไว้
รวมกัน
(จ) เงินเพิมทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลซึ งตังจากกําไรทีได้มาหรื อเงินทีกันไว้รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ทีได้จากการทีบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรื อรับช่วงกัน หรื อเลิกกัน
ซึ งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ทีได้จากการโอนการเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อ โอนหุน้ หุ น้ กู้ พันธบัตร หรื อตัวr เงิน หรื อตราสาร
แสดงสิ ทธิ ในหนีทีบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลหรื อนิติบุคคลอืนเป็ นผูอ้ อก ทังนี เฉพาะซึ งตีราคาเป็ นเงินได้
เกินกว่าทีลงทุน
(5) เงินหรื อประโยชน์อย่างอืนทีได้เนื องจาก
(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื อทรัพย์สิน
(ค) การผิดสัญญาซื อขายเงินผ่อนซึ งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินทีซื อขายนัน โดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรื อ
ประโยชน์ทีได้รับไว้แล้ว
ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชือว่า ผูม้ ีเงินได้แสดงเงินได้ตาไป
ํ ไม่ถกู ต้องตามความ
เป็ นจริ ง เจ้าพนักงานประเมินมีอาํ นาจประเมินเงินได้นนตามจํ
ั
านวนเงินทีทรัพย์สินนันสมควรให้เช่าได้ตามปกติ
และให้ถือว่าจํานวนเงินทีประเมินนีเป็ นเงินได้พึงประเมินของผูม้ ีเงินได้ ในกรณี นีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทังนี
ให้นาํ บทบัญญัติวา่ ด้วยการอุทธรณ์ตามส่ วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรื อประโยชน์ทีได้รับไว้แล้วแต่วนั ทําสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทังสิ น
เป็ นเงินได้พึงประเมินของปี ทีมีการผิดสัญญานัน
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(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี
ประณี ตศิลปกรรม หรื อวิชาชีพอิสระอืน ซึ งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว้
(7) เงินได้จากการรับเหมาทีผูร้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่ วนสําคัญนอกจากเครื องมือ
(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ ง หรื อการอืนนอกจากทีระบุไว้
ใน (1) ถึง (7) แล้ว
เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึง ถ้าผูจ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ืนออกแทนให้สาํ หรับเงินได้ประเภทใด ไม่วา่ ทอดใดหรื อ
ในปี ภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็ นเงินได้ประเภทและของ ปี ภาษีเดียวกันกับเงินได้ทีออกแทนให้นนั
ค่ าใช้ จ่ายหักจากเงินได้
มาตรา N# ทวิ เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา AX (M) และ (D) ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาได้ร้อย
ละ AX แต่รวมกันต้องไม่เกิน KX,XXX บาท
ในกรณี สามีภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ตามวรรณหนึ ง และความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ต่างฝ่ าย
ต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรณหนึง
มาตรา N# ตรี เงินได้พึงประเมินตามมาตรา AX (g) เฉพาะทีเป็ นค่าแห่งลิขสิ ทธิh ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็ นการ
เหมาได้ร้อยละ AX แต่ตอ้ งไม่เกิน KX,XXX บาท
ในกรณี สามีภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ตามวรรณหนึ ง และความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีให้ต่างฝ่ าย
ต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรคหนึง
มาตรา N? เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา AX (@) ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ตามทีกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา NN เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา AX (K) ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ตามทีกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา N' เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา AX (L) ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ตามทีกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา NK เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา AX (I) ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ตามทีกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
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เงินเพิม" กรณีไม่ เสี ยหรือนําส่ งภาษีภายในกําหนดเวลา
มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสี ยหรื อนําส่ งภาษีภายในกําหนดเวลาตามทีบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี
เกียวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสี ยเงินเพิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษีทีต้องเสี ย หรื อ
นําส่ งโดยไม่รวมเบียปรับ
ในกรณี อธิ บดีอนุมตั ิให้ขยายกําหนดเวลาชําระหรื อนําส่ งภาษี และได้มีการชําระหรื อนําส่ งภาษีภายใน
กําหนดเวลาทีขยายให้นนั เงินเพิมตามวรรคหนึ งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรื อเศษของเดือน
การคํานวณเงินเพิมตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้เริ มนับเมือพ้นกําหนดเวลาการยืนรายการหรื อนําส่ ง
ภาษีจนถึงวันชําระหรื อนําส่ งภาษี แต่เงินเพิมทีคํานวณได้มิให้เกินจํานวนภาษีทีต้องเสี ยหรื อนําส่ ง ไม่วา่ ภาษีทีต้อง
เสี ยหรื อนําส่ งนันจะเกิดจากการประเมินหรื อคําสังของเจ้าพนักงานหรื อคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อคําพิพากษาของศาล

24

สรุปสาระสํ าคัญที"ผู้ลงทุนควรทราบ

สรุ ปสาระสํ าคัญที"ผ้ ูลงทุนควรทราบ
1. คํานิยาม
คู่มือการลงทุนหมายความว่า เอกสารเผยแพร่ ทีเกี ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่ วย
ลงทุ นของกองทุ น รวมหุ ้นระยะยาวที จัด ทํา ขึ นตามความในประกาศสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที สน.DD/D@@D เรื อง “การจัดตังกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารั บ
จัดการกองทุนส่ วนบุคคล” ลงวันที DI กรกฎาคม พ.ศ. D@@D
กองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว ซึ งหมายถึง กองทุ นรวมตราสารแห่ งทุ นที นําเงิ นที ได้จากการจําหน่ ายหน่ วย
ลงทุนไปลงทุ นในหรื อมีไว้ซึงหลักทรัพย์หรื อทรั พย์สินดังต่อไปนี ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บห้าของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม ได้แก่
(M) หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อ
(D) ตราสารแห่ ง ทุ น ซึ งผลตอบแทนของตราสารดัง กล่ า วอ้า งอิ ง กับ ผลตอบแทนของหุ ้ น
หรื อกลุ่มหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
2. ประเภทของเงินลงทุนที"จะได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี
เงินทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็ น
“เงินได้พึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของผูม้ ีเงินได้ซึงเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ น้ ส่ วน
สามัญหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล และกองมรดกทียังไม่ได้แบ่ง ซึ งต่อไปนี ในคู่มือการลงทุนนี จะเรี ยก
โดยย่อว่า “เงินได้พึงประเมิน”
3. สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผูล้ งทุ นที ลงทุ นในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว หากปฏิ บ ัติ ต ามหลักเกณฑ์แ ละเงื อนไขที กรมสรรพากร
กําหนดอย่างครบถ้วน จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ดังนี
(1) เงิ นได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่ วยลงทุน ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
(2) เงิ นหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับเนื องจากการขายหน่ วยลงทุน ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวม
คํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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4. เงินได้ ที"จ่ายเป็ นค่ าซืIอหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ และเงือ" นไขการได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องรวมคํานวณเพื"อเสี ย
ภาษีบุคคลธรรมดา
เงินได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมือ ผู ้
ลงทุ นต้องซื อหน่ วยลงทุ นกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื อนไขอย่า ง
ครบถ้วน ดังนี
(1) เงินทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อย
ละ M@ ของเงิ นได้พึงประเมินทีได้รับในปี ภาษีนนั เฉพาะส่ วนทีไม่เกิ น @XX,XXX บาท โดย
เงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซึงเป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ น้ ส่ วน
สามัญหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคลและกองมรดกทียังไม่ได้แบ่ง
(ในปี ภาษี 2551 หากผูล้ งทุนมีการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวระหว่างวันที
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวม
คํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับส่ วนที ไม่เกิ น LXX,XXX บาท แต่ไม่เกินร้อย
ละ M@ ของเงินได้พึงประเมินสําหรับปี ภาษี D@@M โดยการซื อหน่วยลงทุนนันจะเริ มซื อหรื อ
ซื อเพิมเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้)
(2) ต้องถื อหน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวที ได้ซือไว้ใ นแต่ ละครั งต่ อเนื องกันเป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า @ ปี ปฏิ ทิน สําหรับยอดที ซื อหน่ วยลงทุนก่อนวันที M มกราคม พ.ศ.
D@@V หรื อ ไม่นอ้ ยกว่า L ปี ปฏิ ทิน สําหรับยอดการซื อหน่ วยลงทุน ตังแต่วนั ที M มกราคม
พ.ศ. D@@V ถึงวันที gM ธันวาคม พ.ศ. D@KD โดยเงือนไขนี ไม่ใช้บงั คับกรณี ทีผูล้ งทุนไถ่ถอน
เหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพ หรื อ ตาย ในกรณี ทุพพลภาพนัน ต้องเป็ นกรณี ทีแพทย์
ที ทางราชการรั บ รองได้ตรวจและแสดงความเห็ นว่าทุ พพลภาพจนไม่ สามารถประกอบ
อาชีพซึ งก่อให้เกิดเงินได้อีกต่อไป
(3) กรณี ผลู ้ งทุนได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเกินกว่าหนึ งกองทุน เงินได้เท่าที
จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวในแต่ละกองทุนทีจะได้รับยกเว้นไม่
ต้องรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขที อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด และต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ M@ ของเงิ น
ได้พึงประเมินทีได้รับในแต่ละปี และไม่เกิน @XX,XXX บาท
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ทังนี สิ ทธิ ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงิ นได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ น้ ระยะ
ยาว อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ทีระบุใน ข้อควรทราบ ตามทีปรากฏด้านล่างนีด้วย

กรณีผ้ ูลงทุนปฏิบัตผิ ดิ เงือ" นไข
หากผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงือนไขข้างต้น จะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับ ซึ งมีรายละเอียดดังนี
กรณี ผูล้ งทุนได้ซือหน่ วยลงทุนและได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงิ นได้ไปแล้ว หากต่อมามีการขายหน่ วยลงทุน
โดยปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน จะต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับมา โดยยืนแบบแสดง
ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาเพิมเติ มเพือเสี ยภาษีเงิ นได้เพิมเติ ม พร้อมเงิ นเพิมตามมาตรา DL แห่ งประมวล
รัษฎากร (ระยะเวลาทีใช้คาํ นวณเงินเพิมเริ มนับเมือพ้นกําหนดเวลาการยืนรายการหรื อนําส่ งภาษีจนถึงวัน
ชําระหรื อนําส่ งภาษี) ดังนันผูล้ งทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ ว
ข้ อควรทราบ
(1) การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงิ นได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ยกเว้น
เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ M@ ของเงินได้ และต้องไม่เกิน @XX,XXX
บาท สําหรับปี ภาษีนนั และผูม้ ีเงินได้ตอ้ งเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อ
คณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล และกองมรดกทียังไม่ได้แบ่ง
(ในปี D@@M หากผูม้ ี เงิ นได้มีการซื อหน่ วยลงทุ นระหว่างวันที M ตุ ลาคม พ.ศ.D@@M ถึ งวันที gM
ธันวาคม พ.ศ.D@@Mให้ยกเว้นเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว
ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ M@ ของเงิ นได้ แต่ จะต้องมี จาํ นวนไม่เกิ น LXX,XXX บาท สําหรั บปี ภาษี
D@@M โดยการซื อหน่วยลงทุนนันจะเริ มซื อหรื อซื อเพิมเติมในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้)
(2) เงิ นได้ทีจ่ ายเป็ นค่าซื อหน่ วยลงทุ นกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวต้องเป็ นเงิ นค่าซื อหน่ วยลงทุ นใน
ช่วงเวลาไม่เกินวันที gM ธันวาคม พ.ศ. D@KD เท่านัน โดยต้องถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวทีได้ซือไว้แต่ละครังต่อเนื องกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า L ปี ปฏิทิน สําหรับยอดการซื อ
หน่วยลงทุน ตังแต่วนั ที M มกราคม พ.ศ. D@@V ถึงวันที gM ธันวาคม พ.ศ. D@KD
(3) กรณี มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ผูล้ งทุนจะต้องโอนการลงทุน(เงินลงทุน
และผลประโยชน์)ไปยังกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวอืนภายใน @ วันทําการ นับถัดจากวันทีกองทุน
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รวมหุ ้นระยะยาวที โอนได้รับคําสัง ทังนี ค่าธรรมเนี ยมการโอนเป็ นภาระของผูล้ งทุนต้องแยก
ชําระต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน LTF ได้เพือไม่ให้ผูล้ งทุนผิดเงือนไข
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
(4) การคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน์ และการหักเงินลงทุนแต่ละรายการ เมือมีกรณี ขาย
คืนหน่วยลงทุนหรื อการโอนย้ายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวหนึ งเพือไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอืน ให้ใช้วิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out
- FIFO) ดังนัIน ผู้ลงทุนต้ องระมัดระวังในการตรวจสอบเงื"อนไขทางภาษีก่อนการขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกครัIง
(5) เมือครบกําหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ (31 ธันวาคม พ.ศ.2562) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ.2563 จะไม่สามารถได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป

5. เงินหรื อผลประโยชน์ ใดๆ ที"ได้ รับเนื"องจากการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ตามหลักเกณฑ์
และเงือ" นไขการได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องรวมคํานวณเพือ" เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆทีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
รวมคํานวณเพือเสี ยภาษีบุคคลธรรมดา ต่ อเมื"อเป็ นเงินหรื อผลประโยชน์ ใดๆที"ได้ รับเนื"องจากการขายคืน
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวม LTF เท่ าจํานวนที"จ่ายเป็ นค่ าซืIอหน่ วยลงทุน ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ @' ของ
เงินได้ พึงประเมินและไม่ เกิน 'TT,TTT บาท และผู้ลงทุนได้ ถือหน่ วยลงทุนมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า ' ปี ปฏิทิน
สํ าหรับยอดที"ซืIอหน่ วยลงทุนก่ อนวันที" @ มกราคม พ.ศ. #''( หรือ ไม่ น้อยกว่ า A ปี ปฏิทิน สํ าหรับยอดการ
ซืIอหน่ วยลงทุ น ตัIงแต่ วันที" @ มกราคม พ.ศ. #''( ถึงวันที" ?@ ธั นวาคม พ.ศ. #'K# แต่ไม่รวมถึ งกรณี
ทุพพลภาพหรื อตาย และเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวคํานวณมาจากเงินได้พึงประเมินทีได้รับสิ ทธิ ยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
กรณีผ้ ูลงทุนปฏิบัตผิ ดิ เงือ" นไข
หากผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงือนไขข้างต้น จะต้องนําเงินหรื อผลประโยชน์ (capital gain) ทีได้จากการขายคืน
หน่ วยลงทุนไปรวมกับเงิ นได้อืนๆ ที ผูล้ งทุนได้รับในปี นัน เพือเสี ยภาษีเงิ นได้ และหากเป็ นกรณี ทีเคย
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีมาก่อน จะต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับมาโดยยืนแบบ
แสดงภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติ มเพื อเสี ยภาษี เ งิ นได้เพิ มเติ ม พร้ อมเงิ นเพิ มตามมาตรา DL แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
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ข้ อควรทราบ
กรณี มีกาํ ไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่ วนทีเกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน
(ส่ วนที ไม่ได้รับยกเว้นค่าซื อและไม่ได้นาํ ไปลดหย่อนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไม่ว่าผูล้ งทุนจะถือหน่ วย
ลงทุนนันเป็ นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม ถือเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ งประมวลรัษฎากร ให้
นํามารวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็ นเงิ นค่าขายหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว หักราคาทุน และแสดงส่ วนต่างในช่อง “ไม่ยกเว้น” (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที 410348 เรื อง ขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่ วนทีเกินอัตรา
ร้อยละ 15 ของเงินได้ซึงไม่ได้ใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน)
6. คําเตือน
“การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน
รวม มิได้เป็ นสิ งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต ก่อนการตัดสิ นใจลงทุนควรศึ กษาหนังสื อชี ชวน
อย่างรอบคอบ”
“สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวนี พึงได้รับ จะสิ นสุ ดลงเมือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขการลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ทีเคยได้รับพร้อมเงิ นเพิม ทังนี สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีทีอาจ
เกิ ดขึ นเมือไม่ปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขการลงทุนจะเป็ นไปตามที กรมสรรพากรกําหนด ดังนัน ผูล้ งทุนจึ งควร
ศึกษาเงือนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว และคู่มือการลงทุนเกียวกับการลงทุนในกองทุนรวม
หุ น้ ระยะยาวให้เข้าใจโดยขอคําปรึ กษาแนะนําจากศูนย์บริ การข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรื อ
ปรึ กษากับทีปรึ กษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี) ก่อนตัดสิ นใจลงทุน”
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ตัวอย่ างประกอบ

ตัวอย่ างประกอบ
เงือ" นไขการลงทุนทีผ" ู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
1. เงือ" นไขเกีย" วกับจํานวนเงินทีจ" ่ ายเป็ นค่ าซืIอหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีจ" ะได้ รับสิทธิประโยชน์ ทาง
ภาษี
ตัวอย่างที M จํานวนเงินลงทุนสูงสุดในแต่ละปี ทีได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่เกินร้อยละ M@ ของเงินได้พงึ ประเมินในปี
ภาษีนนั ทังนี เฉพาะส่วนไม่เกิน @XX,XXX บาท
สมมติฐาน
ที

จํานวนเงินได้พึงประเมินทีได้รับทังปี อัตราร้อยละ M@

จํานวนเงินลงทุนขันสูงสุดรวมทังปี

(ตังแต่ M มกราคม ถึง gM ธันวาคม)

ทีจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี

ของเงินได้พึงประเมิน

M

X

X

X

D

MXX,XXX

M@,XXX

M@,XXX

g

@XX,XXX

L@,XXX

L@,XXX

A

M,XXX,XXX

M@X,XXX

M@X,XXX

@

D,XXX,XXX

gXX,XXX

gXX,XXX

K

g,@XX,XXX

@D@,XXX

@XX,XXX

ตัวอย่างที D สมมติวา่ ผูล้ งทุนมีเงินได้พึงประเมินตลอดปี ภาษีจาํ นวน g,@XX,XXX บาท เท่ากันทุกปี ผูล้ งทุนจะลงทุนซือหน่วย
ลงทุน LTF เพียงกองทุนเดียว หรื อหลายกองทุน หรื อไม่ลงทุนในปี ใดปี หนึง หรื อจะลงทุนในจํานวนเท่าใดก็ได้ แต่เมือ
รวมกันทุกกองทุนในปี ปฏิทินเดียวกันแล้ว ผูล้ งทุนจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีเพียงเท่าจํานวนเงินทีไม่เกินร้อยละ M@
ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับในปี ภาษีนนั ทังนี เฉพาะส่วนไม่เกิน @XX,XXX บาท ดังนี
ปี พ.ศ.

เงินลงทุนใน LTF1

LTF2

LTF3

เงินลงทุนทังสิ น เงินลงทุนทีได้รับสิ ทธิ

ทีลงทุน

ประโยชน์ทางภาษี

D@@D

@XX,XXX

-

-

@XX,XXX

@XX,XXX

D@@g

MXX,XXX

MXX,XXX

MXX,XXX

gXX,XXX

gXX,XXX

D@@A

-

MXX,XXX

@X,XXX

M@X,XXX

M@X,XXX

D@@@

-

-

-

-

-
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D@@K

-

-

-

-

-

D@@L

g@X,XXX

DXX,XXX

-

@@X,XXX

@XX,XXX

2. เงือ" นไขเกีย" วกับระยะเวลาในการลงทุน ผู้ลงทุนต้ องถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีไ" ด้ ซืIอไว้ ในแต่ ละ
ครัIงต่ อเนื"องกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่ า ' ปี ปฏิทนิ
ตัวอย่างที g การถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวในระยะเวลาตามเงือนไขการลงทุน (สมมติวา่ ผูล้ งทุนมีเงินได้
พึงประเมินในปี ภาษี เมือคํานวณตามเงือนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจํานวนเงิน @XX,XXX บาท)
ปี พ.ศ.

เงินลงทุนใน LTFM

LTFD

LTFg

เงินลงทุนทังสิ น เงินลงทุนทีได้รับสิ ทธิ

ทีลงทุน

ประโยชน์ทางภาษี

D@@D

@XX,XXX

-

-

@XX,XXX

@XX,XXX

D@@g

MXX,XXX

MXX,XXX

MXX,XXX

gXX,XXX

gXX,XXX

D@@A

-

MXX,XXX

@X,XXX

M@X,XXX

M@X,XXX

D@@@

-

-

-

-

-

D@@K

-

-

-

-

-

D@@L

g@X,XXX

DXX,XXX

-

@@X,XXX

@XX,XXX

D@@I

MXX,XXX

@X,XXX

@X,XXX

DXX,XXX

DXX,XXX

จากตัวอย่าง ผูล้ งทุนทีซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ในเดือนใดๆก็ตามของปี พ.ศ. D@@D
หากผูล้ งทุนมีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนนัน โดยให้เป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน (ถือหน่วยลงทุนทีได้ซือไว้ใน
แต่ละครังต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า @ ปี ปฏิทิน) ผูล้ งทุนมีสิทธิขายคืนเฉพาะหน่วยลงทุน LTF1 ในจํานวนไม่
เกินจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ซือไว้ภายในปี พ.ศ. D@@D โดยขายได้ตงแต่
ั เดือนมกราคมของปี พ.ศ. D@@K เป็ นต้นไป และ
ภายในปี D@@L ผูล้ งทุนจะมีสิทธิขายคืนหน่วยลงทุน LTF1 LTF2 และ LTF3 ได้ในจํานวนไม่เกินจํานวนหน่วยลงทุนทีได้
ซือไว้ภายในปี พ.ศ. D@@D ถึง D@@g โดยให้พจิ ารณาเงือนไขเกียวกับระยะเวลาในการลงทุนเช่นนีเรื อยไป ทังนี ผูล้ งทุนมี
สิ ทธิทีจะขายคืนในช่วงเวลาดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ และในการขายคืนจะขายคืนทังหมดหรื อบางส่วนก็ได้
** หมายเหตุ : สําหรับการซืIอหน่ วยลงทุนตัIงแต่ วนั ที" 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้ องถือหน่ วย
ลงทุนต่ อเนือ" งกันเป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า A ปี ปฏิทนิ
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ตัวอย่างที A ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน ได้รับเงินค่าขายคืนสูงกว่าเงินลงทุน (เงินต้น) (สมมติวา่ ผู ้
ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปี ภาษี เมือคํานวณตามเงือนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจํานวนเงิน @XX,XXX บาท)
วันทีลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จํานวนหน่วย

จํานวนเงินค่าขายคืน

(ลงทุน) D@ กันยายน D@@D

@XX,XXX

MX

@X,XXX

-

(ลงทุน)

D@@g

-

-

-

-

(ลงทุน)

D@@A

-

-

-

-

(ลงทุน)

D@@@

-

-

-

-

-

M@.D@

@X,XXX

LKD,@XX

(ขายคืน) MX มกราคม D@@K

จากตัวอย่าง ในปี พ.ศ. D@@K ผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ซือไว้ในปี พ.ศ. D@@D ทังหมด (@X,XXX หน่วย)
เป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน ดังนัน จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีได้รับ (จํานวน = @X,XXX x 15.25 = 762,500 บาท)
สูงกว่าเงินลงทุนหรื อเงินต้น (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็ นบวกหรื อกําไร เท่ากับ DKD,@XX
บาท (LKD,@XXX – @XX,XXX = 262,500 บาท) ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ตอ้ งนําไปรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และไม่ตอ้ งชําระคืนสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับมา อย่างไรก็ดี ในการยืนแบบเพือเสี ยภาษี ต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.90
โดยให้แสดงเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเป็ นเงินค่า

ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว 762,500 บาท แสดงราคาทุน 500,000 บาท และแสดงเงินส่ วนต่าง
กรณี ราคาขายมากกว่าราคาทุน 262,500 บาท ในช่อง “ยกเว้น”
ตัวอย่างที @ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน ได้รับเงินค่าขายคืนน้อยกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (สมมติวา่ ผู ้
ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปี ภาษี เมือคํานวณตามเงือนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจํานวนเงิน @XX,XXX บาท)
วันทีลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จํานวนหน่วย

จํานวนเงินค่าขายคืน

(ลงทุน) D@ กันยายน D@@D

@XX,XXX

MX

@X,XXX

-

(ลงทุน)

D@@g

-

-

-

-

(ลงทุน)

D@@A

-

-

-

-

(ลงทุน)

D@@@

-

-

-

-

-

V.D@

@X,XXX

AKD,@XX

(ขายคืน) MX มกราคม D@@K
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จากตัวอย่าง ในปี พ.ศ. D@@K ผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ซือไว้ภายในปี พ.ศ. D@@D ทังหมด (@X,XXX หน่วย)
เป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน ดังนัน จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีได้รับ (จํานวน = 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท)
น้อยกว่าเงินลงทุนหรื อเงินต้น (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรื อขาดทุน เท่ากับ gL,@XX
บาท (AKD,XXX – @XX,XXX = -gL,@XX) บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ตอ้ งนําไปรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และไม่ตอ้ งชําระคืนสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับมา อย่างไรก็ดี ในการยืนแบบเพือเสี ยภาษี ต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.90
โดยให้แสดงเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเป็ นเงิน

ค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว 462,500 บาท และแสดงราคาทุน 500,000 บาท โดยไม่ตอ้ งแสดง
ข้อมูลในส่ วนของเงินส่ วนต่างกรณี ราคาขายมากกว่าราคาทุน
ตัวอย่างที K การขายคืนหน่วยลงทุน ซึงมีเงินค่าซือหน่วยลงทุนจํานวนหนึงเกินกว่าอัตรากําหนด (ไม่เกินร้อยละ M@ ของ
เงินได้พึงประเมินทีได้รับในปี ภาษีนนั ทังนี เฉพาะส่วนทีไม่เกิน @XX,XXX บาท) แต่ผลู ้ งทุนได้ถือหน่วยลงทุนทีได้ซือไว้ใน
แต่ละครังต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า @ ปี ปฏิทินเป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน (สมมติวา่ ผูล้ งทุนมีเงินได้พึง
ประเมินในปี ภาษี เมือคํานวณตามเงือนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจํานวนเงิน @XX,XXX บาท)
วันทีลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จํานวนหน่วย

จํานวนเงินค่าขายคืน

(ลงทุน) D@ กันยายน D@@D

LXX,XXX

MX

LX,XXX

-

(ลงทุน) D@ เมษายน D@@g

MXX,XXX

11.50

8,695.65

-

(ลงทุน) MX ตุลาคม D@@g

DXX,XXX

MX.L@

MI,KXA.K@

-

(ลงทุน)

D@@A

-

-

-

-

(ลงทุน)

D@@@

-

-

-

-

-

MD.XX

@X,XXX

KXX,XXX

(ขายคืน) DX ธันวาคม D@@K

จากตัวอย่าง ผูล้ งทุนซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตังแต่ปี พ.ศ. D@@D จํานวนเงิน LXX,XXX บาท เกิน
กว่าอัตราทีกําหนด (M@% ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับในปี ภาษีนนั ซึงตามตัวอย่างนีคือเกิน @XX,XXX บาท) จํานวนเงิน
DXX,XXX บาท (ซึงไม่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษี) และในปี พ.ศ. D@@K ได้ขายคืนหน่วยลงทุนทีซือไว้ในปี พ.ศ. D@@D นันบางส่วน
จํานวน @X,XXX หน่วย (ถือหน่วยลงทุนทีได้ซือไว้ในแต่ละครังต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า @ ปี ปฏิทิน เป็ นไปตาม
เงือนไขการลงทุน) และการคํานวณตามวิธี FIFO จะพิจารณาจากจํานวนเงินลงทุนในส่วนทีไม่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีก่อน
จนหมด แล้วจึงมาพิจารณาจํานวนเงินลงทุนในส่วนทีได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี
ก. ลําดับแรกพิจารณาในส่วนของเงินทีได้จากการขายหน่วยลงทุนทีซือมาเกินอัตราทีกําหนด (จํานวน = 20,000
หน่วย x 10 = DXX,XXX บาท) จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จํานวน = 20,000 x 12 = 240,000 บาท)
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มากกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (จํานวน DX,XXX x 10 = 200,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็ นบวกหรื อกําไร
เท่ากับ AX,000 บาท (DAX,XXX – DXX,XXX = 40,000 บาท) ผูล้ งทุนต้องดําเนินการ ดังนี
(1) เงินผลประโยชน์ทีผูล้ งทุนได้รับจํานวน AX,XXX บาท จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย g%
(2) ผูล้ งทุนมีหน้าทีนําเงินผลประโยชน์นนั (AX,XXX บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินได้อืนทีผูล้ งทุนได้รับในปี ภาษี
พ.ศ. D@@K เพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(3) ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนืองจากจํานวนเงิน DXX,XXX บาท นี ผูล้ งทุนไม่ได้รับสิ ทธิ
ยกเว้นภาษี
ข. ลําดับต่อมาจึงพิจารณาในส่วนของเงินทีได้จากการขายหน่วยลงทุนทีซือมาภายในอัตราทีกําหนด (จํานวน =
30,000 หน่วย x 10 = 3XX,XXX บาท) จํานวนค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จํานวน = gX,XXX x MD = 360,000 บาท)
มากกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (จํานวน = 30,000 x 10 = 300,000) ผลประโยชน์มีค่าเป็ นบวกหรื อกําไรเท่ากับ
KX,XXX บาท (360,000 – 300,000 = 60,000 บาท) ผูล้ งทุนต้องดําเนินการ ดังนี
(1) เงินผลประโยชน์ทีผูล้ งทุนได้รับจํานวน KX,XXX บาท ไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย
(2) ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งนําเงินผลประโยชน์นนั (KX,XXX บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินได้อืนเพือเสี ยภาษี
(3) ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนืองจากจํานวนเงิน gXX,XXX บาท ซึงเป็ นเงินลงทุนทีผู ้
ลงทุนได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี และถือหน่วยลงทุนส่วนนีต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า @
ปี ปฏิทิน เป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน
** หมายเหตุ : สําหรับการซือหน่วยลงทุนตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย
ลงทุนต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ปฏิทิน
กรณีผู้ลงทุนปฏิบัตผิ ดิ เงือ" นไขการลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีถือไว้นอ้ ยกว่า @ ปี ปฏิทิน ถือว่าปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน
ตัวอย่างที L ขายคืนหน่วยลงทุนผิดเงือนไขการลงทุน ได้รับเงินลงทุนสูงกว่าเงินลงทุน (เงินต้น) (สมมติวา่ ผูล้ งทุนมีเงินได้
พึงประเมินในปี ภาษี เมือคํานวณตามเงือนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจํานวนเงิน @XX,XXX บาท)
วันทีลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จํานวนหน่วย

จํานวนเงินค่าขายคืน

(ลงทุน) D@ กันยายน D@@D

@XX,XXX

MX

@X,XXX

-

(ลงทุน) D@ เมษายน D@@g

MXX,XXX

11.50

8,695.65

-

(ลงทุน) MX ตุลาคม D@@g

DXX,XXX

MX.L@

MI,KXA.K@

-

(ลงทุน)

-

-

-

-

D@@A
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(ขายคืน) DX ธันวาคม D@@@

-

Mg.D@

@X,XXX

KKD,@XX

จากตัวอย่าง ผูล้ งทุนได้ซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตังแต่ปี พ.ศ. D@@D และในปี พ.ศ. D@@@ ได้
ขายคืนหน่วยลงทุนทีซือไว้ในปี พ.ศ. D@@D ทังหมด @X,XXX หน่วย (ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า @ ปี ปฏิทิน ผิดเงือนไขการ
ลงทุน) ผูล้ งทุนต้องดําเนินการ ดังนี
(1) ผูล้ งทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จํานวน = 50,000 x 13.25 = 662,500 บาท) สูงกว่าเงินลงทุนหรื อ
ต้นทุน (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็ นบวกหรื อกําไรเท่ากับ MKD,@XX บาท
(662,500 – @XX,XXX = 162,500 บาท) เงินผลประโยชน์ทีผูล้ งทุนได้รับนีจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย g%
(2) ผูล้ งทุนมีหน้าทีนําเงินผลประโยชน์นนั (MKD,@XX บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินได้อืนทีผูล้ งทุนได้รับในปี ภาษี
พ.ศ. D@@@ เพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(3) ผูล้ งทุนจะต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทงจํ
ั านวนทีเคยได้รับมาในปี ภาษี พ.ศ. D@@D (จากการทีได้นาํ
เงินค่าซือหน่วยลงทุนจํานวน @XX,XXX บาท ไปหักออกจากเงินได้เพือยกเว้นภาษี) พร้อมเงินเพิม (ระยะเวลาที
ใช้คาํ นวณเงินเพิมเริ มนับเมือพ้นกําหนดเวลายืนรายการหรื อนําส่งภาษีจนถึงวันชําระหรื อนําส่งภาษี) ดังนัน
ผูล้ งทุนจึงควรดําเนินกาชําระคืนโดยเร็ ว
** หมายเหตุ : สําหรับการซือหน่วยลงทุนตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย
ลงทุนต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ปฏิทิน
ตัวอย่างที I ขายคืนหน่วยลงทุนผิดเงือนไขการลงทุน ได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (สมมติวา่ ผูล้ งทุนมีเงินได้
พึงประเมินในปี ภาษี เมือคํานวณตามเงือนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจํานวนเงิน @XX,XXX บาท)
วันทีลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จํานวนหน่วย

จํานวนเงินค่าขายคืน

(ลงทุน) D@ กันยายน D@@D

@XX,XXX

MX

@X,XXX

-

(ลงทุน) D@ เมษายน D@@g

MXX,XXX

11.50

8,695.65

-

(ลงทุน) MX ตุลาคม D@@g

DXX,XXX

MX.L@

MI,KXA.K@

-

(ลงทุน)

-

-

-

-

-

V.D@

@X,XXX

AKD,@XX

D@@A

(ขายคืน) DX ธันวาคม D@@@

จากตัวอย่าง ผูล้ งทุนได้ซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตังแต่ปี พ.ศ. D@@D และในปี พ.ศ. D@@@ ได้
ขายคืนหน่วยลงทุนทีซือไว้ในปี พ.ศ. D@@D ทังหมด @X,XXX หน่วย (ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า @ ปี ปฏิทิน ผิดเงือนไขการ
ลงทุน) ผูล้ งทุนต้องดําเนินการ ดังนี
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(1) ผูล้ งทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จํานวน @X,XXX x 9.25 = 462,500 บาท) น้อยกว่าเงินลงทุนหรื อต้น
เงิน (จํานวน @X,XXX x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรื อขาดทุน เท่ากับ gL,@XX บาท (AKD,@XX
– @XX,XXX = gL,@XX บาท) ผลประโยชน์ทีเป็ นขาดทุน ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย
(2) ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งนําผลขาดทุนไปคํานวณเพือเสี ยภาษี และไม่สามารถนํายอดขาดทุนนี (37,500 บาท) ไปหัก
หรื อลดหย่อนในการคํานวณรวมกับเงินได้อืนทีผูล้ งทุนได้รับในปี พ.ศ. D@@@ เพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
(3) ผูล้ งทุนจะต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับมาทังจํานวนในปี ภาษี พ.ศ. D@@D (จากการทีได้นาํ
เงินค่าซือหน่วยลงทุนจํานวน @XX,XXX บาท ไปหักออกจากเงินได้เพือยกเว้นภาษี) ด้วย พร้อมเงินเพิม
(ระยะเวลาทีใช้คาํ นวณเพิมเริ มนับเมือพ้นกําหนดการยืนรายการหรื อนําส่งภาษีจนถึงวันชําระหรื อนําส่งภาษี)
ดังนัน ผูล้ งทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ ว
ในกรณี ทีผูล้ งทุนซือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวหลายกองทุน และขายคืนหน่วยลงทุนหลายกองทุนในปี ภาษี
เดียวกัน โดยปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า @ ปี ปฏิทิน แม้ปรากฏผลกําไรและขาดทุนในแต่ละ
รายการหรื อแต่ละกองทุน ผูล้ งทุนไม่สามารถนําผลกําไรผลขาดทุนมาหักกลบลบกันต้องนําส่วนทีแสดงผลกําไรไปรวม
คํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านัน
** หมายเหตุ : สําหรับการซือหน่วยลงทุนตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย
ลงทุนต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ปฏิทิน
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