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ขอมูลท่ีปรากฏในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวฉบับนี้ ใชเพ่ือประโยชนในการเปนขอมูลเบื้องตน

แกผูลงทุนเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติท่ัวไปทางภาษีเทานั้น คูมือการลงทุนฉบับนี้ไมถือวาเปนการใหคําแนะนํา

หรือปรึกษาทางดานภาษีแกผูลงทุนแตอยางใด โดยขอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับการลงทุนและสถานะทางภาษีอากร

ของผูลงทุนแตละรายอาจจะแตกตางกันไป รวมท้ังขอวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีอางอิงอยูใน

คูมือฉบับนี้ อาจมีการแกไขเพ่ิมเติมใหเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพได ผูลงทุนจึงควรศึกษาและ

ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง หรือปรึกษากับศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับท่ี

ปรึกษาดานภาษีโดยตรง(ถามี)กอนการลงทุน  โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูลงทุนกระทําการ

หรืองดเวนกระทําการอยางใด ๆ โดยอาศัยขอมูลท่ีปรากฎในคูมือฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 
  

 คูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวนี้ ไดจัดทําข้ึนตามนัยขอ 54 แหงประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สน.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขา

ทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล” ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตามประกาศอ่ืนท่ีมีการปรับปรุง

แกไขตอไป  โดยคูมือการลงทุนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจใหกับผูลงทุนท่ีประสงคจะ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว เก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีผูลงทุนจะไดรับเม่ือผูลงทุน

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนท่ีกรมสรรพากรกําหนดไว การชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับการ

ชําระภาษีเงินไดจากการขายคืนหนวยลงทุน และการชําระเบี้ยปรับเงินเพ่ิมหากผูลงทุนปฏิบัติไมเปนไปตาม

เง่ือนไขการลงทุน หรือไถถอนการลงทุนกอนกําหนด เพ่ือใหผูลงทุนไดตัดสินใจลงทุนดวยความเขาใจถูกตองวา 

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวเปนการลงทุนระยะยาว มีเง่ือนไขและภาระผูกพันหลาย

ป  

 

 จึงขอใหผูลงทุนศึกษาขอมูลจากคูมือการลงทุนฉบับนี้อยางละเอียดจนเขาใจ ควบคูกันไปพรอมกับ

การศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาวแตละกองทุน แลว

จึงตัดสินใจตามท่ีผูลงทุนเห็นสมควร 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จํากัด 

วันท่ี 28  ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 

กฎกระทรวง  

ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

--------------------------------------- 

                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญัติแกไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนพระราชบัญญัตทิี่มีบทบญัญัติบาง

ประการเก่ียวกับการจํากัดสทิธแิละ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ

รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรี วาการ

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  

                ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (32) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน 

                “(32) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย แตไมรวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ทีไ่ดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”  

                ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออก

ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

                “(55) เงินไดเทาทีไ่ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสบิหาของเงินไดพงึประเมิน ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนไมเกินสาม

แสนบาท สาํหรับปภาษีนัน้”  

                ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (65) (66) และ (67) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที ่126 (พ.ศ.2509) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

                “(65) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ทีไ่ดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง

ชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนดงักลาวมาแลวไม
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นอยกวาหาป นับตัง้แตวันซื้อหนวยลงทุนคร้ังแรก และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพงึประเมินที่

ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงนิไดตาม (55)  

(66) เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมภายในวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ในอัตรา

ไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพงึประเมิน ทั้งนี ้เฉพาะสวนที่ไมเกินสามแสนบาท สาํหรับปภาษนีั้น และเงินไดดังกลาว

ตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิุคคลและ

กองมรดกที่ยัง ไมไดแบง  

                เงินไดทีไ่ดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และการถือหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  

                ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัตติามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสอง ใหผูมีเงินไดหมด

สิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงนิไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งดวย  

(67) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก กองทุนรวมหุนระยะยาว

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูมี เงินไดถือหนวยลงทนุดังกลาวมาแลวไมนอย

กวาหาปปฏิทิน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพึง

ประเมินที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษเีงินได ตาม (66)”  

ใหไว ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั

___________________________________________________________________________ 

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหเงินไดเทาที่ไดจายเปน

คาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยและเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ทีไ่ดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนดังกลาวเปนเงนิ

ไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได เพื่อสงเสริมการลงทุนผานกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ และการลงทนุระยะยาวผานกองทนุรวมหุนระยะยาว ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้  
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กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

-----------------------------    

               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ

เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

        ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (35) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน 

            “(35) เงินไดเทาที่ลูกจางจายเปนเงนิสะสมเขากองทุนสาํรองเลี้ยงชพี ตามกฎหมาย วาดวย

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของคาจางเฉพาะสวนที่เกิน หนึ่งหมืน่บาท แตไมเกินสี่แสนเกาหมื่น

บาท สําหรับปภาษนีั้น ทัง้นี ้สาํหรับเงินไดพึงประเมินทีไ่ดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”  

ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (43) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(43) เงินไดเทาที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจายเปนเงินสะสมเขากองทนุ

บําเหน็จบาํนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสนบาท 

สําหรับปภาษีนัน้ ทั้งนี้ สาํหรับเงินไดพงึประเมินที่ไดรับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”    

ขอ 3 ใหยกเลิกความใน (54) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

                “(54) เงินไดเทาที่ผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน 

จายเปนเงนิสะสมเขากองทนุสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับป

ภาษีนัน้ ทั้งนี้ สําหรับเงนิไดพงึประเมินที่ไดรับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”    
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ขอ 4 ใหยกเลิกความใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(55) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสบิหาของเงินไดพงึประเมินเฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสน

บาท สําหรับปภาษนีั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนบัตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนคร้ัง

แรกและไถถอนหนวยลงทนุนัน้เมื่อผูมีเงินไดมีอายไุมต่ํากวาหาสบิหาปบริบูรณ ทั้งนี้ สาํหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับ

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงนิสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ กองทนุบาํเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุน

สงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกินหาแสนบาท    

ในกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทนุไมครบหาปนบัตั้งแตวนัซื้อหนวยลงทุนคร้ังแรกหรือไถ

ถอนหนวยลงทนุกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนัน้หมดสิทธไิดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และ

ตองเสียภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย”    

ขอ 5 ใหยกเลิกความใน (61) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(61) เงินไดเทาที่ผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สาํหรับการประกันชีวติของผูมี 

เงินไดตามจํานวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งหมืน่บาทแตไมเกินเกาหมื่นบาท โดยกรมธรรมประกันชีวิตตองมี

กําหนดเวลาตั้งแตสิบปข้ึนไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยทีป่ระกอบกิจการประกันชีวิต

ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สําหรับเบี้ยประกันภัย ที่ไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธบิดี กําหนด”    

 ขอ 6 ใหยกเลิกความใน (66) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(66) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ตามกฎหมาย วา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทนุรวมภายในวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2550 ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนทีไ่มเกินหาแสนบาท สาํหรับปภาษีนัน้ และเงนิได

ดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงนิไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึง หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
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บุคคลและกองมรดกที่ยังไมไดแบง ทั้งนี้ สาํหรับเงินได พึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตน

ไป    

เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และการถือหนวยลงทนุในกองทนุรวมหุน ระยะยาวให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด    

ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสอง ให

ผูมีเงินไดนั้นหมดสทิธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรค

หนึ่งมาแลวดวย”    

 ขอ 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ( 78 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

 “(78) เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่

เปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึง่มีเงินไดไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท สําหรับปภาษีนัน้ ทั้งนี้ 

สําหรับเงินไดพึงประเมินทีไ่ดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”    

 ใหไว ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

   สุรพงษ สืบวงศล ี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุนและฟนฟู

เศรษฐกิจของประเทศ สมควรเพิ่มวงเงินทีไ่ดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงนิไดที่ไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ เงนิสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตาม

กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน

เอกชน เงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเงินไดที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชวีติ เพื่อสงเสริมการออม

ของภาคครัวเรือน ซึ่งสงผลเปนการสนับสนนุการลงทนุใน ตลาดทุน อันจะทําใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มข้ึน 

นอกจากนั้น สมควรยกเวนเงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชมุชนที่มีจาํนวนไมเกิน

หนึ่งลานสองแสนบาทไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได เพื่อใหเศรษฐกิจของชุมชนมีความเขมแข็งและ

พัฒนาใหเกิดความยั่งยืน จึงจาํเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้ 

5



กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

----------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิ

แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญตัิบาง

ประการเก่ียวกับการจํากัดสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้ 

ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของ ( 55 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 

(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน และใน

กรณีที่ผูมีเงินไดดงักลาวไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวย เมื่อรวมเงินไดกับเงินสะสมแลวตองไมเกินเจ็ดแสนบาท 

ทั้งนี้ เงินไดทีไ่ดรับยกเวนดงักลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนําความใน

วรรคสามมาใชบังคับดวย”  

ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของ ( 66 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 

(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนทีไ่มเกินเจ็ดแสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหาของ

เงินไดพึงประเมิน ทัง้นี้ เงินไดทีไ่ดรับยกเวนและการถือหนวยลงทุนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนําความในวรรคสามมาใชบงัคับดวย” 

ใหไว ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

สุชาติ ธาดาดํารงเวช 

(นายสุชาติ ธาดาธาํรงเวช)  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมนีโยบายสงเสริมใหมีการลงทุนผาน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาวเพิ่มมากข้ึน เพื่อเปนการสนบัสนุนการลงทุนในตลาดทุน

ภายในประเทศอันจะทําใหเศรษฐกิจขยายตวัเพิ่มข้ึน และปองกันไมใหตลาดทนุภายในประเทศไดรับผลกระทบจาก

วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดข้ึนในปจจบุัน สมควรเพิ่มวงเงินทีไ่ดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินคาซื้อหนวยลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกรณี

ที่ไดมีการลงทุนในกองทนุทั้งสองดังกลาวในระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึง

จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

__________________ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก

กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (66) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก

ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(66) เงินไดเทาที่จายเปนคาซือ้หนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสบิหาของเงินไดพงึประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท 

สําหรับปภาษีนัน้ โดยเงนิไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญ

หรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิุคคลและกองมรดกที่ยังไมไดแบง และผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะ

ยาวไมนอยกวาเจ็ดปปฏิทิน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตายทั้งนี้ สําหรับเงนิไดพงึประเมนิที่ไดรับตั้งแตวนัที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

การไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคสองใหผูมีเงิน

ไดนัน้หมดสิทธไิดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงนิไดสําหรับเงนิไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งมาแลว

ดวย” 

ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (67) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126  (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออก

ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(67) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุน

ระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เงนิหรือผลประโยชนดังกลาว

คํานวณมาจากเงินไดพึงประเมนิที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตาม (66) และผูมีเงินไดถือหนวย

ลงทุนดงักลาวมาแลวไมนอยกวาเจ็ดปปฏิทนิ แตไมรวมถึงกรณทีุพพลภาพหรือตาย” 

ขอ 3 บทบัญญัติใน (66) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266  (พ.ศ. 2551) ออกตาม
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ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะเงินไดเทาทีจ่ายเปนคาซื้อหนวย

ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ซื้อกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ขอ 4 บทบัญญัติใน (67) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ทีไ่ดรับ

เนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาว สําหรับหนวยลงทุนที่ซื้อมากอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2559 

ขอ 5 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินทีไ่ดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2559 เปนตนไป 

 

ใหไว ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

 

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมการใหสิทธิ

ประโยชนทางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวโดยขยายระยะเวลาการ

ยกเวนเงินไดพึงประเมินทีไ่มตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาสาํหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวย

ลงทุนที่ซื้อตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ทีไ่ดรับ

เนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่จะไดรับ

สิทธิประโยชนทางภาษโีดยผูมีเงนิไดตองถือหนวยลงทุนมาแลวไมนอยกวาเจ็ดปปฏิทิน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง

นี้ 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 169)  

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได  

สําหรับเงินไดเทาทีไ่ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว  

---------------------------------------- 

            

                  อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(66) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อ

การยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวและการถือหนวย

ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ดังตอไปนี ้ 

                      ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 133) เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดเทาทีไ่ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทนุ

รวมหุนระยะยาว ลงวนัที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547  

                 ขอ 2 เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี ้

                              (1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวมีจาํนวนรวมกันไมเกินรอยละ 

15 ของเงินไดพึงประเมินทีไ่ดรับในปภาษีนัน้ ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท 

                              (2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวตอเนือ่งกันเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 5 ปปฏิทินแตไมรวมถึงกรณีผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว เพราะทุพพลภาพ

หรือตาย 

                              กรณีทุพพลภาพ ตองเปนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา

ผูถือหนวยลงทุนทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดเงินไดที่จะนาํมาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม

หุนระยะยาวไดอีกตอไป 

                  ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดเทาที่ได

จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสีย

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 2 การซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวม
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หุนระยะยาวตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินทีไ่ดรับในปภาษีนัน้ ทั้งนี้ 

เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท 

                   ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทนุในหนวยลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะยาวทั้งหมดหรือบางสวน

ไปยังกองทนุรวมหุนระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลาย

กองทุน ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทนุรวมหุนระยะยาวนั้นภายใน5 วันทาํการนบัตั้งแตวันถัดจากวนัที่

กองทุนรวมหุนระยะยาวที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินไดจึงจะถือวาระยะเวลาในการถือหนวยลงทุนในกรณี

ดังกลาวมีระยะเวลาตอเนื่องกัน 

                              การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุนระยะยาวที่

ไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินไดจะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนสงมอบใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาวที่รับโอนเก็บ

ไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได 

                   ขอ 5 การยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 และขอ 3 ให

ยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมนิ ทั้งนี้ จะตองมีจาํนวนไมเกิน 500,000 บาท สาํหรับป

ภาษีนัน้ และผูมีเงินไดดังกลาวตองเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบคุคลที่มิใชนิตบิุคคล 

และกองมรดกที่ยังไมไดแบง  

                   ขอ 6 การไดรับยกเวนภาษีเงนิไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนใน

กองทุนรวมหุนระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมหุนระยะ

ยาวดังกลาว 

                   ขอ 7 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว และไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได

ตามขอ 5 แลว และตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 2 หรือขอ 3 ผูมีเงินไดหมดสทิธิไดรับยกเวนภาษี

เงินไดตามขอ 5 แตไมรวมถึงกรณีที่ผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือ

ตายผูมีเงินไดตองเสียภาษีเงินไดสําหรับปภาษีทีไ่ดนาํเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษีเงิน

ไดมาแลวที่อยูในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป นบัตั้งแตวนัที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดของปภาษีนัน้ ๆ จนถึง

วันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษีดังกลาว พรอม

เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร  

                              ในกรณีที่มีการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาวซึง่ไมเปนไปตาม

หลักเกณฑตามขอ 2 หรือขอ 3 การคํานวณตนทุนผลประโยชนที่ไดจากการโอนหนวยลงทุน (capital gain) เพื่อเสีย

ภาษีในกรณีดังกลาวใหคํานวณโดยวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) 
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                   ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษีเงนิไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนําเงนิไดทีไ่ดรับยกเวนภาษีไปคํานวณ

หักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แหง

ประมวลรัษฎากรแลว 

  

                   ขอ 9 ประกาศนี้ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2551 เปนตนไป 

  

  
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 

 

  
วินัย วิทวัสการเวช 

(นายวนิัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  

เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที ่175 ) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเวนภาษีเงินได 

สําหรับเงินไดเทาทีไ่ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

------------------------------------------------------ 

  

                       อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(66) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่267 (พ.ศ. 

2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุน

ระยะยาว และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ดังตอไปนี ้

                       ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของ (1) ของขอ 2 ของประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 169) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน

ภาษีเงินไดสําหรับเงนิไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวนัที่ 24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2551 

                         “ในปภาษ ี2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะยาวระหวาง

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซื้อหนวยลงทุนระหวางวนัที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดมีการซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกิน 700,000 บาทแตไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินสําหรับป

ภาษี 2551” 

                       ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 169) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได

สําหรับเงินไดเทาทีไ่ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

                         “ในปภาษ ี2551 การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่งระหวาง

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซื้อหนวยลงทุนระหวางวนัที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดมีการซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับใน

ปภาษี 2551 ทั้งนี้ เฉพาะสวนทีไ่มเกิน 700,000 บาท” 
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                       ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับ

ภาษีเงินได (ฉบบัที่ 169) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได

เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

                         “ในปภาษ ี2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซื้อหนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดมีการซื้อหนวยลงทนุเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนเงินไดเทาทีไ่ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมนิ ทั้งนี้ จะตองมี

จํานวนไมเกิน 700,000 บาท สาํหรับปภาษี 2551” 

  

                       ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป  

  

                       ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

  

  
วินัย วิทวัสการเวช 

(นายวนิัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 257 ) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเวนภาษีเงินได 

สําหรับเงินไดเทาทีไ่ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

__________________________________ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (66) แหงกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ

การยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวและการถือหนวย

ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (1) ของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับ 

ภาษีเงินได (ฉบบัที่ 169) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับ เงินไดเทาทีไ่ด

จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ ใหใชความตอไปนี้แทน 

“(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวมจีาํนวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 

ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษนีั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สาํหรับปภาษี

นั้น” 

ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได 

(ฉบับที่ 169) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดเทาที่ ไดจายเปนคา

ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใช ความตอไปนี้แทน 

“การซื้อหนวยลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกัน ไมเกินรอยละ 

15 ของเงินไดพึงประเมินทีไ่ดรับซึ่งตองเสียภาษีเงนิไดในปภาษนีั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สาํหรับป

ภาษีนัน้” 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 5 ของประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได 

(ฉบับที่ 169) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคา

ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใช ความตอไปนี้แทน 

 “ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 และขอ 3 

ใหยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาด

หลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมนิที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงนิไดในปภาษีนั้น ทัง้นี้ เฉพาะสวน

ที่ไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษนีั้น และผูมีเงินไดดังกลาวตองเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวน

สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิุคคล และกองมรดกที่ยังไมไดแบง” 
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ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 

 

ประสงค พูนธเนศ 

(นายประสงค พูนธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 276 ) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเวนภาษีเงินได 

สําหรับเงินไดเทาทีไ่ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

__________________________________ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (66) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวม

หุนระยะยาวและการถือหนวยลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะยาว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้

(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวมจีาํนวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของ

เงินไดพึงประเมินทีไ่ดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษนีั้น ทัง้นี ้เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษนีั้น 

และไดซื้อหนวยลงทนุนัน้ในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 ปปฏิทนิ 

แตไมรวมถึงกรณีที่ผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวเพราะทพุพลภาพหรือตาย 

กรณีทุพพลภาพ ตองเปนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาผูถือ

หนวยลงทนุทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดเงินไดที่จะนาํมาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุน

ระยะยาวไดอีกตอไป 

ขอ 2 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินไดเทาที่

จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามขอ 1 

การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 

ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษนีั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สาํหรับปภาษี

นั้น 

ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวทั้งหมด หรือ

บางสวนไปยงักองทุนรวมหุนระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไมวาจะโอนไปยังกองทนุรวมหุนระยะยาวกองทุนเดียวหรือ
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หลายกองทุน ผูมีเงนิไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวนัน้ภายใน 5 วันทาํการนับตัง้แตวันถัดจาก

วันที่กองทุนรวมหุนระยะยาวที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงนิได จึงจะถือวาระยะเวลาในการถือหนวยลงทนุในกรณี

ดังกลาวมีระยะเวลาตอเนื่องกัน 

การโอนการลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุนระยะยาวทีไ่ดรับคําสั่ง

โอนจากผูมีเงนิได จะตองจัดทาํเอกสารหลักฐานการโอนสงมอบใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาวทีรั่บโอนเก็บไวเปน

หลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได 

ขอ 4 การยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทนุตามขอ 1 และ ขอ 2 ให

ยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมนิที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงนิไดในปภาษีนั้น ทัง้นี้ เฉพาะสวน

ที่ไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษนีั้น โดยผูมีเงินไดดังกลาวตองเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญ

หรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิุคคลและกองมรดกที่ยังไมไดแบง และยกเวนสําหรับคาซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุน

ระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทีไ่ดซื้อตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ขอ 5 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงนิไดตองมหีนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทนุ

ในกองทุนรวมหุนระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมหุนระยะ

ยาวดังกลาว 

ขอ 6 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว และไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได

ตามขอ 4 แลว ตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 1 หรือขอ 2 ผูมีเงินไดหมดสิทธไิดรับยกเวนภาษีเงินได

ตามขอ 4 แตไมรวมถึงกรณีที่ผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาวเพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย ผู

มีเงินไดตองเสียภาษีเงินไดสาํหรับปภาษีที่ไดนําเงนิคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษีเงินไดมาแลว

ที่อยูในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ไดยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดของปภาษีนัน้ ๆ จนถึงวนัทีไ่ดยื่น

แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษดีังกลาว พรอมเงินเพิ่มตาม

มาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร 

ในกรณีที่มีการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาวซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 

1 หรือ ขอ 2 การคํานวณตนทุนผลประโยชนทีไ่ดจากการโอนหนวยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีในกรณี

ดังกลาวใหคํานวณโดยวิธีเขากอนออกอน (FIFO)  

ขอ 7 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนาํเงินไดทีไ่ดรับยกเวนภาษีไปคํานวณ

หักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46 แหง

ประมวลรัษฎากรแลว  
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ขอ 8 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

ประสงค พูนธเนศ 

(นายประสงค พูนธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎากร           

          ประเภทเงินไดพึงประเมิน 

          มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืน

ออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด 

            (1) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดอืน คาจาง เบีย้เลี้ยง โบนสั เบี้ยหวัด บําเหน็จ บาํนาญ 

เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงนิที่นายจางจายชําระ

หนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชาํระ และเงนิ ทรัพยสนิ หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน 

            (2) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให ไมวาจะเปนคาธรรมเนียม คา

นายหนา คาสวนลด เงินอุดหนนุในงานที่ทาํ เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงนิคาเชาบาน เงนิทีคํ่านวณไดจากมูลคาของ

การไดอยูบานที่ผูจายเงนิไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงนิที่ผูจายเงนิไดจายชาํระหนี้ใด ๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาทีต่องชําระ 

และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาทีไ่ดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทาํ หรือจากการรับทํางานใหนัน้

ไมวาหนาที่ หรือตําแหนงงาน หรืองานที่รับทาํใหนั้นจะเปนการประจําหรือชั่วคราว 

            (3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอ่ืน เงนิป หรือเงินไดมีลักษณะเปนเงนิรายปอันไดมาจาก

พินัยกรรม นิติกรรมอยางอ่ืน หรือคําพิพากษาของศาล 

            (4) เงินไดที่เปน 

                 (ก) ดอกเบี้ยพันธบตัร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมี

หลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได

ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับ

ราคาจําหนายตั๋วเงนิหรือตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกและ

จําหนายคร้ังแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มลีกัษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือ

คาตอบแทนอ่ืน ๆ ที่ไดจากการใหกูยืม หรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม 

                 (ข) เงินปนผล เงนิสวนแบงของกําไรหรือ ประโยชนอ่ืนใดที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ

บุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตัง้ข้ึนสาํหรับใหกูยืมเงินเพื่อ

สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปนผล หรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหัก

ภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงนิไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย

ดังกลาว 

                 เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะเปนผูมีเงนิได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตร

ดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามไิดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตร
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ดังกลาวเปนเงินไดของบิดาหรือของมารดาผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอํานาจปกครอง

รวมกัน  

ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะซึ่งเปนผูมีเงินไดดวยโดยอนุโลม 

    (ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคล 

               (ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนทีจ่ายไมเกินกวากําไรและเงินที่กันไว

รวมกัน 

                (จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลซึ่งตัง้จากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไวรวมกัน 

                (ฉ) ผลประโยชนทีไ่ดจากการทีบ่ริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือเลิก

กัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน 

                (ช) ผลประโยชนทีไ่ดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือ โอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตรา

สารแสดงสิทธิในหนีท้ี่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิตบิุคคลอ่ืนเปนผูออก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกิน

กวาที่ลงทนุ 

            (5) เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดเนื่องจาก 

    (ก) การใหเชาทรัพยสิน 

                (ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสนิ 

                (ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสนิที่ซือ้ขายนั้น โดยไมตองคืนเงนิหรือ

ประโยชนทีไ่ดรับไวแลว  

               ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําไป ไมถูกตองตามความ

เปนจริง เจาพนักงานประเมินมอํีานาจประเมินเงินไดนัน้ตามจํานวนเงินที่ทรัพยสนินัน้สมควรใหเชาไดตามปกติ และ

ใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได ทั้งนี้ใหนาํ

บทบัญญตัิวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

               ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนทีไ่ดรับไวแลวแตวนัทาํสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิน้ 

เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานัน้ 

            (6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี 

ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว 
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            (7) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสาํคัญนอกจากเคร่ืองมือ 

            (8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอ่ืนนอกจากที่ระบไุว

ใน (1) ถึง (7) แลว 

            เงินคาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงนิหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทใด ไมวาทอดใดหรือ

ในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของ ปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น 

 

คาใชจายหักจากเงินได 

มาตรา 42 ทวิ เงินไดพึงประเมนิตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอย

ละ 40 แตรวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท 

ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรคหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหตางฝาย

ตางหักคาใชจายไดตามเกณฑในวรรคหนึ่ง 

มาตรา 42 ตรี เงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 (3) เฉพาะที่เปนคาแหงลิขสิทธิย์อมใหหักคาใชจายเปนการ

เหมาไดรอยละ 40 แตตองไมเกิน 60,000 บาท 

ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรคหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีใหตางฝายตาง

หักคาใชจายไดตามเกณฑในวรรคหนึ่ง 

มาตรา 43 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา 

มาตรา 44 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา 

มาตรา 45 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา 

มาตรา 46 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา 
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เงินเพ่ิมกรณีไมเสียหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลา 

          มาตรา 27 บุคคลใดไมเสียหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัตไิวในหมวดตาง ๆ แหงลักษณะนี้

เก่ียวกับภาษีอากรประเมิน ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองเสีย หรือนําสง

โดยไมรวมเบี้ยปรับ 

             ในกรณีอธิบดีอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาชําระหรือนาํสงภาษี และไดมีการชาํระหรือนําสงภาษีภายใน

กําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงนิเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ 0.75 ตอเดือนหรือเศษของเดือน 

             การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเร่ิมนับเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสง

ภาษีจนถึงวนัชาํระหรือนําสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีที่ตองเสียหรือนําสง ไมวาภาษีที่ตองเสีย

หรือนําสงนัน้จะเกิดจากการประเมินหรือคําสั่งของเจาพนักงานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล
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สรุปสาระสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ



สรุปสาระสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ 

1. คํานิยาม

คูมือการลงทุนหมายความวา เอกสารเผยแพรที่เก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีของการลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดทําข้ึนตามความในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ที่ สน.22/2552 เร่ือง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวน

บุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กองทุนรวมหุนระยะยาว ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมตราสารแหงทุนที่นําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน

ไปลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังตอไปนี้ไมต่ํากวารอยละหกสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนรวม ไดแก

(1) หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน หรือ

(2) ตราสารแหงทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกลาวอางอิงกับผลตอบแทนของหุน

หรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน

2. ประเภทของเงินลงทุนที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

เงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ตองเปน

“เงินไดพึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของผูมีเงินไดซึ่งเปนบคุคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามญั

หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไมไดแบง ซึ่งตอไปนี้ในคูมือการลงทุนนี้จะเรียกโดยยอวา

“เงินไดพึงประเมิน”

3. สิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว

ผูลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

อยางครบถวน จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนี้

(1) เงินไดที่จายเปนคาซ้ือหนวยลงทุน ไดรับการยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา

(2) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน ไดรับยกเวนไมตองรวม

คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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4. เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือ

เสียภาษีบุคคลธรรมดา  

เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ตอเมื่อ ผู

ลงทุนตองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอยางครบถวน 

ดังนี้ 

(1) เงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 

15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปภาษีนั้น เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท โดยเงินได

ดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือ

คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไมไดแบง 

(ในปภาษี 2551 หากผูลงทุนมีการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวระหวางวันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดที่ไดรับยกเวนไมตองรวม

คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเทากับสวนที่ไมเกิน 700,000 บาท แตไมเกินรอยละ 

15 ของเงินไดพึงประเมินสําหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเร่ิมซื้อหรือซื้อ

เพิ่มเติมในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได) 

(2) ตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ไดซื้อไวในแตละคร้ังตอเนื่องกันเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน สําหรับยอดที่ซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2559 หรือ ไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน สําหรับยอดการซื้อหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเงื่อนไขนี้ไมใชบังคับกรณีที่ผูลงทุนไถถอน

หนวยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือ ตาย  ในกรณีทุพพลภาพนั้น ตองเปนกรณีที่แพทยที่

ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพซึ่ง

กอใหเกิดเงินไดอีกตอไป 

(3) กรณีผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินไดเทาที่จาย

เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวม

คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน

ที่ไดรับในแตละป และไมเกิน 500,000 บาท 
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ทั้งนี้ สิทธิในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว 

อยูภายใตหลักเกณฑที่ระบุใน ขอควรทราบ ตามที่ปรากฏดานลางนี้ดวย 

 

กรณีผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

หากผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขขางตน จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนและไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดไปแลว หากตอมามีการขายหนวยลงทุนโดย

ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน จะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับมา  โดยยื่นแบบแสดงภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติม พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร 

(ระยะเวลาที่ใชคํานวณเงินเพิ่มเร่ิมนับเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสงภาษีจนถึงวันชําระหรือ

นําสงภาษี) ดังนั้นผูลงทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ว 

ขอควรทราบ 

(1) การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว ยกเวน

เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และตองไมเกิน 500,000 

บาท สําหรับปภาษีนั้น และผูมีเงินไดตองเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือ

คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไมไดแบง 

(ในป 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ.2551ใหยกเวนเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวใน

อัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได แตจะตองมีจํานวนไมเกิน 700,000 บาท สําหรับปภาษี 2551 

โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเร่ิมซื้อหรือซื้อเพิ่มเติมในชวงเวลาดังกลาวก็ได) 

(2) เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาวตองเปนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใน

ชวงเวลาไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เทานั้น โดยตองถือครองหนวยลงทุนในกองทุนรวม

หุนระยะยาวที่ไดซื้อไวแตละคร้ังตอเนื่องกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน สําหรับยอดการซื้อ

หนวยลงทุน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

(3) กรณีมีการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูลงทุนจะตองโอนการลงทุน(เงินลงทุนและ

ผลประโยชน)ไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืนภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันที่กองทุนรวมหุน

ระยะยาวที่โอนไดรับคําสั่ง  ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการโอนเปนภาระของผูลงทุนตองแยกชําระตางหาก
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โดยไมสามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน LTF ไดเพื่อไมใหผูลงทุนผิดเงื่อนไขสิทธิประโยชนทาง

ภาษี 

(4) การคํานวณตนทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน และการหักเงินลงทุนแตละรายการ เมื่อมีกรณีขาย

คืนหนวยลงทุนหรือการโอนยายหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวหนึ่งเพื่อไปลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืน ใหใชวิธีการ “เขากอน ออกกอน” (First In First Out  -

FIFO) ดังน้ัน ผูลงทุนตองระมัดระวังในการตรวจสอบเงื่อนไขทางภาษีกอนการขายคืนหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวทุกคร้ัง

(5) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดฯ (31 ธันวาคม พ.ศ.2562)  ผูถือหนวยลงทุนตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป

5. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ  ที่ไดรับเน่ืองจากการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF ตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขการไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF จะไดรับยกเวนไมตองรวม

คํานวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ตอเม่ือเปนเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเน่ืองจากการขายคืน

หนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF เทาจํานวนที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของ

เงินไดพึงประเมินและไมเกิน 500,000 บาท และผูลงทุนไดถือหนวยลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน

สําหรับยอดที่ซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือ ไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน สําหรับยอด

การซื้อหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แตไมรวมถึง

กรณีทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ไดรับสิทธิ

ยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมาย

กรณีผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข

หากผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขขางตน จะตองนําเงินหรือผลประโยชน  (capital gain) ที่ไดจากการขายคืน

หนวยลงทุนไปรวมกับเงินไดอ่ืน ๆ ที่ผูลงทุนไดรับในปนั้น เพื่อเสียภาษีเงินได และหากเปนกรณีที่เคยไดรับ

สิทธิประโยชนทางภาษีมากอน จะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับมาโดยยื่นแบบแสดงภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติม พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร

28



ขอควรทราบ 

กรณีมีกําไรจากการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF สวนที่เกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน (สวน

ที่ไมไดรับยกเวนคาซื้อและไมไดนําไปลดหยอนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไมวาผูลงทุนจะถือหนวยลงทุนนั้น

เปนระยะเวลาเทาใดก็ตาม ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร ใหนํามารวม

คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เปนเงินคาขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน

ระยะยาว หักราคาทุน และแสดงสวนตางในชอง “ไมยกเวน”   (อางอิงตาม FAQ หมวดหมูภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา เลขที่ 410348  เร่ือง ขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF สวนที่เกินอัตรารอยละ 15 ของเงินได

ซึ่งไมไดใชสิทธิหักลดหยอน)  

6. คําเตือน

“การลงทุนในหนวยลงทุนยอมมีความเสี่ยงควบคูไปกับผลตอบแทน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน

รวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต กอนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอยาง

รอบคอบ”

“สิทธิประโยชนทางภาษีทีผู่ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวนี้พึงไดรับ จะสิ้นสุดลงเมื่อผูถือหนวย

ลงทุนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ

พรอมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิประโยชนทางภาษีที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ และภาระภาษีที่อาจเกิดข้ึนเมื่อไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเปนไปตามที่กรมสรรพากรกําหนด ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขการ

ลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว และคูมือการลงทุนเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวใหเขาใจ

โดยขอคําปรึกษาแนะนําจากศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาดาน

ภาษีโดยตรง(ถามี) กอนตัดสินใจลงทุน”
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ตัวอยางประกอบ



ตัวอยางประกอบ 

เง่ือนไขการลงทุนท่ีผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษ ี

1. เง่ือนไขเกี่ยวกับจํานวนเงินท่ีจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

ตัวอยางท่ี 1 จํานวนเงินลงทุนสูงสดุในแตละปท่ีไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินในปภาษี

น้ัน ท้ังน้ี เฉพาะสวนไมเกิน 500,000 บาท

สมมติฐาน จํานวนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับท้ังป   อัตรารอยละ 15              จํานวนเงินลงทุนข้ันสูงสุดรวมท้ังป 

ท่ี (ตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)   ของเงินไดพึงประเมิน         ท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 

1 0 0 0 

2 100,000 15,000 15,000 

3 500,000 75,000 75,000 

4 1,000,000 150,000 150,000 

5 2,000,000 300,000 300,000 

6 3,500,000 525,000 500,000 

ตัวอยางท่ี 2 สมมติวาผูลงทุนมีเงินไดพึงประเมินตลอดปภาษีจํานวน 3,500,000 บาท เทากันทุกป ผูลงทุนจะลงทุนซื้อหนวย

ลงทุน LTF เพียงกองทุนเดียว หรือหลายกองทุน หรือไมลงทุนในปใดปหน่ึง หรือจะลงทุนในจํานวนเทาใดก็ได แตเมื่อรวมกัน

ทุกกองทุนในปปฏิทินเดียวกันแลว ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพียงเทาจํานวนเงินท่ีไมเกินรอยละ 15 ของเงินได

พึงประเมินท่ีไดรับในปภาษีน้ัน ท้ังน้ี เฉพาะสวนไมเกิน 500,000 บาท ดังน้ี 

ป พ.ศ. เงินลงทุนใน LTF1 LTF2 LTF3 เงินลงทุนท้ังสิ้น เงินลงทุนท่ีไดรับสิทธิ 

ท่ีลงทุน ประโยชนทางภาษี 

2552 500,000 - - 500,000 500,000 

2553 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 

2554 - 100,000 50,000 150,000 150,000 

2555 - - - - - 

2556 - - - - - 

2557 350,000 200,000 - 550,000 500,000 
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1. เง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุน ผูลงทุนตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีไดซ้ือไวในแตละ

คร้ังตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน 

ตัวอยางท่ี 3 การถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวในระยะเวลาตามเง่ือนไขการลงทุน (สมมติวาผูลงทุนมีเงินไดพึง

ประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 

ป พ.ศ.  เงินลงทุนใน LTF1  LTF2   LTF3 เงินลงทุนท้ังสิ้น เงินลงทุนท่ีไดรับสิทธิ 

ท่ีลงทุน          ประโยชนทางภาษี 

2552  500,000   -  -  500,000  500,000 

2553  100,000   100,000  100,000  300,000  300,000 

2554  -   100,000  50,000  150,000  150,000 

2555  -   -  -  -  - 

2556  -   -  -  -  - 

2557  350,000   200,000  -  550,000  500,000 

2558  100,000   50,000  50,000  200,000  200,000 

 จากตัวอยาง ผูลงทุนท่ีซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ในเดือนใด ๆ ก็ตามของป พ.ศ. 2552 

หากผูลงทุนมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนน้ัน โดยใหเปนไปตามเง่ือนไขการลงทุน (ถือหนวยลงทุนท่ีไดซื้อไวในแตละ

ครั้งตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน) ผูลงทุนมีสิทธิขายคืนเฉพาะหนวยลงทุน LTF1 ในจํานวนไมเกินจํานวน

หนวยลงทุนท่ีไดซื้อไวภายในป พ.ศ. 2552 โดยขายไดตั้งแตเดือนมกราคมของป พ.ศ. 2556 เปนตนไป และภายในป 2557 ผู

ลงทุนจะมีสิทธิขายคืนหนวยลงทุน LTF1 LTF2 และ LTF3 ไดในจํานวนไมเกินจํานวนหนวยลงทุนท่ีไดซื้อไวภายในป พ.ศ. 

2552 ถึง 2553 โดยใหพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกับระยะเวลาในการลงทุนเชนน้ีเรื่อยไป ท้ังน้ี ผูลงทุนมสีทิธิท่ีจะขายคืนใน

ชวงเวลาดังกลาวหรือไมก็ได และในการขายคืนจะขายคืนท้ังหมดหรอืบางสวนก็ได 

** หมายเหตุ: สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตองถือ

หนวยลงทุนตอเนื่องกนัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน 

 

ตัวอยางท่ี 4 ขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามเง่ือนไขการลงทุน ไดรับเงินคาขายคืนสูงกวาเงินลงทุน (เงินตน) (สมมติวาผูลงทุนมี

เงินไดพึงประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 
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   วันท่ีลงทุน/ขายคืน จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย จํานวนหนวย จํานวนเงินคาขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  500,000  10  50,000  - 

(ลงทุน)  2553  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2555  -  -  -  - 

(ขายคืน)   10 มกราคม 2556  -  15.25  50,000  762,500 

 จากตัวอยาง ในป พ.ศ. 2556 ผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดซื้อไวในป พ.ศ. 2552 ท้ังหมด (50,000 หนวย) เปนไป

ตามเง่ือนไขการลงทุน ดังน้ัน จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรบั (จํานวน = 50,000 x 15.25 = 762,500 บาท) สูงกวา

เงินลงทุนหรือเงินตน (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีคาเปนบวกหรือกําไร เทากับ 262,500 บาท 

(762,5000 – 500,000 = 262,500 บาท) ไดรับการยกเวนภาษี ไมตองนําไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

และไมตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับมา  อยางไรก็ดี ในการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษี ตองใชแบบ ภ.ง.ด.90 โดยให

แสดงเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเปนเงินคาขาย

หนวยลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาว 762,500 บาท  แสดงราคาทุน 500,000 บาท  และแสดงเงินสวนตางกรณี

ราคาขายมากกวาราคาทนุ 262,500 บาท ในชอง “ยกเวน”    

ตัวอยางท่ี 5 ขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามเง่ือนไขการลงทุน ไดรับเงินคาขายคืนนอยกวาเงินลงทุน (ตนเงิน) (สมมติวาผูลงทุน

มีเงินไดพึงประเมินในปภาษี เมื่อคาํนวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 

     วันท่ีลงทุน/ขายคืน จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย จํานวนหนวย จํานวนเงินคาขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  500,000  10  50,000  - 

(ลงทุน)  2553  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2555  -  -  -  - 

(ขายคืน)   10 มกราคม 2556  -  9.25  50,000  462,500 

 จากตัวอยาง ในป  พ.ศ. 2556 ผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดซื้อไวภายในป พ.ศ. 2552 ท้ังหมด (50,000 หนวย) 

เปนไปตามเง่ือนไขการลงทุน ดังน้ัน จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับ (จํานวน = 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) 

นอยกวาเงินลงทุนหรือเงินตน (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีคาติดลบหรอืขาดทุน เทากับ 

33



37,500 บาท (462,000 – 500,000 = -37,500) บาท ไดรับการยกเวนภาษี ไมตองนําไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา และไมตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับมา  อยางไรก็ดี ในการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษี ตองใชแบบ ภ.ง.ด.

90 โดยใหแสดงเปนเงนิไดพงึประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเปนเงิน 

คาขายหนวยลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะยาว 462,500 บาท และแสดงราคาทนุ 500,000 บาท โดยไมตองแสดง

ขอมูลในสวนของเงินสวนตางกรณีราคาขายมากกวาราคาทุน 

ตัวอยางท่ี 6 การขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งมีเงินคาซื้อหนวยลงทุนจํานวนหน่ึงเกินกวาอัตรากําหนด (ไมเกินรอยละ 15 ของ 

เงินไดพึงประเมินท่ีไดรับในปภาษีน้ัน ท้ังน้ี เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 500,000 บาท) แตผูลงทุนไดถือหนวยลงทุนท่ีไดซื้อไวในแตละ

ครั้งตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทินเปนไปตามเง่ือนไขการลงทุน (สมมติวาผูลงทุนมเีงินไดพึงประเมินในป

ภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจาํนวนเงิน 500,000 บาท) 

 วันท่ีลงทุน/ขายคืน  จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย จํานวนหนวย จํานวนเงินคาขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  700,000  10  70,000  - 

(ลงทุน)   25 เมษายน 2553  100,000  11.50  8,695.65  - 

(ลงทุน)   10 ตุลาคม 2553  200,000  10.75  18,604.65 - 

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2555  -  -  -  - 

(ขายคืน)     20 ธันวาคม 2556 -  12.00  50,000  600,000 

 จากตัวอยาง ผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตป พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน 700,000 บาท เกิน

กวาอัตราท่ีกําหนด (15% ของเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับในปภาษีน้ัน ซึ่งตามตัวอยางน้ีคือเกิน 500,000 บาท) จํานวนเงิน 

200,000 บาท (ซึ่งไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี) และในป พ.ศ. 2556 ไดขายคืนหนวยลงทุนท่ีซื้อไวในป พ.ศ. 2552 น้ันบางสวน

จํานวน 50,000 หนวย (ถือหนวยลงทุนท่ีไดซื้อไวในแตละครั้งตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน เปนไปตาม

เง่ือนไขการลงทุน) และการคํานวณตามวิธี FIFO จะพิจารณาจากจาํนวนเงินลงทุนในสวนท่ีไมไดรับสทิธิยกเวนภาษีกอนจน

หมด แลวจึงมาพิจารณาจํานวนเงินลงทุนในสวนท่ีไดรบัสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ี 

ก. ลําดับแรกพิจารณาในสวนของเงินท่ีไดจากการขายหนวยลงทุนท่ีซื้อมาเกินอัตราท่ีกําหนด (จํานวน = 20,000 

หนวย x 10 = 200,000 บาท)  จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (จํานวน = 20,000 x 12 = 240,000 บาท) 

มากกวาเงินลงทุน (ตนเงิน) (จํานวน 20,000 x 10 = 200,000 บาท) ผลประโยชนมีคาเปนบวกหรือกําไร

เทากับ 40,000 บาท (240,000 – 200,000 = 40,000 บาท) ผูลงทุนตองดําเนินการ ดังน้ี 

(1) เงินผลประโยชนท่ีผูลงทุนไดรับจํานวน 40,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 3% 
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(2) ผูลงทุนมีหนาท่ีนําเงินผลประโยชนน้ัน (40,000 บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินไดอ่ืนท่ีผูลงทุนไดรับในปภาษี พ.ศ. 

2556 เพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

(3) ผูลงทุนไมตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี เน่ืองจากจํานวนเงิน 200,000 บาท น้ี ผูลงทุนไมไดรับสิทธิ

ยกเวนภาษี 

ข. ลําดับตอมาจึงพิจารณาในสวนของเงินท่ีไดจากการขายหนวยลงทุนท่ีซื้อมาภายในอัตราท่ีกําหนด (จํานวน = 

30,000 หนวย x 10 = 300,000 บาท)  จํานวนคาขายคืนหนวยลงทุน (จํานวน = 30,000 x 12 = 360,000 

บาท) มากกวาเงินลงทุน (ตนเงิน) (จํานวน  = 30,000 x 10 = 300,000) ผลประโยชนมคีาเปนบวกหรือกําไร

เทากับ 60,000 บาท (360,000 – 300,000 = 60,000 บาท) ผูลงทุนตองดําเนินการ ดังน้ี 

(1) เงินผลประโยชนท่ีผูลงทุนไดรับจํานวน 60,000 บาท ไมตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย  

(2) ผูลงทุนไมตองนําเงินผลประโยชนน้ัน (60,000 บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินไดอ่ืนเพ่ือเสียภาษี 

(3) ผูลงทุนไมตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี เน่ืองจากจํานวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งเปนเงินลงทุนท่ีผู

ลงทุนไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี และถือหนวยลงทุนสวนน้ีตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป

ปฏิทิน เปนไปตามเง่ือนไขการลงทุน 

** หมายเหตุ: สําหรับการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตองถือหนวย

ลงทุนตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน 

 

กรณีผูลงทุนปฏิบัติผิดเง่ือนไขการลงทุน 

 การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีถือไวนอยกวา 5 ปปฏิทิน ถือวาปฏิบัติผิดเง่ือนไขการลงทุน 

ตัวอยางท่ี 7 ขายคืนหนวยลงทุนผดิเง่ือนไขการลงทุน ไดรับเงินลงทุนสูงกวาเงินลงทุน (เงินตน) (สมมติวาผูลงทุนมีเงินไดพึง

ประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 

    วันท่ีลงทุน/ขายคืน จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย จํานวนหนวย จํานวนเงินคาขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  500,000  10  50,000  - 

(ลงทุน)   25 เมษายน 2553  100,000  11.50  8,695.65  -  

(ลงทุน)   10 ตุลาคม 2553   200,000  10.75  18,604.65 -  

(ลงทุน)  2554   -  -  -  - 

(ขายคืน)     20 ธันวาคม 2555  -  13.25  50,000  662,500 
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 จากตัวอยาง ผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตป พ.ศ. 2552 และในป พ.ศ. 2555 ไดขาย

คืนหนวยลงทุนท่ีซื้อไวในป พ.ศ. 2552 ท้ังหมด 50,000 หนวย (ถือหนวยลงทุนนอยกวา 5 ปปฏิทิน ผิดเง่ือนไขการลงทุน) ผู

ลงทุนตองดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ผูลงทุนไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน  (จํานวน = 50,000 x 13.25 = 662,500 บาท) สูงกวาเงินลงทุนหรือ

ตนทุน (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมคีาเปนบวกหรือกําไรเทากับ 162,500 บาท 

(662,500 – 500,000 = 162,500 บาท) เงินผลประโยชนท่ีผูลงทุนไดรับน้ีจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 3% 

(2) ผูลงทุนมีหนาท่ีนําเงินผลประโยชนน้ัน (162,500 บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินไดอ่ืนท่ีผูลงทุนไดรับในปภาษี 

พ.ศ. 2555 เพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

(3) ผูลงทุนจะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท้ังจํานวนท่ีเคยไดรับมาในปภาษี พ.ศ. 2552 (จากการท่ีไดนํา

เงินคาซื้อหนวยลงทุนจํานวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงินไดเพ่ือยกเวนภาษี) พรอมเงินเพ่ิม (ระยะเวลาท่ี

ใชคํานวณเงินเพ่ิมเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลายื่นรายการหรือนําสงภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี) ดังน้ัน ผู

ลงทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ว 

** หมายเหตุ: สําหรับการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตองถือหนวย

ลงทุนตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน 

ตัวอยางท่ี 8 ขายคืนหนวยลงทุนผดิเง่ือนไขการลงทุน ไดรับเงินลงทุนนอยกวาเงินลงทุน (ตนเงิน) (สมมติวาผูลงทุนมีเงินไดพึง

ประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 

    วันท่ีลงทุน/ขายคืน  จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย จํานวนหนวย จํานวนเงินคาขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  500,000  10  50,000  - 

(ลงทุน)   25 เมษายน 2553  100,000  11.50  8,695.65  -  

(ลงทุน)   10 ตุลาคม 2553   200,000  10.75  18,604.65 -  

(ลงทุน)  2554   -  -  -  - 

(ขายคืน)     20 ธันวาคม 2555  -  9.25  50,000  462,500 

 จากตัวอยาง ผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตป พ.ศ. 2552 และในป พ.ศ. 2555 ไดขาย

คืนหนวยลงทุนท่ีซื้อไวในป พ.ศ. 2552 ท้ังหมด 50,000 หนวย (ถือหนวยลงทุนนอยกวา 5 ปปฏิทิน ผิดเง่ือนไขการลงทุน) ผู

ลงทุนตองดําเนินการ ดังน้ี  

(1) ผูลงทุนไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (จํานวน 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) นอยกวาเงินลงทุนหรือตน

เงิน (จํานวน 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมคีาติดลบหรือขาดทุน เทากับ 37,500 บาท 

(462,500 – 500,000 = 37,500 บาท) ผลประโยชนท่ีเปนขาดทุน ผูลงทุนไมตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 
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(2) ผูลงทุนไมตองนําผลขาดทุนไปคํานวณเพ่ือเสยีภาษี และไมสามารถนํายอดขาดทุนน้ี (37,500 บาท) ไปหักหรือ

ลดหยอนในการคํานวณรวมกับเงินไดอ่ืนท่ีผูลงทุนไดรับในป พ.ศ. 2555 เพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

(3) ผูลงทุนจะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับมาท้ังจํานวนในปภาษี พ.ศ. 2552 (จากการท่ีไดนํา

เงินคาซื้อหนวยลงทุนจํานวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงินไดเพ่ือยกเวนภาษี) ดวย พรอมเงินเพ่ิม 

(ระยะเวลาท่ีใชคํานวณเพ่ิมเริม่นับเมื่อพนกําหนดการยื่นรายการหรอืนําสงภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี) 

ดังน้ัน ผูลงทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผูลงทุนซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวหลายกองทุน และขายคืนหนวยลงทุนหลายกองทุนในปภาษีเดียวกัน 

โดยปฏบัิติผดิเง่ือนไขการลงทุน ถือหนวยลงทุนนอยกวา 5 ปปฏิทิน แมปรากฏผลกําไรและขาดทุนในแตละรายการหรือแตละ

กองทุน ผูลงทุนไมสามารถนําผลกําไรผลขาดทุนมาหักกลบลบกันตองนําสวนท่ีแสดงผลกําไรไปรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาเทาน้ัน  

 

** หมายเหตุ: สําหรับการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตองถือหนวย

ลงทุนตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน  
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