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ขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูล้งทุนเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัทัว่ไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบบัน้ีไม่ถือว่าเป็น
การให้ค  าแนะน าหรือปรึกษาทางด้านภาษีแก่ผูล้งทุนแต่อย่างใด โดยขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกับการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกนัไป รวมทั้งขอ้วินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีอา้งอิงอยู่ในคู่มือฉบบัน้ี อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เปล่ียนแปลงไปภายหลงัการจดัพิมพ์ได้ ผู ้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หรือปรึกษากับศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร                  
(RD Call Center) หรือปรึกษากับท่ีปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถา้มี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษทัหลักทรัพย์
จดัการกองทุน สมาคมบริษทัจดัการลงทุน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีผูล้งทุนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอย่างใดๆ โดยอาศยัขอ้มูลท่ีปรากฎในคู่มือ
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บทน า 
  
 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวน้ี ได้จดัท าขึ้นตามนัยขอ้ 54 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน.22/2552 เร่ือง “การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้
ท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ .2552 หรือตามประกาศอ่ืนท่ีมีการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  โดยคู่มือการลงทุนน้ีมีวถัุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจให้กับผูล้งทุนท่ี
ประสงคจ์ะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผูล้งทุนจะ
ไดรั้บเม่ือผูล้งทุนปฎิบติัตามเง่ือนไขการลงทุนท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว ้การช าระคืนสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีท่ีเคยไดรั้บการช าระภาษีเงินไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน และการช าระเบ้ียปรับเงินเพิ่มหากผูล้งทุน
ปฎิบติัไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนก าหนด เพื่อให้ผูล้งทุนไดต้ดัสินใจลงทุน
ดว้ยความเขา้ใจถูกตอ้งว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นการลงทุนระยะยาว มี
เง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายปี  
 
 จึงขอใหผู้ล้งทุนศึกษาขอ้มูลจากคู่มือการลงทุนฉบบัน้ีอย่างละเอียดจนเขา้ใจ ควบคู่กนัไปพร้อมกบั
การศึกษาหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองทุน 
แลว้จึงตดัสินใจตามท่ีผูล้งทุนเห็นสมควร 
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 
 

กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

--------------------------------------- 
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับาง
ประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าได ้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่
การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

                ข้อ 1 ใหย้กเลิกความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                “(32) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์  
 
                ข้อ 2 ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของ (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.2544) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                “(55) เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมิน ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน
สามแสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น”  
 
                ข้อ 3 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (65) (66) และ (67) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                “(65) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี นบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก และเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าวค านวณมาจากเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม (55)  
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                (66) เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ใน
อตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมิน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินสามแสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น และเงิน
ไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียงั ไม่ไดแ้บ่ง  
                เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  
                ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน วรรคสอง ใหผู้มี้เงินได้
หมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึงดว้ย  
                (67) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีผูมี้ เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่หา้ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าวค านวณมาจากเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้ตาม (66)”  
 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

  
  
 สมคิด จาตุศรีพทิักษ์  
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 

___________________________________________________________________________ 

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดใหเ้งินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้าย
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนดงักล่าว
เป็นเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามาค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้เพื่อส่งเสริมการลงทุนผา่นกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ และการลงทุนระยะยาวผา่นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี  
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
-----------------------------    

                          
               อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  
             ข้อ 1 ใหย้กเลิกความใน (35) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  
                               “(35) เงินไดเ้ท่าท่ีลูกจา้งจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของค่าจา้งเฉพาะส่วนท่ีเกิน หน่ึงหม่ืนบาท แต่ไม่เกินส่ีแสนเกา้
หม่ืนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”  
  
                 ข้อ 2 ใหย้กเลิกความใน (43) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                   
                               “(43) เงินไดเ้ท่าท่ีสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เฉพาะส่วนท่ี ไม่เกินหา้แสนบาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                         
                 ข้อ 3 ใหย้กเลิกความใน (54) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
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                               “(54) เงินไดเ้ท่าท่ีผูอ้  านวยการ ผูบ้ริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ่าย
เป็นเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหา้แสนบาท ส าหรับปี
ภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                         
                 ข้อ 4 ใหย้กเลิกความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                   
                                “(55) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมินเฉพาะส่วนท่ี ไม่เกินหา้แสน
บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายุไม่ต ่ากวา่หา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีก าหนด    
                                   
                                 ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่าย
เขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท    
                                   
                                 ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนไม่ครบหา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกหรือไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนท่ีผูมี้เงินไดมี้อายคุรบหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ใหผู้มี้เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรค
หน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึงมาแลว้ดว้ย”    
                         
                 ข้อ 5 ใหย้กเลิกความใน (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                   
                               “(61) เงินไดเ้ท่าท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตของผูมี้ เงิน
ไดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริง เฉพาะส่วนท่ีเกินหน่ึงหม่ืนบาทแต่ไม่เกินเกา้หม่ืนบาท โดยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตตอ้งมี
ก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และการประกนัชีวิตนั้นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนั
ชีวิตในราชอาณาจกัร ทั้งน้ี ส าหรับเบ้ียประกนัภยั ท่ีไดจ่้ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีอธิบดี ก าหนด”    
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                ข้อ 6 ใหย้กเลิกความใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                   
                               “(66) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมิน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหา้แสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น และ
เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง ทั้งน้ี ส าหรับเงินได ้พึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
เป็นตน้ไป    
                 
                                 เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด    
                                   
                                 ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน วรรคสอง ใหผู้มี้
เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรค
หน่ึงมาแลว้ดว้ย”    
                         
                ข้อ 7 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ ( 78 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                                   
                               “(78) เงินไดข้องวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ท่ีเป็น
หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงมีเงินไดไ้ม่เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี 
ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด”    
                         
                         
  

 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
  

   สุรพงษ ์สืบวงศลี์  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

  
 



 

6 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน้และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรเพิ่มวงเงินท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรับเงินไดท่ี้ไดจ่้ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียน
เอกชน เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งเงินไดท่ี้ไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิต เพื่อส่งเสริมการ
ออมของภาคครัวเรือน ซ่ึงส่งผลเป็นการสนบัสนุนการลงทุนใน ตลาดทุน อนัจะท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัเพิ่มขึ้น 
นอกจากนั้น สมควรยกเวน้เงินไดข้องวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีจ านวนไม่
เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาทไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้เพื่อใหเ้ศรษฐกิจของชุมชนมีความเขม้แขง็
และพฒันาใหเ้กิดความยัง่ยนื จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี  
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
----------------------------- 

 

                           อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับาง
ประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ข้อ 1 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีของ ( 55 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 

“ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2551 ใหเ้งินไดต้ามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมิน และ
ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดด้งักล่าวไดจ่้ายเงินสะสมตามวรรคสองดว้ย เม่ือรวมเงินไดก้บัเงินสะสมแลว้ตอ้งไม่เกินเจ็ดแสน
บาท ทั้งน้ี เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด และให้น า
ความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  

ข้อ 2 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีของ ( 66 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 

“ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดต้ามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้
ของเงินไดพ้ึงประเมิน ทั้งน้ี เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้และการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด และใหน้ าความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย” 
 
 
  

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

สุชาติ ธาดาด ารงเวช 
(นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช)  
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รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหมี้การลงทุน
ผา่นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสนบัสนุนการลงทุนในตลาด
ทุนภายในประเทศอนัจะท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัเพิ่มขึ้น และป้องกนัไม่ใหต้ลาดทุนภายในประเทศไดรั้บผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั สมควรเพิ่มวงเงินท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรับเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์รณีท่ีไดมี้การลงทุนในกองทุนทั้งสองดงักล่าวในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่317 (พ.ศ. 2559) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________ 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ใหย้กเลิกความใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(66) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมิน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหา้แสน
บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยเงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงหา้ง
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง และผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวไม่นอ้ยกวา่เจ็ดปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตายทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

การไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคสองใหผู้มี้

เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง
มาแลว้ดว้ย” 

ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความใน (67) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126  (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(67) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวม
หุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าว
ค านวณมาจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้าม (66) และผูมี้เงินไดถื้อ
หน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย” 

ขอ้ 3 บทบญัญติัใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 266  (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเฉพาะเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีซ้ือก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
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ขอ้ 4 บทบญัญติัใน (67) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเฉพาะเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ี
ไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ส าหรับหน่วยลงทุนท่ีซ้ือมาก่อนวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2559 

ขอ้ 5 กฎกระทรวงน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 เป็นตน้ไป 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
อภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการใหสิ้ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวโดยขยาย
ระยะเวลาการยกเวน้เงินไดพ้ึงประเมินท่ีไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ี
จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และเงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืน รวมทั้งปรับปรุงหลกัเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด
ปีปฏิทิน จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169)  

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพือ่การยกเว้นภาษีเงินได้  

ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

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

            
                  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดงัต่อไปน้ี  
                      ข้อ 1ใหย้กเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 133) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ลงวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2547  

  

                 ข้อ 2 เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขดงัน้ี 

                              (1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจ านวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บในปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท 

                              (2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ 5 ปีปฏิทินแต่ไม่รวมถึงกรณีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือ
ตาย 

                              กรณีทุพพลภาพ ตอ้งเป็นกรณีท่ีแพทยท่ี์ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก่อใหเ้กิดเงินไดท่ี้จะน ามาซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวไดอี้กต่อไป 

  

                  ข้อ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเกินกวา่หน่ึงกองทุนเงินไดเ้ท่าท่ีได้
จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ 2 การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน
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รวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บในปีภาษีนั้น 
ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท 

  

                   ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหน่ึง ไม่วา่จะโอนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลาย
กองทุน ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นภายใน5 วนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีโอนไดรั้บค าสั่งโอนจากผูมี้เงินไดจึ้งจะถือวา่ระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนใน
กรณีดงักล่าวมีระยะเวลาต่อเน่ืองกนั 

                              การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหน่ึง กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไดรั้บ
ค าสั่งโอนจากผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบใหแ้ก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีรับโอนเก็บ
ไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

  

                   ข้อ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 และขอ้ 3 ใหย้กเวน้
เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น และผู ้
มีเงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล และกอง
มรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง  

  

                   ข้อ 6 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหนงัสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมท่ีแสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวดงักล่าว 

  

                   ข้อ 7 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม
ขอ้ 5 แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดต้ามขอ้ 5 แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือ
ตายผูมี้เงินไดต้อ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเ้พื่อยกเวน้ภาษีเงิน
ไดม้าแลว้ท่ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องปีภาษีนั้น ๆ จนถึง
วนัท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมของปีภาษีดงักล่าว พร้อม
เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร  

                              ในกรณีท่ีมีการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามขอ้ 2 หรือขอ้ 3 การค านวณตน้ทุนผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีใน
กรณีดงักล่าวใหค้ านวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 
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                   ข้อ 8 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ใหผู้มี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหกั
จากเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้กัตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแลว้ 

  

                   ข้อ 9 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2551 เป็นตน้ไป 

  

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 

วินยั วิทวสัการเวช 

(นายวินยั วิทวสัการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 175 ) 
เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพือ่การยกเว้นภาษีเงินได้ 

ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

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

  

                       อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑว์ิธีการ และ
เง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาว และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 

  

                       ข้อ 1 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของ (1) ของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 169) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

                         “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหวา่งวนัท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซ้ื้อหน่วยลงทุนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2551 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 และไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ตามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกิน 700,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินส าหรับปีภาษี 
2551 ” 

  

                       ข้อ 2 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบั
ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 169) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินได้
เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  

                         “ในปีภาษี 2551 การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึงระหวา่งวนัท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซ้ื้อหน่วยลงทุนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 และไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บในปีภาษี 
2551 ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 700,000 บาท” 

  

                       ข้อ 3 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบั
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ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 169) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินได้
เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

                         “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซ้ื้อหน่วยลงทุนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2551 และไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน ทั้งน้ี จะตอ้ง
มีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551” 

  

                       ข้อ 4 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป  

  

                                                    ประกาศ ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

  

วินยั วิทวสัการเวช 
(นายวินยั วิทวสัการเวช) 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพือ่การยกเว้นภาษีเงินได้ 

ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

__________________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (66) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 
เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวและการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของ (1) ของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบั 
ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 169) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับ เงินไดเ้ท่าท่ี
ไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ี
แทน 

“(1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจ านวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปี
ภาษีนั้น” 

ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี 169) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ี ไดจ่้ายเป็น
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ช ้ความต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนั ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น” 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี 169) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็น
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ช ้ความต่อไปน้ีแทน 
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 “ขอ้ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 และขอ้ 3 
ใหย้กเวน้เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะ
ส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น และผูมี้เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้ง
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล และกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง” 

ขอ้ 4 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค ์พนูธเนศ 

(นายประสงค ์พนูธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 276 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพือ่การยกเว้นภาษีเงินได้ 

ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

__________________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (66) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 317 (พ.ศ. 2559) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจ านวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปี
ภาษีนั้น และไดซ้ื้อหน่วยลงทุนนั้นในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

(2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี
ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพราะทพุพลภาพหรือตาย 

กรณีทุพพลภาพ ตอ้งเป็นกรณีท่ีแพทยท่ี์ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก่อใหเ้กิดเงินไดท่ี้จะน ามาซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวไดอี้กต่อไป 

ขอ้ 2 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเกินกวา่หน่ึงกองทุน เงินได้
เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในแต่ละกองทุนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามขอ้ 1 

การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหน่ึงตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับ
ปีภาษีนั้น 
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ขอ้ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั้งหมด หรือ
บางส่วนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหน่ึง ไม่วา่จะโอนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนเดียว
หรือหลายกองทุน ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นภายใน 5 วนัท าการนบัตั้งแต่
วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีโอนไดรั้บค าสั่งโอนจากผูมี้เงินได ้จึงจะถือวา่ระยะเวลาในการถือหน่วย
ลงทุนในกรณีดงักล่าวมีระยะเวลาต่อเน่ืองกนั 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึง กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไดรั้บ
ค าสั่งโอนจากผูมี้เงินได ้จะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบใหแ้ก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีรับโอนเก็บ
ไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

ขอ้ 4 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ให้
ยกเวน้เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะ
ส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้ง
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง และยกเวน้ส าหรับค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดซ้ื้อตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ขอ้ 5 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหนงัสือรับรองการซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมท่ีแสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวม
หุน้ระยะยาวดงักล่าว 

ขอ้ 6 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงิน
ไดต้ามขอ้ 4 แลว้ ต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดต้ามขอ้ 4 แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรือตาย ผูมี้เงินไดต้อ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงินไดเ้พื่อยกเวน้
ภาษีเงินไดม้าแลว้ท่ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องปีภาษี
นั้นๆ จนถึงวนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมของปีภาษี
ดงักล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

ในกรณีท่ีมีการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 การค านวณตน้ทุนผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีใน
กรณีดงักล่าวใหค้ านวณโดยวิธีเขา้ก่อนออก่อน (FIFO)  
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ขอ้ 7 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ใหผู้มี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไป
ค านวณหกัจากเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้ักตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46 
แห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

ขอ้ 8 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ประสงค ์พนูธเนศ 

(นายประสงค ์พนูธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎากร           

          ประเภทเงินได้พงึประเมิน 

          มาตรา 40 เงินไดพ้ึงประเมินนั้น คือเงินไดป้ระเภทต่อไปน้ี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้น
ออกแทนใหส้ าหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่วา่ในทอดใด 

            (1) เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงานไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ 
เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีนายจา้งใหอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระ
หน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

            (2) เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานให ้ไม่วา่จะเป็นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีท า เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่า
ของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีผูจ่้ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายช าระหน้ีใดๆ ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หนา้ท่ีตอ้ง
ช าระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับ
ท างานใหน้ั้นไม่วา่หนา้ท่ี หรือต าแหน่งงาน หรืองานท่ีรับท าใหน้ั้นจะเป็นการประจ าหรือชัว่คราว 

            (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัไดม้าจาก
พินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือค าพิพากษาของศาล 

            (4) เงินไดท่ี้เป็น 

                 (ก) ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุ้นกู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมไม่วา่จะมี
หลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรือผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบั
ราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก
และจ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต ่ากวา่ราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินไดท่ี้มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัดอกเบ้ีย ผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการใหกู้ย้มื หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็
ตาม 

                 (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไรหรือ ประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จดัตั้งขึ้นส าหรับให้กูย้มืเงินเพื่อ
ส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของก าไรท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกั
ภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย
ดงักล่าว 
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                 เพื่อประโยชน์ในการค านวณเงินไดต้ามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีบุตรชอบดว้ยกฎหมายท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะเป็นผูมี้เงินได ้และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินไดข้องบุตร
ดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดา แต่ถา้ความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินไดข้อง
บุตรดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดาหรือของมารดาผูใ้ชอ้  านาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอ้ านาจ
ปกครองร่วมกนั  

               ความในวรรคสองให้ใชบ้งัคบักบับุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดด้ว้ยโดยอนุโลม 

   (ค) เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

               (ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกวา่ก าไรและเงินท่ีกนัไว้
รวมกนั 

               (จ) เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากก าไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ีกนัไวร้วมกนั 

               (ฉ) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั หรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนั 
ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน 

               (ช) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วนหรือ โอนหุน้ หุ้นกู ้พนัธบตัร หรือตัว๋เงิน หรือตราสาร
แสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินได้
เกินกวา่ท่ีลงทุน 

            (5) เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจาก 

   (ก) การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

               (ข) การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 

               (ค) การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผอ่นซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น โดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้  

               ในกรณี (ก) ถา้เจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ ผูมี้เงินไดแ้สดงเงินไดต้ ่าไป ไม่ถูกตอ้งตามความ
เป็นจริง เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจประเมินเงินไดน้ั้นตามจ านวนเงินท่ีทรัพยสิ์นนั้นสมควรใหเ้ช่าไดต้ามปกติ 
และใหถื้อวา่จ านวนเงินท่ีประเมินน้ีเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของผูมี้เงินได ้ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได ้ทั้งน้ี
ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลกัษณะ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

               ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถื้อวา่เงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้แต่วนัท าสัญญาจนถึงวนัผิดสัญญาทั้งส้ิน 
เป็นเงินไดพ้ึงประเมินของปีท่ีมีการผิดสัญญานั้น 
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            (6) เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน ซ่ึงจะไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว  ้

            (7) เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระในส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ 

            (8) เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้
ใน (1) ถึง (7) แลว้ 

            เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหน่ึง ถา้ผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้ าหรับเงินไดป้ระเภทใด ไม่วา่ทอดใดหรือ
ในปีภาษีใดก็ตาม ใหถื้อเป็นเงินไดป้ระเภทและของ ปีภาษีเดียวกนักบัเงินไดท่ี้ออกแทนให้นั้น 

ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ 

มาตรา 42 ทวิ เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมใหห้ักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อย
ละ 40 แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท 

ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดต้ามวรรณหน่ึง และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหต้่างฝ่าย
ต่างหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามเกณฑใ์นวรรณหน่ึง 

มาตรา 42 ตรี เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (3) เฉพาะท่ีเป็นค่าแห่งลิขสิทธ์ิยอมใหห้ักค่าใชจ่้ายเป็นการ
เหมาไดร้้อยละ 40 แต่ตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท 

ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดต้ามวรรณหน่ึง และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีใหต้่างฝ่าย
ต่างหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามเกณฑใ์นวรรคหน่ึง 

มาตรา 43 เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา 44 เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา 45 เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา 46 เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 
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เงินเพิม่กรณีไม่เสียหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลา 

          มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดต่างๆ แห่งลกัษณะน้ี
เก่ียวกบัภาษีอากรประเมิน ใหเ้สียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย หรือ
น าส่งโดยไม่รวมเบ้ียปรับ 

             ในกรณีอธิบดีอนุมติัใหข้ยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษี และไดมี้การช าระหรือน าส่งภาษีภายใน
ก าหนดเวลาท่ีขยายใหน้ั้น เงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

             การค านวณเงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเ้ร่ิมนบัเม่ือพน้ก าหนดเวลาการยืน่รายการหรือน าส่ง
ภาษีจนถึงวนัช าระหรือน าส่งภาษี แต่เงินเพิ่มท่ีค านวณไดมิ้ให้เกินจ านวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือน าส่ง ไม่วา่ภาษีท่ีตอ้ง
เสียหรือน าส่งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือค าสั่งของเจา้พนกังานหรือค าวินิจฉยัอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล
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สรุปสาระส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ 

1. ค านิยาม 
 

คู่มือการลงทุนหมายความว่า เอกสารเผยแพร่ท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจัดท าขึ้ นตามความในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน.22/2552 เร่ือง “การจัดตั้ งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซ่ึงหมายถึง กองทุนรวมตราสารแห่งทุนท่ีน าเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วย

ลงทุนไปลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ีไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ไดแ้ก่ 

(1) หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียน หรือ 

(2) ตราสารแห่งทุนซ่ึงผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น 

หรือกลุ่มหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  

 

2. ประเภทของเงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

เงินท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตอ้งเป็น 

“เงินไดพ้ึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วน

สามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล และกองมรดกท่ียงัไม่ได้แบ่ง ซ่ึงต่อไปน้ีในคู่มือการลงทุนน้ีจะเรียก

โดยยอ่วา่ “เงินไดพ้ึงประเมิน” 

 

3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ผูล้งทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากร
ก าหนดอยา่งครบถว้น จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงัน้ี 

(1) เงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  

(2) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน ไดรั้บยกเวน้ไม่ต้องรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
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4. เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพือ่เสีย

ภาษีบุคคลธรรมดา  

เงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเม่ือ ผู ้

ลงทุนต้องซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอย่าง

ครบถว้น ดงัน้ี 

(1) เงินท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกินร้อย

ละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บในปีภาษีนั้น เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท  โดย

เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วน

สามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 

(ในปีภาษี 2551 หากผูล้งทุนมีการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวนัท่ี 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ท่ีได้รับยกเวน้ไม่ต้องรวม

ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกิน 700,000 บาท แต่ไม่เกินร้อย

ละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซ้ือหน่วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซ้ือหรือ

ซ้ือเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวก็ได)้ 

(2) ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีได้ซ้ือไวใ้นแต่ละคร้ังต่อเน่ืองกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ส าหรับยอดท่ีซ้ือหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2559 หรือ ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ส าหรับยอดการซ้ือหน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเง่ือนไขน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีท่ีผูล้งทุนไถ่ถอน

เหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือ ตาย  ในกรณีทุพพลภาพนั้น ตอ้งเป็นกรณีท่ีแพทย์

ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบ

อาชีพซ่ึงก่อใหเ้กิดเงินไดอี้กต่อไป 

(3) กรณีผูล้งทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเกินกวา่หน่ึงกองทุน เงินไดเ้ท่าท่ี

จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่

ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด และตอ้งมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน

ไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บในแต่ละปี และไม่เกิน 500,000 บาท 
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ทั้งน้ี สิทธิในการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ระบุใน ขอ้ควรทราบ ตามท่ีปรากฏดา้นล่างน้ีดว้ย 

 

กรณีผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเง่ือนไข 

หากผูล้งทุนปฏิบติัผิดเง่ือนไขขา้งตน้ จะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

กรณีผูล้งทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุนและไดใ้ช้สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ปแลว้ หากต่อมามีการขายหน่วยลงทุน

โดยปฏิบติัผิดเง่ือนไขการลงทุน จะตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บมา  โดยยื่นแบบแสดง

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติม พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวล

รัษฎากร (ระยะเวลาท่ีใชค้  านวณเงินเพิ่มเร่ิมนบัเม่ือพน้ก าหนดเวลาการยืน่รายการหรือน าส่งภาษีจนถึงวนั

ช าระหรือน าส่งภาษี) ดงันั้นผูล้งทุนจึงควรด าเนินการช าระคืนโดยเร็ว 

ข้อควรทราบ 

(1) การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ยกเวน้

เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้และตอ้งไม่เกิน 500,000 

บาท ส าหรับปีภาษีนั้น และผูมี้เงินไดต้อ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือ

คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล และกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 

(ในปี 2551 หากผูมี้เงินได้มีการซ้ือหน่วยลงทุนระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ.2551ใหย้กเวน้เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 

2551 โดยการซ้ือหน่วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซ้ือหรือซ้ือเพิ่มเติมในช่วงเวลาดงักล่าวก็ได)้ 

(2) เงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องเป็นเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น โดยตอ้งถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวท่ีไดซ้ื้อไวแ้ต่ละคร้ังต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ส าหรับยอดการซ้ือ

หน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

(3) กรณีมีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผูล้งทุนจะตอ้งโอนการลงทุน(เงินลงทุน

และผลประโยชน์)ไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท่ีกองทุน
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รวมหุ้นระยะยาวท่ีโอนไดรั้บค าสั่ง  ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นภาระของผูล้งทุนตอ้งแยก

ช าระต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน LTF ไดเ้พื่อไม่ให้ผูล้งทุนผิดเง่ือนไข

สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

(4) การค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน์ และการหกัเงินลงทุนแต่ละรายการ เม่ือมีกรณีขาย

คืนหน่วยลงทุนหรือการโอนยา้ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหน่ึงเพื่อไปลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอ่ืน ให้ใชวิ้ธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (First In First Out  

-  FIFO) ดังน้ัน ผู้ลงทุนต้องระมัดระวังในการตรวจสอบเง่ือนไขทางภาษีก่อนการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกคร้ัง 

(5) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงินได้ฯ (31 ธันวาคม พ.ศ.2562)  ผูถื้อหน่วยลงทุน

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2563 จะไม่สามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป  
 
 

5. เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ  ที่ได้รับเน่ืองจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพือ่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เงินหรือผลประโยชน์ใดๆท่ีไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

รวมค านวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมื่อเป็นเงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเน่ืองจากการขายคืน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF เท่าจ านวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ

เงินได้พึงประเมินและไม่เกิน 500,000 บาท และผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน 

ส าหรับยอดที่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือ ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ส าหรับยอดการ

ซื้อหน่วยลงทุน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต่ไม่รวมถึงกรณี

ทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าวค านวณมาจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้

ภาษีเงินไดต้ามกฎหมาย  

กรณีผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

หากผูล้งทุนปฏิบติัผิดเง่ือนไขขา้งตน้ จะตอ้งน าเงินหรือผลประโยชน์  (capital gain) ท่ีไดจ้ากการขายคืน

หน่วยลงทุนไปรวมกบัเงินได้อ่ืนๆ ท่ีผูล้งทุนได้รับในปีนั้น เพื่อเสียภาษีเงินได้ และหากเป็นกรณีท่ีเคย

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาก่อน จะตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บมาโดยยื่นแบบ

แสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติม พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่ง

ประมวลรัษฎากร 
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ข้อควรทราบ 

กรณีมีก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่วนท่ีเกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน 

(ส่วนท่ีไม่ได้รับยกเวน้ค่าซ้ือและไม่ได้น าไปลดหย่อนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไม่ว่าผูล้งทุนจะถือหน่วย

ลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม ถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้

น ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นเงินค่าขายหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หกัราคาทุน และแสดงส่วนต่างในช่อง “ไม่ยกเวน้”   (อา้งอิงตาม FAQ หมวดหมู่

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เลขท่ี 410348  เร่ือง ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่วนท่ีเกินอตัรา

ร้อยละ 15 ของเงินไดซ่ึ้งไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหกัลดหยอ่น)  
 

6. ค าเตือน 

“การลงทุนในหน่วยลงทุนยอ่มมีความเส่ียงควบคู่ไปกบัผลตอบแทน ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน

รวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ก่อนการตดัสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวน

อยา่งรอบคอบ” 

“สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวน้ีพึงไดรั้บ จะส้ินสุดลงเม่ือผูถื้อ

หน่วยลงทุนไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ท่ีเคยไดรั้บพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งน้ี สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ และภาระภาษีท่ีอาจ

เกิดขึ้นเม่ือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุนจะเป็นไปตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควร

ศึกษาเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และคู่มือการลงทุนเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวให้เขา้ใจโดยขอค าปรึกษาแนะน าจากศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร (RD Call Center) หรือ

ปรึกษากบัท่ีปรึกษาดา้นภาษีโดยตรง(ถา้มี) ก่อนตดัสินใจลงทุน” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างประกอบ
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ตัวอย่างประกอบ 

เงื่อนไขการลงทุนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

1. เงื่อนไขเกี่ยวกบัจ านวนเงินท่ีจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจะได้รับสิทธปิระโยชน์ทาง

ภาษ ี

ตวัอยา่งท่ี 1 จ านวนเงินลงทุนสูงสุดในแต่ละปีท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้งึประเมินในปี

ภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนไม่เกิน 500,000 บาท  

สมมติฐาน จ านวนเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บทั้งปี   อตัราร้อยละ 15               จ านวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดรวมทั้งปี 

ท่ี  (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม)   ของเงินไดพ้ึงประเมิน         ท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

1   -    -    - 

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 

ตวัอยา่งท่ี 2 สมมติว่าผูล้งทุนมีเงินไดพึ้งประเมินตลอดปีภาษจี านวน 3,500,000 บาท เท่ากนัทุกปี ผูล้งทุนจะลงทนุซ้ือหน่วย

ลงทุน LTF เพียงกองทุนเดียว หรือหลายกองทุน หรือไม่ลงทุนในปีใดปีหน่ึง หรือจะลงทุนในจ านวนเท่าใดก็ได ้แต่เม่ือ

รวมกนัทุกกองทุนในปีปฏิทินเดียวกนัแลว้ ผูล้งทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพียงเท่าจ านวนเงินท่ีไม่เกินร้อยละ 15 

ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บในปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนไม่เกิน 500,000 บาท ดงัน้ี 

ปี พ.ศ.  เงินลงทุนใน LTF1  LTF2   LTF3 เงินลงทุนทั้งส้ิน เงินลงทุนท่ีไดรั้บสิทธิ 

ท่ีลงทนุ          ประโยชน์ทางภาษ ี

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  -   -  -  -  - 
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2556  -   -  -  -  - 

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

 

2. เงื่อนไขเกี่ยวกบัระยะเวลาในการลงทุน ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีได้ซื้อไว้ในแต่ละ

คร้ังต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน 

ตวัอยา่งท่ี 3 การถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในระยะเวลาตามเง่ือนไขการลงทุน (สมมติว่าผูล้งทุนมีเงินได้

พึงประเมินในปีภาษี เม่ือค านวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจ านวนเงิน 500,000 บาท) 

ปี พ.ศ.  เงินลงทุนใน LTF1  LTF2   LTF3 เงินลงทุนทั้งส้ิน เงินลงทุนท่ีไดรั้บสิทธิ 

ท่ีลงทนุ          ประโยชน์ทางภาษ ี

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 

 จากตวัอยา่ง ผูล้งทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเดือนใดๆก็ตามของปี พ.ศ. 2552 

หากผูล้งทุนมีความประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน (ถือหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อไวใ้น

แต่ละคร้ังต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปีปฏิทิน) ผูล้งทนุมีสิทธิขายคืนเฉพาะหน่วยลงทนุ LTF1 ในจ านวนไม่

เกินจ านวนหน่วยลงทนุท่ีไดซ้ื้อไวภ้ายในปี พ.ศ. 2552 โดยขายไดต้ั้งแต่เดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป และ

ภายในปี 2557 ผูล้งทุนจะมีสิทธิขายคืนหน่วยลงทุน LTF1 LTF2 และ LTF3 ไดใ้นจ านวนไม่เกินจ านวนหน่วยลงทุนท่ีได้

ซ้ือไวภ้ายในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 โดยให้พิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาในการลงทุนเช่นน้ีเร่ือยไป ทั้งน้ี ผูล้งทุนมี

สิทธิท่ีจะขายคืนในช่วงเวลาดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้และในการขายคนืจะขายคืนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้

** หมายเหตุ : ส าหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย

ลงทุนต่อเนือ่งกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน 
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ตวัอยา่งท่ี 4 ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน ไดรั้บเงินค่าขายคืนสูงกว่าเงินลงทุน (เงินตน้) (สมมติว่าผู ้

ลงทุนมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษี เม่ือค านวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจ านวนเงิน 500,000 บาท) 

   วนัท่ีลงทุน/ขายคืน จ านวนเงินลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงินค่าขายคืน 

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

(ลงทุน)  2553  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2555  -  -  -  - 

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

 จากตวัอยา่ง ในปี พ.ศ. 2556 ผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทนุท่ีไดซ้ื้อไวใ้นปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด (50,000 หน่วย) 

เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทนุ ดงันั้น จ านวนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บ (จ านวน = 50,000 x 15.25 = 762,500 บาท) 

สูงกว่าเงินลงทุนหรือเงินตน้ (จ านวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือก าไร เท่ากบั 262,500 

บาท (762,5000 – 500,000 = 262,500 บาท) ไดรั้บการยกเวน้ภาษี ไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

และไม่ตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บมา  อยา่งไรก็ดี ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ตอ้งใชแ้บบ ภ.ง.ด.90 

โดยให้แสดงเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเป็นเงินค่า

ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 762,500 บาท  แสดงราคาทุน 500,000 บาท  และแสดงเงินส่วนต่าง

กรณีราคาขายมากกวา่ราคาทุน 262,500 บาท ในช่อง “ยกเวน้”    

ตวัอยา่งท่ี 5 ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน ไดรั้บเงินค่าขายคืนนอ้ยกว่าเงินลงทนุ (ตน้เงิน) (สมมติว่าผู ้

ลงทุนมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษี เม่ือค านวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจ านวนเงิน 500,000 บาท) 

     วนัท่ีลงทุน/ขายคนื จ านวนเงินลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงินค่าขายคืน 

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

(ลงทุน)  2553  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2555  -  -  -  - 

(ขายคนื)   10 มกราคม 2556  -  9.25  50,000  462,500 
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 จากตวัอยา่ง ในปี  พ.ศ. 2556 ผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทนุท่ีไดซ้ื้อไวภ้ายในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด (50,000 หน่วย) 

เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทนุ ดงันั้น จ านวนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บ (จ านวน = 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) 

นอ้ยกว่าเงินลงทนุหรือเงินตน้ (จ านวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรือขาดทนุ เท่ากบั 37,500 

บาท (462,000 – 500,000 = -37,500) บาท ไดรั้บการยกเวน้ภาษี ไมต่อ้งน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

และไม่ตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บมา  อยา่งไรก็ดี ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ตอ้งใชแ้บบ ภ.ง.ด.90 

โดยให้แสดงเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเป็นเงิน 

ค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 462,500 บาท และแสดงราคาทุน 500,000 บาท โดยไม่ตอ้งแสดง

ขอ้มูลในส่วนของเงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกวา่ราคาทุน 

ตวัอยา่งท่ี 6 การขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงมีเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจ านวนหน่ึงเกินกว่าอตัราก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 15 ของ 

เงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บในปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ผูล้งทุนไดถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อไวใ้น

แต่ละคร้ังต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปีปฏิทินเป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน (สมมติว่าผูล้งทุนมีเงินไดพ้ึง

ประเมินในปีภาษี เม่ือค านวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจ านวนเงิน 500,000 บาท) 

 วนัท่ีลงทนุ/ขายคืน  จ านวนเงินลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงินค่าขายคืน 

(ลงทุน)   25 กนัยายน 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  -  -  -  - 

(ขายคนื)     20 ธนัวาคม 2556 -  12.00  50,000  600,000 

 จากตวัอยา่ง ผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จ านวนเงิน 700,000 บาท เกิน

กว่าอตัราท่ีก าหนด (15% ของเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บในปีภาษนีั้น ซ่ึงตามตวัอยา่งน้ีคือเกิน 500,000 บาท) จ านวนเงิน 

200,000 บาท (ซ่ึงไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี) และในปี พ.ศ. 2556 ไดข้ายคนืหน่วยลงทุนท่ีซ้ือไวใ้นปี พ.ศ. 2552 นั้นบางส่วน

จ านวน 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อไวใ้นแต่ละคร้ังต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปีปฏิทิน เป็นไปตาม

เง่ือนไขการลงทุน) และการค านวณตามวิธี FIFO จะพิจารณาจากจ านวนเงินลงทุนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีก่อน

จนหมด แลว้จึงมาพิจารณาจ านวนเงินลงทุนในส่วนท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงัน้ี 

ก. ล าดบัแรกพิจารณาในส่วนของเงินท่ีไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุท่ีซ้ือมาเกินอตัราท่ีก าหนด (จ านวน = 20,000 

หน่วย x 10 = 200,000 บาท)  จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จ านวน = 20,000 x 12 = 240,000 บาท) 
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มากกว่าเงินลงทุน (ตน้เงิน) (จ านวน 20,000 x 10 = 200,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือก าไร

เท่ากบั 40,000 บาท (240,000 – 200,000 = 40,000 บาท) ผูล้งทุนตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) เงินผลประโยชนท่ี์ผูล้งทุนไดรั้บจ านวน 40,000 บาท จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 

(2) ผูล้งทุนมีหนา้ท่ีน าเงินผลประโยชน์นั้น (40,000 บาท) ไปรวมค านวณกบัเงินไดอ้ืน่ท่ีผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษี 

พ.ศ. 2556 เพื่อเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

(3) ผูล้งทุนไม่ตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี เน่ืองจากจ านวนเงิน 200,000 บาท น้ี ผูล้งทุนไม่ไดรั้บสิทธิ

ยกเวน้ภาษี 

ข. ล าดบัต่อมาจึงพจิารณาในส่วนของเงินท่ีไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุท่ีซ้ือมาภายในอตัราท่ีก าหนด (จ านวน = 

30,000 หน่วย x 10 = 300,000 บาท)  จ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทุน (จ านวน = 30,000 x 12 = 360,000 บาท) 

มากกว่าเงินลงทุน (ตน้เงิน) (จ านวน  = 30,000 x 10 = 300,000) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือก าไรเท่ากบั 

60,000 บาท (360,000 – 300,000 = 60,000 บาท) ผูล้งทุนตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) เงินผลประโยชนท่ี์ผูล้งทุนไดรั้บจ านวน 60,000 บาท ไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

(2) ผูล้งทุนไม่ตอ้งน าเงินผลประโยชน์นั้น (60,000 บาท) ไปรวมค านวณกบัเงินไดอ้ืน่เพื่อเสียภาษี 

(3) ผูล้งทุนไม่ตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี เน่ืองจากจ านวนเงิน 300,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีผู ้

ลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี และถือหน่วยลงทนุส่วนน้ีต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 

ปีปฏิทิน เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน 

** หมายเหตุ : ส าหรับการซ้ือหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตอ้งถือหน่วย

ลงทุนต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 ปีปฏิทิน 

 

กรณีผู้ลงทุนปฏบิัตผิิดเงื่อนไขการลงทุน 

 การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีถือไวน้อ้ยกว่า 5 ปีปฏิทิน ถือว่าปฏิบติัผิดเง่ือนไขการลงทุน 

ตวัอยา่งท่ี 7 ขายคนืหน่วยลงทุนผดิเง่ือนไขการลงทุน ไดรั้บเงินลงทุนสูงกว่าเงินลงทุน (เงินตน้) (สมมติว่าผูล้งทุนมีเงินได้

พึงประเมินในปีภาษี เม่ือค านวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจ านวนเงิน 500,000 บาท) 

    วนัท่ีลงทุน/ขายคนื จ านวนเงินลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงินค่าขายคืน 

(ลงทุน)   25 กนัยายน 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  -  -  -  - 



 

36 

 

(ขายคนื)     20 ธนัวาคม 2555 -  13.25  50,000  662,500 

 จากตวัอยา่ง ผูล้งทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2555 ได้

ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีซ้ือไวใ้นปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทนุนอ้ยกว่า 5 ปีปฏิทิน ผิดเง่ือนไขการ

ลงทุน) ผูล้งทุนตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) ผูล้งทุนไดรั้บเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน  (จ านวน = 50,000 x 13.25 = 662,500 บาท) สูงกว่าเงินลงทนุหรือ

ตน้ทุน (จ านวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือก าไรเท่ากบั 162,500 บาท 

(662,500 – 500,000 = 162,500 บาท) เงินผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนไดรั้บน้ีจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 

(2) ผูล้งทุนมีหนา้ท่ีน าเงินผลประโยชน์นั้น (162,500 บาท) ไปรวมค านวณกบัเงินไดอ่ื้นท่ีผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษี 

พ.ศ. 2555 เพื่อเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

(3) ผูล้งทุนจะตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งจ านวนท่ีเคยไดรั้บมาในปีภาษี พ.ศ. 2552 (จากการท่ีไดน้ า

เงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุจ านวน 500,000 บาท ไปหกัออกจากเงินไดเ้พ่ือยกเวน้ภาษี) พร้อมเงินเพ่ิม (ระยะเวลาท่ี

ใชค้  านวณเงินเพ่ิมเร่ิมนบัเม่ือพน้ก าหนดเวลาย่ืนรายการหรือน าส่งภาษีจนถึงวนัช าระหรือน าส่งภาษ)ี ดงันั้น 

ผูล้งทุนจึงควรด าเนินกาช าระคืนโดยเร็ว 

** หมายเหตุ : ส าหรับการซ้ือหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตอ้งถือหน่วย

ลงทุนต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 ปีปฏิทิน 

ตวัอยา่งท่ี 8 ขายคนืหน่วยลงทุนผดิเง่ือนไขการลงทุน ไดรั้บเงินลงทุนนอ้ยกว่าเงินลงทุน (ตน้เงิน) (สมมติว่าผูล้งทุนมีเงินได้

พึงประเมินในปีภาษี เม่ือค านวณตามเง่ือนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจ านวนเงิน 500,000 บาท) 

    วนัท่ีลงทนุ/ขายคืน  จ านวนเงินลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงินค่าขายคืน 

(ลงทุน)   25 กนัยายน 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  -  -  -  - 

(ขายคนื)     20 ธนัวาคม 2555 -  9.25  50,000  462,500 

 จากตวัอยา่ง ผูล้งทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2555 ได้

ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีซ้ือไวใ้นปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทนุนอ้ยกว่า 5 ปีปฏิทิน ผิดเง่ือนไขการ

ลงทุน) ผูล้งทุนตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี  
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(1) ผูล้งทุนไดรั้บเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน (จ านวน 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) นอ้ยกว่าเงินลงทุนหรือตน้

เงิน (จ านวน 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรือขาดทุน เท่ากบั 37,500 บาท (462,500 

– 500,000 = 37,500 บาท) ผลประโยชน์ท่ีเป็นขาดทนุ ผูล้งทนุไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

(2) ผูล้งทุนไม่ตอ้งน าผลขาดทนุไปค านวณเพื่อเสียภาษี และไม่สามารถน ายอดขาดทุนน้ี (37,500 บาท) ไปหกั

หรือลดหยอ่นในการค านวณรวมกบัเงินไดอ้ื่นท่ีผูล้งทนุไดรั้บในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเสียภาษีเงินไดบ้คุคล

ธรรมดา 

(3) ผูล้งทุนจะตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บมาทั้งจ านวนในปีภาษี พ.ศ. 2552 (จากการท่ีไดน้ า

เงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุจ านวน 500,000 บาท ไปหกัออกจากเงินไดเ้พ่ือยกเวน้ภาษี) ดว้ย พร้อมเงินเพ่ิม 

(ระยะเวลาท่ีใชค้  านวณเพ่ิมเร่ิมนบัเม่ือพน้ก าหนดการย่ืนรายการหรือน าส่งภาษีจนถึงวนัช าระหรือน าส่งภาษี) 

ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควรด าเนินการช าระคืนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผูล้งทุนซ้ือกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหลายกองทุน และขายคืนหน่วยลงทุนหลายกองทุนในปีภาษี

เดียวกนั โดยปฏิบติัผิดเง่ือนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุนนอ้ยกว่า 5 ปีปฏิทิน แมป้รากฏผลก าไรและขาดทนุในแต่ละ

รายการหรือแต่ละกองทุน ผูล้งทนุไม่สามารถน าผลก าไรผลขาดทนุมาหกักลบลบกนัตอ้งน าส่วนท่ีแสดงผลก าไรไปรวม

ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาเท่านั้น  

 

** หมายเหตุ : ส าหรับการซ้ือหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตอ้งถือหน่วย

ลงทุนต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 ปีปฏิทิน  
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