คู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์ สปริง จากัด

จัดทาโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์ สปริง จากัด
วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข้ อตกลงในการใช้ คู่มือการลงทุน
ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวฉบับนี้ ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผูล้ งทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิทวั่ ไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบับนี้ ไม่ถือว่าเป็ น
การให้คาแนะนาหรื อปรึ กษาทางด้านภาษีแก่ ผูล้ งทุ นแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริ งที่ เกี่ยวกับการลงทุน และ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้ งทุนแต่ ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทั้งข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่ อา้ งอิ งอยู่ในคู่มือฉบับ นี้ อาจมี การแก้ไขเพิ่ มเติ มให้เปลี่ ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิ มพ์ได้ ผู ้
ลงทุ น จึ ง ควรศึ ก ษาและตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง หรื อปรึ กษากั บ ศู น ย์บ ริ การข้ อ มู ล สรรพากร
(RD Call Center) หรื อปรึ กษากับ ที่ ปรึ ก ษาด้านภาษี โดยตรง(ถ้ามี )ก่ อนการลงทุ น โดยบริ ษ ทั หลักทรัพ ย์
จัดการกองทุน สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผลู ้ งทุนกระทาการหรื องดเว้นกระทาการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฎในคู่มือ
ฉบับนี้

บทนา
คู่มือการลงทุ นในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้ ได้จดั ท าขึ้ นตามนัย ข้อ 54 แห่ งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เรื่ อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้า
ท าสั ญ ญารั บ จัดการกองทุ น ส่ วนบุ ค คล” ลงวัน ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรื อตามประกาศอื่ น ที่ มี ก าร
ปรับ ปรุ งแก้ไขต่อไป โดยคู่มือการลงทุ นนี้ มีวถั ุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจให้กับผูล้ งทุนที่
ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผลู ้ งทุนจะ
ได้รับเมื่อผูล้ งทุนปฎิบตั ิตามเงื่ อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ การชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษีที่เคยได้รับการชาระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชาระเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากผูล้ งทุน
ปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน หรื อไถ่ถอนการลงทุนก่อนกาหนด เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้ตดั สิ นใจลงทุน
ด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็ นการลงทุนระยะยาว มี
เงื่อนไขและภาระผูกพันหลายปี
จึงขอให้ผลู ้ งทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กนั ไปพร้อมกับ
การศึกษาหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองทุน
แล้วจึงตัดสิ นใจตามที่ผลู ้ งทุนเห็นสมควร
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
--------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และ เสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ
รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่า
การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพหรื อกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของ (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน
สามแสนบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั ”
ข้ อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ น (65) (66) และ (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(65) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก และเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวคานวณมาจากเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม (55)
1

(66) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ใน
อัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกินสามแสนบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั และเงิน
ได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซ่ ึ งเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน วรรคสอง ให้ผมู ้ ีเงินได้
หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งด้วย
(67) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่ผมู ้ ี เงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าห้าปี ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณี ทุพพลภาพหรื อตาย และเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวคานวณมาจากเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม (66)”
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2547

สมคิด จาตุศรีพทิ ักษ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

___________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนดังกล่าว
เป็ นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนามาคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนผ่านกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ และการลงทุนระยะยาวผ่านกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(35) เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของค่าจ้างเฉพาะส่ วนที่เกิน หนึ่ งหมื่นบาท แต่ไม่เกินสี่ แสนเก้า
หมื่นบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(43) เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เฉพาะส่ วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท
สาหรับปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(54) เงินได้เท่าที่ผอู ้ านวยการ ผูบ้ ริ หาร ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรี ยนเอกชน จ่าย
เป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน เฉพาะส่ วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท สาหรับปี
ภาษีน้ นั ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่ วนที่ ไม่เกินห้าแสน
บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วย
ลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผูม้ ีเงินได้มีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่าย
เข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรื อไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนที่ผมู ้ ีเงินได้มีอายุครบห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ให้ผมู ้ ีเงินได้น้ นั หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นตามวรรค
หนึ่ง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้ อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(61) เงินได้เท่าที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวิตของผูม้ ี เงิน
ได้ตามจานวนที่จ่ายจริ ง เฉพาะส่ วนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมี
กาหนดเวลาตั้งแต่สิบปี ขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ ับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกัน
ชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สาหรับเบี้ยประกันภัย ที่ได้จ่ายตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดี กาหนด”
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ข้ อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่ วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั และ
เงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซ่ ึงเป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง ทั้งนี้ สาหรับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็ นต้นไป
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น ระยะยาวให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน วรรคสอง ให้ผมู ้ ี
เงินได้น้ นั หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรค
หนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้ อ 7 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เป็ น
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่ งล้านสองแสนบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้
สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด”

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุ รพงษ์ สื บวงศ์ลี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน้ และฟื้ นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรเพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยน
เอกชน เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเงินได้ที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิต เพื่อส่ งเสริ มการ
ออมของภาคครัวเรื อน ซึ่งส่ งผลเป็ นการสนับสนุนการลงทุนใน ตลาดทุน อันจะทาให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้น สมควรยกเว้นเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนที่มีจานวนไม่
เกินหนึ่งล้านสองแสนบาทไม่ตอ้ งนามารวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง
และพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืน จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสี่ ของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่ วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน และ
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ดงั กล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวมเงินได้กบั เงินสะสมแล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสน
บาท ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด และให้นา
ความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ข้ อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสี่ ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่ วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้า
ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นและการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด และให้นาความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุ ชาติ ธาดาดารงเวช
(นายสุ ชาติ ธาดาธารงเวช)
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รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการลงทุน
ผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นการสนับสนุนการลงทุนในตลาด
ทุนภายในประเทศอันจะทาให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น และป้ องกันไม่ให้ตลาดทุนภายในประเทศได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั สมควรเพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กรณี ที่ได้มีการลงทุนในกองทุนทั้งสองดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
__________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่ วนที่ไม่เกินห้าแสน
บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั โดยเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซ่ ึ งเป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้าง
หุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง และผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดปี ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณี ทพุ พลภาพหรื อตายทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคสองให้ผมู ้ ี
เงินได้น้ นั หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
มาแล้วด้วย”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(67) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่เงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าว
คานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตาม (66) และผูม้ ีเงินได้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดปี ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณี ทุพพลภาพหรื อตาย”
ข้อ 3 บทบัญญัติใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปเฉพาะเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวที่ซ้ือก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
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ข้อ 4 บทบัญญัติใน (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปเฉพาะเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่
ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว สาหรับหน่วยลงทุนที่ซ้ือมาก่อนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559
ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
อภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
__________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่ งเสริ มการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวโดยขยาย
ระยะเวลาการยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้เท่าที่
จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ซ้ือตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และเงินหรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืน รวมทั้งปรับปรุ งหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
ปี ปฏิทิน จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169)
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้ เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
---------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวและการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547
ข้ อ 2 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท
(2) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี ปฏิทินแต่ไม่รวมถึงกรณี ผมู ้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรื อ
ตาย
กรณี ทุพพลภาพ ต้องเป็ นกรณี ที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนามาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวได้อีกต่อไป
ข้ อ 3 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงินได้เท่าที่ได้
จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 2 การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
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รวมหุน้ ระยะยาวตามวรรคหนึ่ ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี ภาษีน้ นั
ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท
ข้ อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ ง ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวกองทุนเดียวหรื อหลาย
กองทุน ผูม้ ีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวนั้นภายใน5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่โอนได้รับคาสัง่ โอนจากผูม้ ีเงินได้จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนใน
กรณี ดงั กล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่ องกัน
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่ได้รับ
คาสั่งโอนจากผูม้ ีเงินได้จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการโอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวที่รับโอนเก็บ
ไว้เป็ นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้ อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ยกเว้น
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั และผู ้
มีเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกอง
มรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
ข้ อ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหนังสื อรับรองการซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมที่แสดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาวดังกล่าว
ข้ อ 7 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
ข้อ 5 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 หรื อข้อ 3 ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้ตามข้อ 5 แต่ไม่รวมถึงกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรื อ
ตายผูม้ ีเงินได้ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงิน
ได้มาแล้วที่อยูใ่ นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีน้ นั ๆ จนถึง
วันที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปี ภาษีดงั กล่าว พร้อม
เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ในกรณี ที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ตามข้อ 2 หรื อข้อ 3 การคานวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสี ยภาษีใน
กรณี ดงั กล่าวให้คานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
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ข้ อ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู ้ ีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว
ข้ อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 175 )
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้ เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
-----------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาว และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวระหว่างวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรื อได้ซ้ือหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่ วนที่ไม่เกิน 700,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินสาหรับปี ภาษี
2551 ”
ข้ อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสามของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรื อได้ซ้ือหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี ภาษี
2551 ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 700,000 บาท”
ข้ อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
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ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรื อได้ซ้ือหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต้อง
มีจานวนไม่เกิน 700,000 บาท สาหรับปี ภาษี 2551”
ข้ อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257 )
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้ เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 (66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น ระยะยาวและการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ เงินได้เ ท่าที่
ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ ให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี
ภาษีน้ นั ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 169) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ ได้จ่ายเป็ น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามวรรคหนึ่ ง ต้องมีจานวนรวมกัน ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท
สาหรับปี ภาษีน้ นั ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 169) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน

16

“ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 และข้อ 3
ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะ
ส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั และผูม้ ีเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้าง
หุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 276 )
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้ เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 (66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี
ภาษีน้ นั และได้ซ้ือหน่วยลงทุนนั้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(2) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี
ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรื อตาย
กรณี ทุพพลภาพ ต้องเป็ นกรณี ที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนามาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวได้อีกต่อไป
ข้อ 2 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้
เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณ
เพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามข้อ 1
การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามวรรคหนึ่ งต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ
15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับ
ปี ภาษีน้ นั
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ข้อ 3 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทั้งหมด หรื อ
บางส่ วนไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวกองทุนเดียว
หรื อหลายกองทุน ผูม้ ีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวนั้นภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวที่โอนได้รับคาสั่งโอนจากผูม้ ีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วย
ลงทุนในกรณี ดงั กล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่ได้รับ
คาสั่งโอนจากผูม้ ีเงินได้ จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการโอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวที่รับโอนเก็บ
ไว้เป็ นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ 4 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้
ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะ
ส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั โดยผูม้ ีเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้าง
หุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง และยกเว้นสาหรับค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ซ้ื อตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อ 5 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหนังสื อรับรองการซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมที่แสดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวดังกล่าว
ข้อ 6 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงิน
ได้ตามข้อ 4 แล้ว ต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 1 หรื อข้อ 2 ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ตามข้อ 4 แต่ไม่รวมถึงกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรื อตาย ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้มาแล้วที่อยูใ่ นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษี
นั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปี ภาษี
ดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ในกรณี ที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของข้อ 1 หรื อ ข้อ 2 การคานวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสี ยภาษีใน
กรณี ดงั กล่าวให้คานวณโดยวิธีเข้าก่อนออก่อน (FIFO)
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ข้อ 7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู ้ ีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไป
คานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินได้ พงึ ประเมิน
มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผจู ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่น
ออกแทนให้สาหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่วา่ ในทอดใด
(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่วา่ จะเป็ นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คานวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นที่นายจ้างให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชาระ
หนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ตอ้ งชาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อจากการรับทางานให้ ไม่วา่ จะเป็ นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่ วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทา เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คานวณได้จากมูลค่า
ของการได้อยูบ่ า้ นที่ผจู ้ ่ายเงินได้ให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินที่ผจู ้ ่ายเงินได้จ่ายชาระหนี้ใดๆ ซึ่งผูม้ ีเงินได้มีหน้าที่ตอ้ ง
ชาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อจากการรับ
ทางานให้น้ นั ไม่วา่ หน้าที่ หรื อตาแหน่งงาน หรื องานที่รับทาให้น้ นั จะเป็ นการประจาหรื อชัว่ คราว
(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิอย่างอื่น เงินปี หรื อเงิ นได้มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อันได้มาจาก
พินยั กรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรื อคาพิพากษาของศาล
(4) เงินได้ที่เป็ น
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมไม่วา่ จะมี
หลักประกันหรื อไม่ ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรื อผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับ
ราคาจาหน่ายตัว๋ เงินหรื อตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก
และจาหน่ายครั้งแรกในราคาต่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์
หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กยู้ มื หรื อจากสิ ทธิเรี ยกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่วา่ จะมีหลักประกันหรื อไม่ก็
ตาม
(ข) เงินปันผล เงินส่ วนแบ่งของกาไรหรื อ ประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติ
บุคคล กองทุนรวม หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสาหรับให้กยู้ มื เงินเพื่อ
ส่ งเสริ มเกษตรกรรม พาณิ ชยกรรมหรื ออุตสาหกรรม เงินปั นผล หรื อเงินส่ วนแบ่งของกาไรที่อยูใ่ นบังคับต้องถูกหัก
ภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
ดังกล่าว
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เพื่อประโยชน์ในการคานวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี ที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะเป็ นผูม้ ีเงินได้ และความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตร
ดังกล่าวเป็ นเงินได้ของบิดา แต่ถา้ ความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของ
บุตรดังกล่าวเป็ นเงินได้ของบิดาหรื อของมารดาผูใ้ ช้อานาจปกครอง หรื อของบิดาในกรณี บิดามารดาใช้อานาจ
ปกครองร่ วมกัน
ความในวรรคสองให้ใช้บงั คับกับบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็ นผูม้ ีเงินได้ดว้ ยโดยอนุโ ลม
(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนในบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลเฉพาะส่ วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากาไรและเงินที่กนั ไว้
รวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกาไรที่ได้มาหรื อเงินที่กนั ไว้รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรื อรับช่วงกัน หรื อเลิกกัน
ซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อ โอนหุน้ หุ ้นกู้ พันธบัตร หรื อตัว๋ เงิน หรื อตราสาร
แสดงสิ ทธิในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้
เกินกว่าที่ลงทุน
(5) เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่ องจาก
(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ือขายนั้น โดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูม้ ีเงินได้แสดงเงินได้ต่าไป ไม่ถูกต้องตามความ
เป็ นจริ ง เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินเงินได้น้ นั ตามจานวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ตามปกติ
และให้ถือว่าจานวนเงินที่ประเมินนี้เป็ นเงินได้พึงประเมินของผูม้ ีเงินได้ ในกรณี น้ ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้
ให้นาบทบัญญัติวา่ ด้วยการอุทธรณ์ตามส่ วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วนั ทาสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้ น
เป็ นเงินได้พึงประเมินของปี ที่มีการผิดสัญญานั้น
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(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี
ประณี ตศิลปกรรม หรื อวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดชนิดไว้
(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผรู ้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่ วนสาคัญนอกจากเครื่ องมือ
(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ ง หรื อการอื่นนอกจากที่ระบุไว้
ใน (1) ถึง (7) แล้ว
เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผูจ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่นออกแทนให้สาหรับเงินได้ประเภทใด ไม่วา่ ทอดใดหรื อ
ในปี ภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็ นเงินได้ประเภทและของ ปี ภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้น้ นั
ค่ าใช้ จ่ายหักจากเงินได้
มาตรา 42 ทวิ เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาได้ร้อย
ละ 40 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท
ในกรณี สามีภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ตามวรรณหนึ่ ง และความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ต่างฝ่ าย
ต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรณหนึ่ง
มาตรา 42 ตรี เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) เฉพาะที่เป็ นค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็ นการ
เหมาได้ร้อยละ 40 แต่ตอ้ งไม่เกิน 60,000 บาท
ในกรณี สามีภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ตามวรรณหนึ่ ง และความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีให้ต่างฝ่ าย
ต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง
มาตรา 43 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ตามที่กาหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 44 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ตามที่กาหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 45 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ตามที่กาหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 46 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ตามที่กาหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
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เงินเพิม่ กรณีไม่ เสี ยหรื อนาส่ งภาษีภายในกาหนดเวลา
มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสี ยหรื อนาส่ งภาษีภายในกาหนดเวลาตามที่บญั ญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี้
เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตอ้ งเสี ย หรื อ
นาส่ งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
ในกรณี อธิบดีอนุมตั ิให้ขยายกาหนดเวลาชาระหรื อนาส่ งภาษี และได้มีการชาระหรื อนาส่ งภาษีภายใน
กาหนดเวลาที่ขยายให้น้ นั เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรื อเศษของเดือน
การคานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่ มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยืน่ รายการหรื อนาส่ ง
ภาษีจนถึงวันชาระหรื อนาส่ งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คานวณได้มิให้เกินจานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ยหรื อนาส่ ง ไม่วา่ ภาษีที่ตอ้ ง
เสี ยหรื อนาส่ งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรื อคาสั่งของเจ้าพนักงานหรื อคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อคาพิพากษาของศาล
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สรุปสาระสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบ

สรุปสาระสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบ
1. คานิยาม
คู่มือการลงทุนหมายความว่า เอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่ วย
ลงทุ น ของกองทุ น รวมหุ ้ น ระยะยาวที่ จัด ท าขึ้ น ตามความในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ สน.22/2552 เรื่ อง “การจัดตั้งกองทุ นรวมและการเข้าทาสั ญ ญารั บ
จัดการกองทุนส่ วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ซึ่ งหมายถึ ง กองทุนรวมตราสารแห่ งทุนที่ นาเงินที่ ได้จากการจาหน่ ายหน่ วย
ลงทุนไปลงทุนในหรื อมี ไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังต่ อไปนี้ ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บห้าของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม ได้แก่
(1) หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อ
(2) ตราสารแห่ งทุ น ซึ่ งผลตอบแทนของตราสารดัง กล่ า วอ้า งอิ ง กับ ผลตอบแทนของหุ ้ น
หรื อกลุ่มหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
2. ประเภทของเงินลงทุนที่จะได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี
เงินที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็ น
“เงินได้พึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของผูม้ ีเงินได้ซ่ ึ งเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ ้นส่ วน
สามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง ซึ่ งต่อไปนี้ ในคู่มือการลงทุนนี้จะเรี ยก
โดยย่อว่า “เงินได้พึงประเมิน”
3. สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผูล้ งทุน ที่ ลงทุน ในกองทุ นรวมหุ ้น ระยะยาว หากปฏิ บัติ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ กรมสรรพากร
กาหนดอย่างครบถ้วน จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
(1) เงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
(2) เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ ได้รับเนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุน ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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4. เงินได้ ที่จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องรวมคานวณเพื่อเสี ย
ภาษีบุคคลธรรมดา
เงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมื่อ ผู ้
ลงทุ น ต้อ งซื้ อหน่ วยลงทุ นกองทุ น รวมหุ ้น ระยะยาว เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขอย่าง
ครบถ้วน ดังนี้
(1) เงินที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อย
ละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี ภาษีน้ ัน เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท โดย
เงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซ่ ึ งเป็ นบุ คคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ ้นส่ วน
สามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
(ในปี ภาษี 2551 หากผูล้ งทุนมีการซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวระหว่างวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับส่ วนที่ไม่เกิน 700,000 บาท แต่ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของเงินได้พึงประเมินสาหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื้ อหน่วยลงทุนนั้นจะเริ่ มซื้ อหรื อ
ซื้อเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้)
(2) ต้องถื อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวที่ ได้ซ้ื อไว้ในแต่ละครั้ งต่อเนื่ องกันเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิทิน สาหรับยอดที่ซ้ื อหน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 หรื อ ไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน สาหรับยอดการซื้ อหน่ วยลงทุน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเงื่อนไขนี้ ไม่ใช้บงั คับกรณี ที่ผลู ้ งทุนไถ่ถอน
เหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพ หรื อ ตาย ในกรณี ทุพพลภาพนั้น ต้องเป็ นกรณี ที่แพทย์
ที่ ทางราชการรั บรองได้ตรวจและแสดงความเห็ นว่าทุพ พลภาพจนไม่ สามารถประกอบ
อาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้อีกต่อไป
(3) กรณี ผลู ้ งทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเกินกว่าหนึ่ งกองทุน เงินได้เท่าที่
จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่
ต้องรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด และต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน
ได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปี และไม่เกิน 500,000 บาท
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ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุใน ข้อควรทราบ ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ดว้ ย

กรณีผ้ ลู งทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หากผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้างต้น จะต้องคืนสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กรณี ผลู ้ งทุนได้ซ้ื อหน่ วยลงทุนและได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว หากต่อมามีการขายหน่ วยลงทุน
โดยปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน จะต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมา โดยยื่นแบบแสดง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติ มเพื่อเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มเติ ม พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่ งประมวล
รัษฎากร (ระยะเวลาที่ใช้คานวณเงินเพิ่มเริ่ มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยืน่ รายการหรื อนาส่ งภาษีจนถึงวัน
ชาระหรื อนาส่ งภาษี) ดังนั้นผูล้ งทุนจึงควรดาเนินการชาระคืนโดยเร็ ว
ข้ อควรทราบ
(1) การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ยกเว้น
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 500,000
บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั และผูม้ ีเงินได้ตอ้ งเป็ นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
(ในปี 2551 หากผูม้ ี เงินได้มีการซื้ อหน่ วยลงทุ นระหว่างวันที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ.2551 ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2551ให้ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
ในอัตราไม่ เกิ นร้ อยละ 15 ของเงินได้ แต่จะต้องมี จานวนไม่เกิ น 700,000 บาท สาหรับปี ภาษี
2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนนั้นจะเริ่ มซื้อหรื อซื้อเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้)
(2) เงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุน กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวต้องเป็ นเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น โดยต้องถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ ้นระยะยาวที่ได้ซ้ื อไว้แต่ละครั้งต่อเนื่ องกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน สาหรับยอดการซื้ อ
หน่วยลงทุน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(3) กรณี มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ผูล้ งทุนจะต้องโอนการลงทุน (เงินลงทุน
และผลประโยชน์)ไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอื่นภายใน 5 วันทาการ นับถัดจากวันที่กองทุน
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รวมหุ ้นระยะยาวที่ โอนได้รับคาสั่ง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมการโอนเป็ นภาระของผูล้ งทุนต้องแยก
ชาระต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน LTF ได้เพื่อไม่ให้ผูล้ งทุนผิดเงื่อนไข
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
(4) การคานวณต้นทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน์ และการหักเงินลงทุนแต่ละรายการ เมื่อมีกรณี ขาย
คืนหน่ วยลงทุนหรื อการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวหนึ่ งเพื่อไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่น ให้ใช้วิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out
- FIFO) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้ องระมัดระวังในการตรวจสอบเงื่อนไขทางภาษีก่อนการขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกครั้ง
(5) เมื่ อครบกาหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ (31 ธันวาคม พ.ศ.2562) ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จะไม่สามารถได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป

5. เงินหรื อผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้ รับเนื่ องจากการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ในกองทุนรวม LTF จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
รวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีบุคคลธรรมดา ต่ อเมื่ อเป็ นเงินหรื อผลประโยชน์ ใดๆที่ได้ รับเนื่ องจากการขายคืน
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวม LTF เท่ าจานวนที่จ่ายเป็ นค่ าซื้ อหน่ วยลงทุน ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ 15 ของ
เงินได้ พึงประเมินและไม่ เกิน 500,000 บาท และผู้ลงทุนได้ ถือหน่ วยลงทุนมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 5 ปี ปฏิทิน
สาหรับยอดที่ซื้อหน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรื อ ไม่ น้อยกว่ า 7 ปี ปฏิทิน สาหรับยอดการ
ซื้ อ หน่ วยลงทุ น ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต่ไม่รวมถึ งกรณี
ทุพพลภาพหรื อตาย และเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวคานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับสิ ทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
กรณีผ้ ลู งทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หากผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้างต้น จะต้องนาเงินหรื อผลประโยชน์ (capital gain) ที่ได้จากการขายคืน
หน่ วยลงทุนไปรวมกับเงินได้อื่นๆ ที่ ผูล้ งทุนได้ รับในปี นั้น เพื่อเสี ยภาษีเงิ นได้ และหากเป็ นกรณี ที่เคย
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีมาก่อน จะต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาโดยยื่นแบบ
แสดงภาษี เงิ นได้บุค คลธรรมดาเพิ่ มเติ มเพื่ อเสี ยภาษี เงิ นได้เพิ่ มเติ ม พร้ อมเงิ น เพิ่ มตามมาตรา 27 แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
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ข้ อควรทราบ
กรณี มีกาไรจากการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่ วนที่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน
(ส่ วนที่ไม่ได้รับยกเว้นค่าซื้ อและไม่ได้นาไปลดหย่อนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไม่ว่าผูล้ งทุนจะถือหน่ วย
ลงทุนนั้นเป็ นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม ถือเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ งประมวลรัษฎากร ให้
นามารวมคานวณเพื่ อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็ นเงินค่ าขายหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว หักราคาทุน และแสดงส่ วนต่างในช่อง “ไม่ยกเว้น” (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที่ 410348 เรื่ อง ขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่ วนที่เกิ นอัตรา
ร้อยละ 15 ของเงินได้ซ่ ึงไม่ได้ใช้สิทธิหกั ลดหย่อน)
6. คาเตือน
“การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุน
รวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต ก่ อนการตัดสิ นใจลงทุนควรศึกษาหนังสื อชี้ ชวน
อย่างรอบคอบ”
“สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวนี้ พึงได้รับ จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงควร
ศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
หุ ้นระยะยาวให้เข้าใจโดยขอคาปรึ กษาแนะนาจากศูนย์บริ การข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรื อ
ปรึ กษากับที่ปรึ กษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี) ก่อนตัดสิ นใจลงทุน”
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ตัวอย่ างประกอบ

ตัวอย่างประกอบ
เงื่อนไขการลงทุนที่ผ้ลู งทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
1. เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนเงินที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะได้ รับสิทธิประโยชน์ ทาง
ภาษี
ตัวอย่างที่ 1 จานวนเงินลงทุนสู งสุ ดในแต่ละปี ที่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมินในปี
ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่วนไม่เกิน 500,000 บาท
สมมติฐาน
ที่

จานวนเงินได้พึงประเมินที่ได้รับทั้งปี อัตราร้อยละ 15

จานวนเงินลงทุนขั้นสู งสุ ดรวมทั้งปี

(ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

ที่จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี

ของเงินได้พึงประเมิน

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

ตัวอย่างที่ 2 สมมติว่าผูล้ งทุนมีเงินได้พึงประเมินตลอดปี ภาษีจานวน 3,500,000 บาท เท่ากันทุกปี ผูล้ งทุนจะลงทุนซื้อหน่วย
ลงทุน LTF เพียงกองทุนเดียว หรื อหลายกองทุน หรื อไม่ลงทุนในปี ใดปี หนึ่ง หรื อจะลงทุนในจานวนเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อ
รวมกันทุกกองทุนในปี ปฏิทินเดียวกันแล้ว ผูล้ งทุนจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีเพียงเท่าจานวนเงินที่ไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่วนไม่เกิน 500,000 บาท ดังนี้
ปี พ.ศ.

เงินลงทุนใน LTF1

LTF2

LTF3

เงินลงทุนทั้งสิ้น เงินลงทุนที่ได้รับสิ ทธิ

ที่ลงทุน

ประโยชน์ทางภาษี

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. เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุน ผู้ลงทุนต้ องถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้ ซื้อไว้ในแต่ ละ
ครั้งต่ อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิทิน
ตัวอย่างที่ 3 การถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวในระยะเวลาตามเงื่อนไขการลงทุน (สมมติว่าผูล้ งทุนมีเงินได้
พึงประเมินในปี ภาษี เมื่อคานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุ ดจานวนเงิน 500,000 บาท)
ปี พ.ศ.

เงินลงทุนใน LTF1

LTF2

LTF3

เงินลงทุนทั้งสิ้น เงินลงทุนที่ได้รับสิ ทธิ

ที่ลงทุน

ประโยชน์ทางภาษี

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

จากตัวอย่าง ผูล้ งทุนที่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเดือนใดๆก็ตามของปี พ.ศ. 2552
หากผูล้ งทุนมีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน (ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ือไว้ใน
แต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ปฏิทิน) ผูล้ งทุนมีสิทธิขายคืนเฉพาะหน่วยลงทุน LTF1 ในจานวนไม่
เกินจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ือไว้ภายในปี พ.ศ. 2552 โดยขายได้ต้งั แต่เดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป และ
ภายในปี 2557 ผูล้ งทุนจะมีสิทธิขายคืนหน่วยลงทุน LTF1 LTF2 และ LTF3 ได้ในจานวนไม่เกินจานวนหน่วยลงทุนที่ได้
ซื้อไว้ภายในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 โดยให้พจิ ารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนเช่นนี้เรื่ อยไป ทั้งนี้ ผูล้ งทุนมี
สิ ทธิที่จะขายคืนในช่วงเวลาดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ และในการขายคืนจะขายคืนทั้งหมดหรื อบางส่วนก็ได้
** หมายเหตุ : สาหรับการซื้อหน่ วยลงทุนตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้ องถือหน่ วย
ลงทุนต่ อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน
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ตัวอย่างที่ 4 ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ได้รับเงินค่าขายคืนสู งกว่าเงินลงทุน (เงินต้น) (สมมติว่าผู ้
ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปี ภาษี เมื่อคานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุ ดจานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จานวนหน่วย

จานวนเงินค่าขายคืน

(ลงทุน) 25 กันยายน 2552

500,000

10

50,000

-

(ลงทุน)

2553

-

-

-

-

(ลงทุน)

2554

-

-

-

-

(ลงทุน)

2555

-

-

-

-

-

15.25

50,000

762,500

(ขายคืน) 10 มกราคม 2556

จากตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2556 ผูล้ งทุนขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ซ้ือไว้ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด (50,000 หน่วย)
เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ดังนั้น จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ (จานวน = 50,000 x 15.25 = 762,500 บาท)
สู งกว่าเงินลงทุนหรื อเงินต้น (จานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็ นบวกหรื อกาไร เท่ากับ 262,500
บาท (762,5000 – 500,000 = 262,500 บาท) ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ตอ้ งนาไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
และไม่ตอ้ งชาระคืนสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมา อย่างไรก็ดี ในการยื่นแบบเพื่อเสี ยภาษี ต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.90
โดยให้แสดงเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเป็ นเงินค่า

ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว 762,500 บาท แสดงราคาทุน 500,000 บาท และแสดงเงินส่ วนต่าง
กรณี ราคาขายมากกว่าราคาทุน 262,500 บาท ในช่อง “ยกเว้น”
ตัวอย่างที่ 5 ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ได้รับเงินค่าขายคืนน้อยกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (สมมติว่าผู ้
ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปี ภาษี เมื่อคานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุ ดจานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จานวนหน่วย

จานวนเงินค่าขายคืน

(ลงทุน) 25 กันยายน 2552

500,000

10

50,000

-

(ลงทุน)

2553

-

-

-

-

(ลงทุน)

2554

-

-

-

-

(ลงทุน)

2555

-

-

-

-

-

9.25

50,000

462,500

(ขายคืน) 10 มกราคม 2556
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จากตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2556 ผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ือไว้ภายในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด (50,000 หน่วย)
เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ดังนั้น จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ (จานวน = 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท)
น้อยกว่าเงินลงทุนหรื อเงินต้น (จานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรื อขาดทุน เท่ากับ 37,500
บาท (462,000 – 500,000 = -37,500) บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ตอ้ งนาไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
และไม่ตอ้ งชาระคืนสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมา อย่างไรก็ดี ในการยื่นแบบเพื่อเสี ยภาษี ต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.90
โดยให้แสดงเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเป็ นเงิน

ค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว 462,500 บาท และแสดงราคาทุน 500,000 บาท โดยไม่ตอ้ งแสดง
ข้อมูลในส่ วนของเงินส่ วนต่างกรณี ราคาขายมากกว่าราคาทุน
ตัวอย่างที่ 6 การขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจานวนหนึ่งเกินกว่าอัตรากาหนด (ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ผลู ้ งทุนได้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ือไว้ใน
แต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ปฏิทินเป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน (สมมติว่าผูล้ งทุนมีเงินได้พึง
ประเมินในปี ภาษี เมื่อคานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุ ดจานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จานวนหน่วย

จานวนเงินค่าขายคืน

(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

-

-

-

-

-

12.00

50,000

600,000

(ขายคืน) 20 ธันวาคม 2556

จากตัวอย่าง ผูล้ งทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จานวนเงิน 700,000 บาท เกิน
กว่าอัตราที่กาหนด (15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี ภาษีน้ นั ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือเกิน 500,000 บาท) จานวนเงิน
200,000 บาท (ซึ่งไม่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษี) และในปี พ.ศ. 2556 ได้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ซ้ือไว้ในปี พ.ศ. 2552 นั้นบางส่วน
จานวน 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ือไว้ในแต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ปฏิทิน เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการลงทุน) และการคานวณตามวิธี FIFO จะพิจารณาจากจานวนเงินลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีก่อน
จนหมด แล้วจึงมาพิจารณาจานวนเงินลงทุนในส่วนที่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
ก. ลาดับแรกพิจารณาในส่วนของเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนที่ซ้ือมาเกินอัตราที่กาหนด (จานวน = 20,000
หน่วย x 10 = 200,000 บาท) จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จานวน = 20,000 x 12 = 240,000 บาท)
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มากกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (จานวน 20,000 x 10 = 200,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็ นบวกหรื อกาไร
เท่ากับ 40,000 บาท (240,000 – 200,000 = 40,000 บาท) ผูล้ งทุนต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) เงินผลประโยชน์ที่ผลู ้ งทุนได้รับจานวน 40,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
(2) ผูล้ งทุนมีหน้าที่นาเงินผลประโยชน์น้ นั (40,000 บาท) ไปรวมคานวณกับเงินได้อนื่ ที่ผลู ้ งทุนได้รับในปี ภาษี
พ.ศ. 2556 เพื่อเสี ยภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
(3) ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากจานวนเงิน 200,000 บาท นี้ ผูล้ งทุนไม่ได้รับสิ ทธิ
ยกเว้นภาษี
ข. ลาดับต่อมาจึงพิจารณาในส่วนของเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนที่ซ้ือมาภายในอัตราที่กาหนด (จานวน =
30,000 หน่วย x 10 = 300,000 บาท) จานวนค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จานวน = 30,000 x 12 = 360,000 บาท)
มากกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (จานวน = 30,000 x 10 = 300,000) ผลประโยชน์มีค่าเป็ นบวกหรื อกาไรเท่ากับ
60,000 บาท (360,000 – 300,000 = 60,000 บาท) ผูล้ งทุนต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) เงินผลประโยชน์ที่ผลู ้ งทุนได้รับจานวน 60,000 บาท ไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
(2) ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งนาเงินผลประโยชน์น้ นั (60,000 บาท) ไปรวมคานวณกับเงินได้อนื่ เพื่อเสี ยภาษี
(3) ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากจานวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งเป็ นเงินลงทุนที่ผู ้
ลงทุนได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี และถือหน่วยลงทุนส่วนนี้ต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5
ปี ปฏิทิน เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน
** หมายเหตุ : สาหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ปฏิทิน
กรณีผ้ลู งทุนปฏิบัตผิ ิดเงื่อนไขการลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือไว้นอ้ ยกว่า 5 ปี ปฏิทิน ถือว่าปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน
ตัวอย่างที่ 7 ขายคืนหน่วยลงทุนผิดเงื่อนไขการลงทุน ได้รับเงินลงทุนสู งกว่าเงินลงทุน (เงินต้น) (สมมติว่าผูล้ งทุนมีเงินได้
พึงประเมินในปี ภาษี เมื่อคานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุ ดจานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จานวนหน่วย

จานวนเงินค่าขายคืน

(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
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(ขายคืน) 20 ธันวาคม 2555

-

13.25

50,000

662,500

จากตัวอย่าง ผูล้ งทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2555 ได้
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ซ้ือไว้ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 5 ปี ปฏิทิน ผิดเงื่อนไขการ
ลงทุน) ผูล้ งทุนต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) ผูล้ งทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จานวน = 50,000 x 13.25 = 662,500 บาท) สู งกว่าเงินลงทุนหรื อ
ต้นทุน (จานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็ นบวกหรื อกาไรเท่ากับ 162,500 บาท
(662,500 – 500,000 = 162,500 บาท) เงินผลประโยชน์ที่ผลู ้ งทุนได้รับนี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
(2) ผูล้ งทุนมีหน้าที่นาเงินผลประโยชน์น้ นั (162,500 บาท) ไปรวมคานวณกับเงินได้อนื่ ที่ผลู ้ งทุนได้รับในปี ภาษี
พ.ศ. 2555 เพื่อเสี ยภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
(3) ผูล้ งทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท้งั จานวนที่เคยได้รับมาในปี ภาษี พ.ศ. 2552 (จากการที่ได้นา
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจานวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษี) พร้อมเงินเพิ่ม (ระยะเวลาที่
ใช้คานวณเงินเพิ่มเริ่ มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นรายการหรื อนาส่งภาษีจนถึงวันชาระหรื อนาส่งภาษี) ดังนั้น
ผูล้ งทุนจึงควรดาเนินกาชาระคืนโดยเร็ ว
** หมายเหตุ : สาหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ปฏิทิน
ตัวอย่างที่ 8 ขายคืนหน่วยลงทุนผิดเงื่อนไขการลงทุน ได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (สมมติว่าผูล้ งทุนมีเงินได้
พึงประเมินในปี ภาษี เมื่อคานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุ ดจานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จานวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย

จานวนหน่วย

จานวนเงินค่าขายคืน

(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)

-

-

-

-

-

9.25

50,000

462,500

2554

(ขายคืน) 20 ธันวาคม 2555

จากตัวอย่าง ผูล้ งทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2555 ได้
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ซ้ือไว้ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 5 ปี ปฏิทิน ผิดเงื่อนไขการ
ลงทุน) ผูล้ งทุนต้องดาเนินการ ดังนี้
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(1) ผูล้ งทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จานวน 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) น้อยกว่าเงินลงทุนหรื อต้น
เงิน (จานวน 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรื อขาดทุน เท่ากับ 37,500 บาท (462,500
– 500,000 = 37,500 บาท) ผลประโยชน์ที่เป็ นขาดทุน ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
(2) ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งนาผลขาดทุนไปคานวณเพื่อเสี ยภาษี และไม่สามารถนายอดขาดทุนนี้ (37,500 บาท) ไปหัก
หรื อลดหย่อนในการคานวณรวมกับเงินได้อื่นที่ผลู ้ งทุนได้รับในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเสี ยภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดา
(3) ผูล้ งทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาทั้งจานวนในปี ภาษี พ.ศ. 2552 (จากการที่ได้นา
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจานวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษี) ด้วย พร้อมเงินเพิม่
(ระยะเวลาที่ใช้คานวณเพิ่มเริ่ มนับเมื่อพ้นกาหนดการยื่นรายการหรื อนาส่งภาษีจนถึงวันชาระหรื อนาส่งภาษี)
ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงควรดาเนินการชาระคืนโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ผลู ้ งทุนซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหลายกองทุน และขายคืนหน่วยลงทุนหลายกองทุนในปี ภาษี
เดียวกัน โดยปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 5 ปี ปฏิทิน แม้ปรากฏผลกาไรและขาดทุนในแต่ละ
รายการหรื อแต่ละกองทุน ผูล้ งทุนไม่สามารถนาผลกาไรผลขาดทุนมาหักกลบลบกันต้องนาส่วนที่แสดงผลกาไรไปรวม
คานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเท่านั้น
** หมายเหตุ : สาหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ปฏิทิน
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