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วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขอตกลงในการใชคูมือการลงทุน
ขอมูลที่ปรากฏในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวฉบับนี้ ใชเพื่อประโยชนในการเปน
ขอมูลเบื้องตนแกผูลงทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเทานั้น คูมือการลงทุนฉบับนี้ไมถือวาเปน
การใหคําแนะนําหรือปรึกษาทางดานภาษีแกผูลงทุนแตอยางใด โดยขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผูลงทุนแตละรายอาจจะแตกตางกันไป รวมทั้งขอวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่อางอิงอยูในคูมือฉบับนี้ อาจมีการแกไขเพิ่มเติมใหเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพได ผู
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง หรือปรึกษากับศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call
Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาดานภาษีโดยตรง(ถามี)กอนการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการที่ผูลงทุนกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดๆ โดยอาศัยขอมูลที่ปรากฎในคูมือฉบับนี้

บทนํา
คูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวนี้ ไดจัดทําขึ้นตามนัยขอ 54 แหงประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขา
ทําสัญญารับจั ดการกองทุ นส วนบุ คคล” ลงวัน ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรื อตามประกาศอื่นที่ มีก าร
ปรับปรุงแกไขตอไป โดยคูมือการลงทุนนี้มีวัถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจใหกับผูลงทุนที่
ประสงคจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว เกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ผูลงทุนจะ
ไดรับเมื่อผูลงทุนปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกําหนดไว การชําระคืนสิทธิประโยชนทาง
ภาษีที่เคยไดรับการชําระภาษีเงินไดจากการขายคืนหนวยลงทุน และการชําระเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากผูลงทุน
ปฎิบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุน หรือไถถอนการลงทุนกอนกําหนด เพื่อใหผูลงทุนไดตัดสินใจลงทุน
ดวยความเขาใจถูกตองวา การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวเปนการลงทุนระยะยาว มี
เงื่อนไขและภาระผูกพันหลายป
จึงขอใหผูลงทุนศึกษาขอมูลจากคูมือการลงทุนฉบับนี้อยางละเอียดจนเขาใจ ควบคูกนั ไปพรอมกับ
การศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมหุน ระยะยาวแตละกองทุน
แลวจึงตัดสินใจตามที่ผูลงทุนเห็นสมควร
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุน

กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรี วา
การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (32) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(32) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย แตไมรวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุน ระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(55) เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนไมเกิน
สามแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น”
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (65) (66) และ (67) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(65) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตาม (55)
1

(66) เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ใน
อัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกินสามแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น และเงิน
ไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่
มิใชนิติบุคคลและกองมรดกทีย่ ัง ไมไดแบง
เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสอง ใหผูมีเงินได
หมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งดวย
(67) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก กองทุนรวมหุนระยะยาว
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูมี เงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาหาปปฏิทิน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได ตาม (66)”
ใหไว ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547

สมคิด จาตุศรีพิทักษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

___________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหเงินไดเทาที่ไดจาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนดังกลาว
เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได เพื่อสงเสริมการลงทุนผานกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ และการลงทุนระยะยาวผานกองทุนรวมหุนระยะยาว ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (35) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(35) เงินไดเทาที่ลูกจางจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย วาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของคาจางเฉพาะสวนที่เกิน หนึ่งหมื่นบาท แตไมเกินสี่แสนเกา
หมื่นบาท สําหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”
ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (43) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(43) เงินไดเทาที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจายเปนเงินสะสมเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสนบาท
สําหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”
ขอ 3 ใหยกเลิกความใน (54) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
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“(54) เงินไดเทาที่ผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จาย
เปนเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับป
ภาษีนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”
ขอ 4 ใหยกเลิกความใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(55) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมินเฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสน
บาท สําหรับปภาษีนั้น โดยผูม ีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนบั ตั้งแตวันซื้อหนวย
ลงทุนครั้งแรกและไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมือ่ ผูมีเงินไดมอี ายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุน
สงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จาย
เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกินหาแสนบาท
ในกรณีที่ผูมเี งินไดถือหนวยลงทุนไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกหรือไถ
ถอนหนวยลงทุนกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรค
หนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสาํ หรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย”
ขอ 5 ใหยกเลิกความใน (61) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(61) เงินไดเทาที่ผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผูมี เงิน
ไดตามจํานวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแตไมเกินเกาหมื่นบาท โดยกรมธรรมประกันชีวิตตองมี
กําหนดเวลาตั้งแตสบิ ปขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกัน
ชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สําหรับเบี้ยประกันภัย ที่ไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และให
เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดี กําหนด”
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ขอ 6 ใหยกเลิกความใน (66) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(66) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น และ
เงินไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซงึ่ เปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึง หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่
มิใชนิติบุคคลและกองมรดกทีย่ ังไมไดแบง ทั้งนี้ สําหรับเงินได พึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เปนตนไป
เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสอง ใหผูมี
เงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรค
หนึ่งมาแลวดวย”
ขอ 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ( 78 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(78) เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เปน
หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมีเงินไดไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้
สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”

ใหไว ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุรพงษ สืบวงศลี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุนและฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรเพิ่มวงเงินที่ไดรบั ยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดที่ไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน เงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเงินไดที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิต เพื่อสงเสริมการ
ออมของภาคครัวเรือน ซึ่งสงผลเปนการสนับสนุนการลงทุนใน ตลาดทุน อันจะทําใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้น สมควรยกเวนเงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนไม
เกินหนึ่งลานสองแสนบาทไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได เพื่อใหเศรษฐกิจของชุมชนมีความเขมแข็ง
และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของ ( 55 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน และ
ในกรณีที่ผูมีเงินไดดังกลาวไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวย เมื่อรวมเงินไดกับเงินสะสมแลวตองไมเกินเจ็ดแสน
บาท ทั้งนี้ เงินไดที่ไดรับยกเวนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนํา
ความในวรรคสามมาใชบังคับดวย”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของ ( 66 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึง่ เทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหา
ของเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้ เงินไดที่ไดรับยกเวนและการถือหนวยลงทุนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนําความในวรรคสามมาใชบงั คับดวย”
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ใหไว ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุชาติ ธาดาดํารงเวช
(นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการลงทุนผาน
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาวเพิม่ มากขึ้น เพื่อเปนการสนับสนุนการลงทุนในตลาดทุน
ภายในประเทศอันจะทําใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น และปองกันไมใหตลาดทุนภายในประเทศไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สมควรเพิ่มวงเงินที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกรณีที่ไดมีการลงทุนในกองทุนทั้งสองดังกลาวในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
__________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (66) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(66) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสน
บาท สําหรับปภาษีนั้น โดยเงินไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซงึ่ เปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึงหาง
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไมไดแบง และผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวไมนอยกวาเจ็ดปปฏิทิน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตายทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคสองใหผูมี
เงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง
มาแลวดวย”
ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (67) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(67) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม
หุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เงินหรือผลประโยชนดังกลาว
คํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตาม (66) และผูมีเงินไดถือ
หนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเจ็ดปปฏิทิน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย”
ขอ 3 บทบัญญัติใน (66) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ซื้อกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
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ขอ 4 บทบัญญัติใน (67) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่
ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาว สําหรับหนวยลงทุนที่ซื้อมากอนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559
ขอ 5 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
__________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมการใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวโดยขยาย
ระยะเวลาการยกเวนเงินไดพึงประเมินที่ไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดเทาที่
จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และเงินหรือ
ผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑการถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนมาแลวไมนอยกวาเจ็ด
ปปฏิทิน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 169)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(66) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวและการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ดังตอไปนี้
ขอ 1ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 133) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน
ระยะยาว ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547
ขอ 2 เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15
ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท
(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 5 ปปฏิทินแตไมรวมถึงกรณีผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือ
ตาย
กรณีทุพพลภาพ ตองเปนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาผูถือ
หนวยลงทุนทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดเงินไดที่จะนํามาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาวไดอีกตอไป
ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดเทาที่ได
จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตอ งรวมคํานวณเพื่อเสีย
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ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 2 การซื้อหนวยลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปภาษีนั้น
ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท
ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวทั้งหมดหรือบางสวน
ไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลาย
กองทุน ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน ระยะยาวนั้นภายใน5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่กองทุนรวมหุนระยะยาวที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินไดจึงจะถือวาระยะเวลาในการถือหนวยลงทุนใน
กรณีดังกลาวมีระยะเวลาตอเนือ่ งกัน
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุนระยะยาวที่ไดรับ
คําสั่งโอนจากผูม ีเงินไดจะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนสงมอบใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาวที่รับโอนเก็บ
ไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 และขอ 3 ใหยกเวน
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น และผู
มีเงินไดดังกลาวตองเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุน สวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล และกอง
มรดกที่ยังไมไดแบง
ขอ 6 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมหุนระยะ
ยาวดังกลาว
ขอ 7 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว และไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตาม
ขอ 5 แลว และตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 2 หรือขอ 3 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดตามขอ 5 แตไมรวมถึงกรณีที่ผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือ
ตายผูมีเงินไดตองเสียภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษีเงิน
ไดมาแลวที่อยูในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปภาษีนั้น ๆ จนถึง
วันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษีดังกลาว พรอม
เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่มีการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาวซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามขอ 2 หรือขอ 3 การคํานวณตนทุนผลประโยชนท่ไี ดจากการโอนหนวยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีใน
กรณีดังกลาวใหคํานวณโดยวิธีเขากอนออกกอน (FIFO)
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ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคํานวณหัก
จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แหงประมวล
รัษฎากรแลว
ขอ 9 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินัย วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 175 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
-----------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(66) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของ (1) ของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 169) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวระหวางวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซื้อหนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดมีการซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดที่ไดรับยกเวนไมตอ งรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกิน 700,000 บาทแตไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินสําหรับปภาษี
2551 ”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได (ฉบับที่ 169) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปภาษี 2551 การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซอื้ หนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดมีการซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปภาษี
2551 ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 700,000 บาท”
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
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ภาษีเงินได (ฉบับที่ 169) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซอื้ หนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดมีการซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้ จะตอง
มีจํานวนไมเกิน 700,000 บาท สําหรับปภาษี 2551”
ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 257 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (66) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวและการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (1) ของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับ
ภาษีเงินได (ฉบับที่ 169) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับ เงินไดเทาที่
ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ ใหใชความตอไปนี้
แทน
“(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15
ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สําหรับป
ภาษีนั้น”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 169) เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ ไดจายเปน
คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใช ความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกัน ไมเกินรอย
ละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท
สําหรับปภาษีนั้น”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 169) เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปน
คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใช ความตอไปนี้แทน
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“ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสาํ หรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 และขอ 3
ใหยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะ
สวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น และผูมเี งินไดดังกลาวตองเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหาง
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไมไดแบง”
ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค พูนธเนศ
(นายประสงค พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 276 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (66) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาวและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูมีเงินไดตอ งซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15
ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สําหรับป
ภาษีนั้น และไดซื้อหนวยลงทุนนั้นในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 ป
ปฏิทิน แตไมรวมถึงกรณีที่ผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตาย
กรณีทุพพลภาพ ตองเปนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาผูถือ
หนวยลงทุนทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดเงินไดที่จะนํามาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาวไดอีกตอไป
ขอ 2 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินได
เทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามขอ 1
การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ
15 ของเงินไดพงึ ประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สําหรับ
ปภาษีนั้น
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ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวทั้งหมด หรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนเดียว
หรือหลายกองทุน ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวนั้นภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันถัดจากวันทีก่ องทุนรวมหุนระยะยาวที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินได จึงจะถือวาระยะเวลาในการถือหนวย
ลงทุนในกรณีดังกลาวมีระยะเวลาตอเนื่องกัน
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุนระยะยาวที่ไดรับ
คําสั่งโอนจากผูม ีเงินได จะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนสงมอบใหแกกองทุนรวมหุน ระยะยาวที่รับโอนเก็บ
ไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ 4 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 1 และ ขอ 2 ให
ยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะ
สวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดดงั กลาวตองเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหาง
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไมไดแบง และยกเวนสําหรับคาซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ไดซื้อตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ขอ 5 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหนังสือรับรองการซือ้ หนวย
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวม
หุนระยะยาวดังกลาว
ขอ 6 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว และไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงิน
ไดตามขอ 4 แลว ตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 1 หรือขอ 2 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษี
เงินไดตามขอ 4 แตไมรวมถึงกรณีที่ผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรือตาย ผูมีเงินไดตองเสียภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวน
ภาษีเงินไดมาแลวที่อยูในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปภาษี
นั้นๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษี
ดังกลาว พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่มีการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาวซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ของขอ 1 หรือ ขอ 2 การคํานวณตนทุนผลประโยชนที่ไดจากการโอนหนวยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีใน
กรณีดังกลาวใหคํานวณโดยวิธีเขากอนออกอน (FIFO)
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ขอ 7 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไป
คํานวณหักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46
แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ 8 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ประสงค พูนธเนศ
(นายประสงค พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินไดพึงประเมิน
มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่น
ออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด
(1) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจางจายชําระ
หนี้ใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน
(2) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให ไมวาจะเปนคาธรรมเนียม คา
นายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคา
ของการไดอยูบา นที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตอง
ชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับ
ทํางานใหน้นั ไมวาหนาที่ หรือตําแหนงงาน หรืองานที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือชัว่ คราว
(3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป หรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจาก
พินัยกรรม นิตกิ รรมอยางอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
(4) เงินไดที่เปน
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมี
หลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับ
ราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก
และจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน
หรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกูยืม หรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็
ตาม
(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไรหรือ ประโยชนอื่นใดที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อ
สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปนผล หรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหัก
ภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย
ดังกลาว
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เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตร
ดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของ
บุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดาหรือของมารดาผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอํานาจ
ปกครองรวมกัน
ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงินไดดวยโดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุน สวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวากําไรและเงินที่กันไว
รวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไวรวมกัน
(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือเลิกกัน
ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือ โอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินได
เกินกวาที่ลงทุน
(5) เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนือ่ งจาก
(ก) การใหเชาทรัพยสิน
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้น โดยไมตองคืนเงินหรือ
ประโยชนที่ไดรับไวแลว
ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําไป ไมถูกตองตามความ
เปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดตามปกติ
และใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได ทั้งนี้
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทําสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น
เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานั้น
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(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว
(7) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ
(8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว
ใน (1) ถึง (7) แลว
เงินคาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงินหรือผูอนื่ ออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทใด ไมวาทอดใดหรือ
ในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของ ปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น
คาใชจายหักจากเงินได
มาตรา 42 ทวิ เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอ ย
ละ 40 แตรวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท
ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรณหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหตางฝาย
ตางหักคาใชจายไดตามเกณฑในวรรณหนึ่ง
มาตรา 42 ตรี เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (3) เฉพาะที่เปนคาแหงลิขสิทธิ์ยอมใหหักคาใชจายเปนการ
เหมาไดรอยละ 40 แตตองไมเกิน 60,000 บาท
ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรณหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีใหตางฝาย
ตางหักคาใชจายไดตามเกณฑในวรรคหนึ่ง
มาตรา 43 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 44 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 45 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 46 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
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เงินเพิ่มกรณีไมเสียหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลา
มาตรา 27 บุคคลใดไมเสียหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในหมวดตางๆ แหงลักษณะนี้
เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองเสีย หรือ
นําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ
ในกรณีอธิบดีอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาชําระหรือนําสงภาษี และไดมีการชําระหรือนําสงภาษีภายใน
กําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ 0.75 ตอเดือนหรือเศษของเดือน
การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสง
ภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีที่ตองเสียหรือนําสง ไมวาภาษีที่ตอง
เสียหรือนําสงนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคําสั่งของเจาพนักงานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล
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สรุปสาระสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ

สรุปสาระสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ
1. คํานิยาม
คูมือการลงทุนหมายความวา เอกสารเผยแพรที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีของการลงทุนในหนวย
ลงทุ น ของกองทุ น รวมหุ น ระยะยาวที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามความในประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับ
จัดการกองทุนสวนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
กองทุนรวมหุนระยะยาว ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมตราสารแหงทุนที่นําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวย
ลงทุนไปลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังตอไปนี้ไมตากวารอยละหกสิบหาของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ไดแก
(1) หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน หรือ
(2) ตราสารแห ง ทุ น ซึ่ ง ผลตอบแทนของตราสารดั ง กล า วอ า งอิ ง กั บ ผลตอบแทนของหุ น
หรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน
2. ประเภทของเงินลงทุนที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
เงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ตองเปน
“เงินไดพึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของผูมีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวน
สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไมไดแบง ซึ่งตอไปนี้ในคูมือการลงทุนนี้จะเรียก
โดยยอวา “เงินไดพึงประเมิน”
3. สิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
ผูล งทุ นที่ ล งทุน ในกองทุ นรวมหุน ระยะยาว หากปฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ และเงื่อ นไขที่ กรมสรรพากร
กําหนดอยางครบถวน จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนี้
(1) เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน ไดรับการยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา
(2) เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน ไดรับยกเวนไมตองรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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4. เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีบุคคลธรรมดา
เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ตอเมื่อ ผู
ลงทุนตองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอยาง
ครบถวน ดังนี้
(1) เงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอย
ละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปภาษีนั้น เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท โดย
เงินไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึงหางหุนสวน
สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไมไดแบง
(ในปภาษี 2551 หากผูลงทุนมีการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวระหวางวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดที่ไดรับยกเวนไมตองรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเทากับสวนที่ไมเกิน 700,000 บาท แตไมเกินรอย
ละ 15 ของเงินไดพึงประเมินสําหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือ
ซื้อเพิ่มเติมในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได)
(2) ตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ไดซื้อไวในแตละครั้งตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน สําหรับยอดที่ซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 หรือ ไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน สําหรับยอดการซื้อหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเงื่อนไขนี้ไมใชบังคับกรณีที่ผูลงทุนไถถอน
เหนวยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือ ตาย ในกรณีทุพพลภาพนั้น ตองเปนกรณีที่แพทย
ที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบ
อาชีพซึ่งกอใหเกิดเงินไดอีกตอไป
(3) กรณีผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินไดเทาที่
จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไม
ตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของเงิน
ไดพึงประเมินที่ไดรับในแตละป และไมเกิน 500,000 บาท
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ทั้งนี้ สิทธิในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว อยูภายใตหลักเกณฑที่ระบุใน ขอควรทราบ ตามที่ปรากฏดานลางนี้ดวย

กรณีผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หากผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขขางตน จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กรณีผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนและไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดไปแลว หากตอมามีการขายหนวยลงทุน
โดยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน จะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับมา โดยยื่นแบบแสดง
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติม พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวล
รัษฎากร (ระยะเวลาที่ใชคํานวณเงินเพิ่มเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสงภาษีจนถึงวัน
ชําระหรือนําสงภาษี) ดังนั้นผูลงทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ว
ขอควรทราบ
(1) การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว ยกเวน
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และตองไมเกิน 500,000
บาท สําหรับปภาษีนั้น และผูมีเงินไดตองเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไมไดแบง
(ในป 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2551ใหยกเวนเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได แตจะตองมีจํานวนไมเกิน 700,000 บาท สําหรับปภาษี
2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติมในชวงเวลาดังกลาวก็ได)
(2) เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาวตองเปนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เทานั้น โดยตองถือครองหนวยลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาวที่ไดซื้อไวแตละครั้งตอเนื่องกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน สําหรับยอดการซื้อ
หนวยลงทุน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(3) กรณีมีการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูลงทุนจะตองโอนการลงทุน(เงินลงทุน
และผลประโยชน)ไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันที่กองทุน
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รวมหุนระยะยาวที่โอนไดรับคําสั่ง ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการโอนเปนภาระของผูลงทุนตองแยก
ชําระตางหากโดยไมสามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน LTF ไดเพื่อไมใหผูลงทุนผิดเงื่อนไข
สิทธิประโยชนทางภาษี
(4) การคํานวณตนทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน และการหักเงินลงทุนแตละรายการ เมื่อมีกรณีขาย
คืนหนวยลงทุนหรือการโอนยายหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวหนึ่งเพื่อไปลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น ใหใชวิธีการ “เขากอน ออกกอน” (First In First Out
- FIFO) ดังนั้น ผูลงทุนตองระมัดระวังในการตรวจสอบเงื่อนไขทางภาษีกอนการขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวทุกครั้ง
(5) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดฯ (31 ธันวาคม พ.ศ.2562) ผูถือหนวยลงทุน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป

5. เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เงินหรือผลประโยชนใดๆที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF จะไดรับยกเวนไมตอง
รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ตอเมื่อเปนเงินหรือผลประโยชนใดๆที่ไดรับเนื่องจากการขายคืน
หนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF เทาจํานวนที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของ
เงินไดพึงประเมินและไมเกิน 500,000 บาท และผูลงทุนไดถือหนวยลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน
สําหรับยอดที่ซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือ ไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน สําหรับยอดการ
ซื้อหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แตไมรวมถึงกรณี
ทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ไดรับสิทธิยกเวน
ภาษีเงินไดตามกฎหมาย
กรณีผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หากผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขขางตน จะตองนําเงินหรือผลประโยชน (capital gain) ที่ไดจากการขายคืน
หนวยลงทุนไปรวมกับเงินไดอื่นๆ ที่ผูลงทุนไดรับในปนั้น เพื่อเสียภาษีเงินได และหากเปนกรณีที่เคย
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีมากอน จะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับมาโดยยื่นแบบ
แสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติม พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหง
ประมวลรัษฎากร
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ขอควรทราบ
กรณีมีกําไรจากการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF สวนที่เกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน
(สวนที่ไมไดรับยกเวนคาซื้อและไมไดนําไปลดหยอนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไมวาผูลงทุนจะถือหนวย
ลงทุนนั้นเปนระยะเวลาเทาใดก็ตาม ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร ให
นํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เปนเงินคาขายหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว หักราคาทุน และแสดงสวนตางในชอง “ไมยกเวน” (อางอิงตาม FAQ หมวดหมู
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เลขที่ 410348 เรื่อง ขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวม LTF สวนที่เกินอัตรา
รอยละ 15 ของเงินไดซึ่งไมไดใชสิทธิหักลดหยอน)
6. คําเตือน
“การลงทุนในหนวยลงทุนยอมมีความเสี่ยงควบคูไปกับผลตอบแทน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน
รวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต กอนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวน
อยางรอบคอบ”
“สิทธิประโยชนทางภาษีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวนี้พึงไดรับ จะสิ้นสุดลงเมื่อผูถือ
หนวยลงทุนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี
ที่เคยไดรับพรอมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิประโยชนทางภาษีที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ และภาระภาษีที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเปนไปตามที่กรมสรรพากรกําหนด ดังนั้น ผูลงทุนจึงควร
ศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว และคูมือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาวใหเขาใจโดยขอคําปรึกษาแนะนําจากศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือ
ปรึกษากับที่ปรึกษาดานภาษีโดยตรง(ถามี) กอนตัดสินใจลงทุน”

29

ตัวอยางประกอบ

ตัวอยางประกอบ
เงื่อนไขการลงทุนที่ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
1. เงื่อนไขเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่จะไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษี
ตัวอยางที่ 1 จํานวนเงินลงทุนสูงสุดในแตละปที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินในป
ภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนไมเกิน 500,000 บาท
สมมติฐาน
ที่

จํานวนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับทั้งป อัตรารอยละ 15

จํานวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดรวมทั้งป

(ตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

ที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

ของเงินไดพึงประเมิน

1

0

0

0

2

100,000

15,000

15,000

3

500,000

75,000

75,000

4

1,000,000

150,000

150,000

5

2,000,000

300,000

300,000

6

3,500,000

525,000

500,000

ตัวอยางที่ 2 สมมติวาผูลงทุนมีเงินไดพึงประเมินตลอดปภาษีจํานวน 3,500,000 บาท เทากันทุกป ผูลงทุนจะลงทุนซื้อหนวย
ลงทุน LTF เพียงกองทุนเดียว หรือหลายกองทุน หรือไมลงทุนในปใดปหนึ่ง หรือจะลงทุนในจํานวนเทาใดก็ได แตเมื่อ
รวมกันทุกกองทุนในปปฏิทินเดียวกันแลว ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพียงเทาจํานวนเงินที่ไมเกินรอยละ 15
ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนไมเกิน 500,000 บาท ดังนี้
ป พ.ศ.

เงินลงทุนใน LTF1

LTF2

LTF3

เงินลงทุนทั้งสิ้น เงินลงทุนที่ไดรับสิทธิ

ที่ลงทุน

ประโยชนทางภาษี

2552

500,000

-

-

500,000

500,000

2553

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

2554

-

100,000

50,000

150,000

150,000

2555

-

-

-

-

-

2556

-

-

-

-

-

2557

350,000

200,000

-

550,000

500,000
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2. เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุน ผูลงทุนตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ไดซื้อไวในแตละ
ครั้งตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน
ตัวอยางที่ 3 การถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวในระยะเวลาตามเงื่อนไขการลงทุน (สมมติวาผูลงทุนมีเงินได
พึงประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท)
ป พ.ศ.

เงินลงทุนใน LTF1

LTF2

LTF3

เงินลงทุนทั้งสิ้น เงินลงทุนที่ไดรับสิทธิ

ที่ลงทุน

ประโยชนทางภาษี

2552

500,000

-

-

500,000

500,000

2553

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

2554

-

100,000

50,000

150,000

150,000

2555

-

-

-

-

-

2556

-

-

-

-

-

2557

350,000

200,000

-

550,000

500,000

2558

100,000

50,000

50,000

200,000

200,000

จากตัวอยาง ผูลงทุนที่ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ในเดือนใดๆก็ตามของป พ.ศ. 2552
หากผูลงทุนมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนนั้น โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุน (ถือหนวยลงทุนที่ไดซื้อไวใน
แตละครั้งตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน) ผูลงทุนมีสิทธิขายคืนเฉพาะหนวยลงทุน LTF1 ในจํานวนไม
เกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดซื้อไวภายในป พ.ศ. 2552 โดยขายไดตั้งแตเดือนมกราคมของป พ.ศ. 2556 เปนตนไป และ
ภายในป 2557 ผูลงทุนจะมีสิทธิขายคืนหนวยลงทุน LTF1 LTF2 และ LTF3 ไดในจํานวนไมเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ได
ซื้อไวภายในป พ.ศ. 2552 ถึง 2553 โดยใหพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนเชนนี้เรื่อยไป ทั้งนี้ ผูลงทุนมี
สิทธิที่จะขายคืนในชวงเวลาดังกลาวหรือไมก็ได และในการขายคืนจะขายคืนทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
** หมายเหตุ : สําหรับการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตองถือหนวย
ลงทุนตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน
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ตัวอยางที่ 4 ขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุน ไดรับเงินคาขายคืนสูงกวาเงินลงทุน (เงินตน) (สมมติวาผู
ลงทุนมีเงินไดพึงประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย

จํานวนหนวย

จํานวนเงินคาขายคืน

(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

จากตัวอยาง ในป พ.ศ. 2556 ผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อไวในป พ.ศ. 2552 ทั้งหมด (50,000 หนวย)
เปนไปตามเงื่อนไขการลงทุน ดังนั้น จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับ (จํานวน = 50,000 x 15.25 = 762,500 บาท)
สูงกวาเงินลงทุนหรือเงินตน (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีคาเปนบวกหรือกําไร เทากับ 262,500
บาท (762,5000 – 500,000 = 262,500 บาท) ไดรับการยกเวนภาษี ไมตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
และไมตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับมา อยางไรก็ดี ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ตองใชแบบ ภ.ง.ด.90
โดยใหแสดงเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเปนเงินคา

ขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 762,500 บาท แสดงราคาทุน 500,000 บาท และแสดงเงินสวนตาง
กรณีราคาขายมากกวาราคาทุน 262,500 บาท ในชอง “ยกเวน”
ตัวอยางที่ 5 ขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุน ไดรับเงินคาขายคืนนอยกวาเงินลงทุน (ตนเงิน) (สมมติวาผู
ลงทุนมีเงินไดพึงประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย

จํานวนหนวย

จํานวนเงินคาขายคืน

(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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จากตัวอยาง ในป พ.ศ. 2556 ผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อไวภายในป พ.ศ. 2552 ทั้งหมด (50,000 หนวย)
เปนไปตามเงื่อนไขการลงทุน ดังนั้น จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับ (จํานวน = 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท)
นอยกวาเงินลงทุนหรือเงินตน (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีคาติดลบหรือขาดทุน เทากับ 37,500
บาท (462,000 – 500,000 = -37,500) บาท ไดรับการยกเวนภาษี ไมตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
และไมตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับมา อยางไรก็ดี ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ตองใชแบบ ภ.ง.ด.90
โดยใหแสดงเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเปนเงิน

คาขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 462,500 บาท และแสดงราคาทุน 500,000 บาท โดยไมตองแสดง
ขอมูลในสวนของเงินสวนตางกรณีราคาขายมากกวาราคาทุน
ตัวอยางที่ 6 การขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งมีเงินคาซื้อหนวยลงทุนจํานวนหนึ่งเกินกวาอัตรากําหนด (ไมเกินรอยละ 15 ของ
เงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท) แตผูลงทุนไดถือหนวยลงทุนที่ไดซื้อไวใน
แตละครั้งตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทินเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุน (สมมติวาผูลงทุนมีเงินไดพึง
ประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย

จํานวนหนวย

จํานวนเงินคาขายคืน

(ลงทุน) 25 กันยายน 2552

700,000

10

70,000

-

(ลงทุน) 25 เมษายน 2553

100,000

11.50

8,695.65

-

(ลงทุน) 10 ตุลาคม 2553

200,000

10.75

18,604.65

-

(ลงทุน)

2554

-

-

-

-

(ลงทุน)

2555

-

-

-

-

-

12.00

50,000

600,000

(ขายคืน) 20 ธันวาคม 2556

จากตัวอยาง ผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตป พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน 700,000 บาท เกิน
กวาอัตราที่กําหนด (15% ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปภาษีนั้น ซึ่งตามตัวอยางนี้คือเกิน 500,000 บาท) จํานวนเงิน
200,000 บาท (ซึ่งไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี) และในป พ.ศ. 2556 ไดขายคืนหนวยลงทุนที่ซื้อไวในป พ.ศ. 2552 นั้นบางสวน
จํานวน 50,000 หนวย (ถือหนวยลงทุนที่ไดซื้อไวในแตละครั้งตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน เปนไปตาม
เงื่อนไขการลงทุน) และการคํานวณตามวิธี FIFO จะพิจารณาจากจํานวนเงินลงทุนในสวนที่ไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีกอน
จนหมด แลวจึงมาพิจารณาจํานวนเงินลงทุนในสวนที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนี้
ก. ลําดับแรกพิจารณาในสวนของเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนที่ซื้อมาเกินอัตราที่กําหนด (จํานวน = 20,000
หนวย x 10 = 200,000 บาท) จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (จํานวน = 20,000 x 12 = 240,000 บาท)
มากกวาเงินลงทุน (ตนเงิน) (จํานวน 20,000 x 10 = 200,000 บาท) ผลประโยชนมีคาเปนบวกหรือกําไร
เทากับ 40,000 บาท (240,000 – 200,000 = 40,000 บาท) ผูลงทุนตองดําเนินการ ดังนี้
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(1) เงินผลประโยชนที่ผูลงทุนไดรับจํานวน 40,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จาย 3%
(2) ผูลงทุนมีหนาที่นําเงินผลประโยชนนั้น (40,000 บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินไดอื่นที่ผูลงทุนไดรับในปภาษี
พ.ศ. 2556 เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(3) ผูลงทุนไมตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี เนื่องจากจํานวนเงิน 200,000 บาท นี้ ผูลงทุนไมไดรับสิทธิ
ยกเวนภาษี
ข. ลําดับตอมาจึงพิจารณาในสวนของเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนที่ซื้อมาภายในอัตราที่กําหนด (จํานวน =
30,000 หนวย x 10 = 300,000 บาท) จํานวนคาขายคืนหนวยลงทุน (จํานวน = 30,000 x 12 = 360,000 บาท)
มากกวาเงินลงทุน (ตนเงิน) (จํานวน = 30,000 x 10 = 300,000) ผลประโยชนมีคาเปนบวกหรือกําไรเทากับ
60,000 บาท (360,000 – 300,000 = 60,000 บาท) ผูลงทุนตองดําเนินการ ดังนี้
(1) เงินผลประโยชนที่ผูลงทุนไดรับจํานวน 60,000 บาท ไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย
(2) ผูลงทุนไมตองนําเงินผลประโยชนนั้น (60,000 บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินไดอื่นเพื่อเสียภาษี
(3) ผูลงทุนไมตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี เนื่องจากจํานวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งเปนเงินลงทุนที่ผู
ลงทุนไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี และถือหนวยลงทุนสวนนี้ตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5
ปปฏิทิน เปนไปตามเงื่อนไขการลงทุน
** หมายเหตุ : สําหรับการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตองถือหนวย
ลงทุนตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน
กรณีผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน
การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ถือไวนอยกวา 5 ปปฏิทิน ถือวาปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน
ตัวอยางที่ 7 ขายคืนหนวยลงทุนผิดเงื่อนไขการลงทุน ไดรับเงินลงทุนสูงกวาเงินลงทุน (เงินตน) (สมมติวาผูลงทุนมีเงินได
พึงประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย

จํานวนหนวย

จํานวนเงินคาขายคืน

(ลงทุน) 25 กันยายน 2552

500,000

10

50,000

-

(ลงทุน) 25 เมษายน 2553

100,000

11.50

8,695.65

-

(ลงทุน) 10 ตุลาคม 2553

200,000

10.75

18,604.65

-

(ลงทุน)

-

-

-

-

-

13.25

50,000

662,500

2554

(ขายคืน) 20 ธันวาคม 2555
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จากตัวอยาง ผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตป พ.ศ. 2552 และในป พ.ศ. 2555 ได
ขายคืนหนวยลงทุนที่ซื้อไวในป พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 50,000 หนวย (ถือหนวยลงทุนนอยกวา 5 ปปฏิทิน ผิดเงื่อนไขการ
ลงทุน) ผูลงทุนตองดําเนินการ ดังนี้
(1) ผูลงทุนไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (จํานวน = 50,000 x 13.25 = 662,500 บาท) สูงกวาเงินลงทุนหรือ
ตนทุน (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีคาเปนบวกหรือกําไรเทากับ 162,500 บาท
(662,500 – 500,000 = 162,500 บาท) เงินผลประโยชนที่ผูลงทุนไดรับนี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จาย 3%
(2) ผูลงทุนมีหนาที่นําเงินผลประโยชนนั้น (162,500 บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินไดอื่นที่ผูลงทุนไดรับในปภาษี
พ.ศ. 2555 เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(3) ผูลงทุนจะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีทั้งจํานวนที่เคยไดรับมาในปภาษี พ.ศ. 2552 (จากการที่ไดนํา
เงินคาซื้อหนวยลงทุนจํานวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษี) พรอมเงินเพิ่ม (ระยะเวลาที่
ใชคํานวณเงินเพิ่มเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลายื่นรายการหรือนําสงภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี) ดังนั้น
ผูลงทุนจึงควรดําเนินกาชําระคืนโดยเร็ว
** หมายเหตุ : สําหรับการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตองถือหนวย
ลงทุนตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน
ตัวอยางที่ 8 ขายคืนหนวยลงทุนผิดเงื่อนไขการลงทุน ไดรับเงินลงทุนนอยกวาเงินลงทุน (ตนเงิน) (สมมติวาผูลงทุนมีเงินได
พึงประเมินในปภาษี เมื่อคํานวณตามเงื่อนไขการลงทุนแลวสามารถลงทุนไดสูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท)
วันที่ลงทุน/ขายคืน

จํานวนเงินลงทุน NAV ตอหนวย

จํานวนหนวย

จํานวนเงินคาขายคืน

(ลงทุน) 25 กันยายน 2552

500,000

10

50,000

-

(ลงทุน) 25 เมษายน 2553

100,000

11.50

8,695.65

-

(ลงทุน) 10 ตุลาคม 2553

200,000

10.75

18,604.65

-

(ลงทุน)

-

-

-

-

-

9.25

50,000

462,500

2554

(ขายคืน) 20 ธันวาคม 2555

จากตัวอยาง ผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตป พ.ศ. 2552 และในป พ.ศ. 2555 ได
ขายคืนหนวยลงทุนที่ซื้อไวในป พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 50,000 หนวย (ถือหนวยลงทุนนอยกวา 5 ปปฏิทิน ผิดเงื่อนไขการ
ลงทุน) ผูลงทุนตองดําเนินการ ดังนี้
(1) ผูลงทุนไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (จํานวน 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) นอยกวาเงินลงทุนหรือตน
เงิน (จํานวน 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีคาติดลบหรือขาดทุน เทากับ 37,500 บาท (462,500
– 500,000 = 37,500 บาท) ผลประโยชนที่เปนขาดทุน ผูลงทุนไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย
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(2) ผูลงทุนไมตองนําผลขาดทุนไปคํานวณเพื่อเสียภาษี และไมสามารถนํายอดขาดทุนนี้ (37,500 บาท) ไปหัก
หรือลดหยอนในการคํานวณรวมกับเงินไดอื่นที่ผูลงทุนไดรับในป พ.ศ. 2555 เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
(3) ผูลงทุนจะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับมาทั้งจํานวนในปภาษี พ.ศ. 2552 (จากการที่ไดนํา
เงินคาซื้อหนวยลงทุนจํานวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษี) ดวย พรอมเงินเพิ่ม
(ระยะเวลาที่ใชคํานวณเพิ่มเริ่มนับเมื่อพนกําหนดการยื่นรายการหรือนําสงภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี)
ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูลงทุนซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวหลายกองทุน และขายคืนหนวยลงทุนหลายกองทุนในปภาษี
เดียวกัน โดยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ถือหนวยลงทุนนอยกวา 5 ปปฏิทิน แมปรากฏผลกําไรและขาดทุนในแตละ
รายการหรือแตละกองทุน ผูลงทุนไมสามารถนําผลกําไรผลขาดทุนมาหักกลบลบกันตองนําสวนที่แสดงผลกําไรไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเทานั้น
** หมายเหตุ : สําหรับการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตองถือหนวย
ลงทุนตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน
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