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  ข�อตกลงในการใช�คู�มือการลงทุน 
 
ข�อมูลท่ีปรากฏในคู�มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ�นระยะยาวฉบับนี้ ใช�เพ่ือประโยชน#ในการเป$นข�อมูล

เบ้ืองต�นแก�ผู�ลงทุนเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติท่ัวไปทางภาษีเท�านั้น คู�มือการลงทุนฉบับนี้ไม�ถือว�าเป$นการให�
คําแนะนําหรือปรึกษาทางด�านภาษีแก�ผู�ลงทุนแต�อย�างใด โดยข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับการลงทุนและสถานะทางภาษี
อากรของผู�ลงทุนแต�ละรายอาจจะแตกต�างกันไป รวมท้ังข�อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบข�อบังคับท่ีอ�างอิงอยู�ใน
คู�มือฉบับนี้ อาจมีการแก�ไขเพ่ิมเติมให�เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ#ได� ผู�ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบ
ข�อมูลให�ถูกต�อง หรือปรึกษากับศูนย#บริการข�อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับท่ีปรึกษาด�านภาษี
โดยตรง(ถ�ามี) ก�อนการลงทุน  โดยบริษัทหลักทรัพย#จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหน�วยงาน 
ท่ีเก่ียวข�องต�าง ๆ ไม�รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผู�ลงทุนกระทําการหรืองดเว�นกระทําการ
ใด โดยอาศัยข�อมูลท่ีปรากฎในคู�มือฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 
  

คู%มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวนี้ ได)จัดทําข้ึนตามนัยข)อ 54 แห%งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สน.22/2552 เรื่อง “การจัดต้ังกองทุนรวมและการเข)าทํา
สัญญารับจัดการกองทุนส%วนบุคคล” ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตามประกาศอ่ืนท่ีจะบังคับใช)ใน
อนาคต โดยคู%มือการลงทุนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพร%ความรู) ความเข)าใจให)กับผู)ลงทุนท่ีประสงคจะลงทุนใน
หน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาว เก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีผู)ลงทุนจะได)รับเม่ือผู)ลงทุนปฎิบัติตาม
เง่ือนไขการลงทุนท่ีกรมสรรพากรกําหนดไว) การชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยได)รับการชําระภาษีเงินได)
จากการขายคืนหน%วยลงทุน และการชําระเบ้ียปรับเงินเพ่ิมหากผู)ลงทุนปฎิบัติไม%เปBนไปตามเง่ือนไขการลงทุน หรือ
ไถ%ถอนการลงทุนก%อนกําหนด เพ่ือให)ผู)ลงทุนได)ตัดสินใจลงทุนด)วยความเข)าใจถูกต)องว%า การลงทุนในหน%วยลงทุน
ของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวเปBนการลงทุนระยะยาว มีเง่ือนไขและภาระผูกพันหลายปC  
 

จึงขอให)ผู)ลงทุนศึกษาข)อมูลจากคู%มือการลงทุนฉบับนี้อย%างละเอียดจนเข)าใจ ควบคู%กันไปพร)อมกับ
การศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน%วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมหุ)นระยะยาวแต%ละกองทุน แล)วจึง
ตัดสินใจตามท่ีผู)ลงทุนเห็นสมควร 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

หน)า 
กฎหมาย กฎ ประกาศท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิประโยชน�ทางภาษีของผู�ลงทุน 
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 246 (พ.ศ. 2547 1 
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 266 (พ.ศ. 2551) 3 
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 267 (พ.ศ. 2551) 6 
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 317 (พ.ศ. 2559) 7 
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชนของเงินได)ท่ีจ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุน 
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได) (ฉบับท่ี 169) 9 
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได) (ฉบับท่ี 175) 11 
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได) (ฉบับท่ี 257) 13 
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได) (ฉบับท่ี 276) 14 
 
ประมวลรัษฎากร 
 ประเภทเงินได)พึงประเมิน ตามมาตรา 40 16 
 ค%าใช)จ%ายหักจากเงินได) ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 17 
 เงินเพ่ิมกรณีไม%เสียหรือนําส%งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27 18 
 
สรุปสาระสําคัญท่ีผู�ลงทุนควรทราบ 
 คํานิยาม 19 
 ประเภทของเงินลงทุนท่ีจะได)รับสิทธิประโยชนทางภาษี 19 
 สิทธิประโยชนทางภาษีของผู)ลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว 19 
 เงินได)ท่ีจ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการได)รับยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณ 19 
 เพ่ือเสียภาษีบุคคลธรรมดา  
 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีได)รับจากการขายคืนหน%วยลงทุนในกองทุน LTF ตามหลักเกณฑ 21 
 และเง่ือนไขการได)รับยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา 
 คําเตือน 22 
 
ตัวอย�างประกอบ 23 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย กฎ ประกาศที่เก่ียวข�องกับสิทธิประโยชน�ทางภาษีของผู�ลงทนุ 
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 
 

กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร 

                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห%งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห%งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก)ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปBนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ แห%ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให)กระทําได) โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห%งกฎหมาย รัฐมนตรี ว%าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว) ดังต%อไปนี้  

                ข�อ 1 ให)ยกเลิกความใน (32) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน  
                “(32) เงินได)จากการขายหน%วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย แต%ไม%รวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ได)รับเนื่องจากการขายหน%วยลงทุนคืนให)แก%กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพหรือกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” 
 
                ข�อ 2 ให)ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (55) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน   
                “(55) เงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว%าด)วย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไม%เกินร)อยละสิบห)าของเงินได)พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต)องมีจํานวนไม%เกินสามแสน
บาท สําหรับปCภาษีนั้น”   
 
                ข�อ 3 ให)เพิ่มความต%อไปนี้เปBน (65) (66) และ (67) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร   
                “(65) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ได)รับเนื่องจากการขายหน%วยลงทุนคืนให)แก% กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู)มีเงินได)ถือหน%วยลงทุนดังกล%าวมาแล)วไม%น)อย
กว%าห)าปC นับตั้งแต%วันซ้ือหน%วยลงทุนคร้ังแรก และเงินหรือผลประโยชนดังกล%าวคํานวณมาจากเงินได)พึงประเมินที่ได)รับ
สิทธิยกเว)นภาษีเงินได)ตาม (55)   
                (66) เงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ได)มีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปBนกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ในอัตราไม%เกิน
ร)อยละสิบห)าของเงินได)พึงประเมิน ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกินสามแสนบาท สําหรับปCภาษีนั้น และเงินได)ดังกล%าวต)องเปBน
เงินได)ของผู)มีเงินได)ซึ่งเปBนบุคคลธรรมดา แต%ไม%รวมถึงห)างหุ)นส%วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช%นิติบุคคลและกองมรดกที่ยัง 
ไม%ได)แบ%ง   
                เงินได)ที่ได)รับยกเว)นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวให)เปBนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด   
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                ในกรณีที่ผู)มีเงินได)ไม%ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสอง ให)ผู)มีเงินได)หมดสิทธิ
ได) รับยกเว)นตามวรรคหนึ่ง และต)องเสียภาษีเงินได)สําหรับเงินได)ที่ ได) รับยกเว)นภาษีตามวรรคหนึ่งด)วย  
                (67) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ได)รับเนื่องจากการขายหน%วยลงทุนคืนให)แก% กองทุนรวมหุ)นระยะยาวตาม
กฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู)มี เงินได)ถือหน%วยลงทุนดังกล%าวมาแล)วไม%น)อยกว%าห)าปC
ปฏิทิน แต%ไม%รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชนดังกล%าวคํานวณมาจากเงินได)พึงประเมินที่ได)รับ
สิทธิยกเว)นภาษีเงินได) ตาม (66)” 
 
 

ให)ไว) ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ� 
รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลงั 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปBนการสมควรกําหนดให)เงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือ
หน%วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ได)รับเนื่องจากการขายหน%วยลงทุนคืนให)แก%กองทุนดังกล%าวเปBนเงินได)พึง
ประเมินที่ได)รับยกเว)นไม%ต)องนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได) เพื่อส%งเสริมการลงทุนผ%านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ
การลงทุนระยะยาวผ%านกองทุนรวมหุ)นระยะยาว ตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึงจําเปBนต)องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร 

    
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห%งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห%งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก)ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปBนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให)กระทําได)โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห%งกฎหมาย รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว) 
ดังต%อไปนี้ 
  
             ข�อ 1 ให)ยกเลิกความใน (35) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน 
 

“(35) เงินได)เท%าที่ลูกจ)างจ%ายเปBนเงินสะสมเข)ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว%าด)วยกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพในอัตราไม%เกินร)อยละสิบห)าของค%าจ)างเฉพาะส%วนที่เกิน หนึ่งหม่ืนบาท แต%ไม%เกินสี่แสนเก)าหม่ืนบาท สําหรับปCภาษีนั้น 
ทั้งนี้ สําหรับเงินได)พึงประเมินที่ได)รับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปBนต)นไป”  
  
 ข�อ 2 ให)ยกเลิกความใน (43) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน  
 

“(43) เงินได)เท%าที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข)าราชการจ%ายเปBนเงินสะสมเข)ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข)าราชการตามกฎหมายว%าด)วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข)าราชการ เฉพาะส%วนที่ ไม%เกินห)าแสนบาท สําหรับปCภาษีนั้น ทั้งนี้ 
สําหรับเงินได)พึงประเมินที่ได)รับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปBนต)นไป”    
                         
 ข�อ 3 ให)ยกเลิกความใน (54) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน  
 

“(54) เงินได)เท%าที่ผู)อํานวยการ ผู)บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ%ายเปBนเงินสะสม
เข)ากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายว%าด)วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส%วนที่ไม%เกินห)าแสนบาท สําหรับปCภาษีนั้น ทั้งนี้ สําหรับ
เงินได)พึงประเมินที่ได)รับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปBนต)นไป”    
                         
 ข�อ 4 ให)ยกเลิกความใน (55) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน  
 

“(55) เงินได)เท%าที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในอัตราไม%เกินร)อยละสิบห)าของเงินได)พึงประเมินเฉพาะส%วนที่ ไม%เกินห)าแสนบาท สําหรับปCภาษีนั้น โดย
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ผู)มีเงินได)ต)องถือหน%วยลงทุนดังกล%าวมาแล)วไม%น)อยกว%าห)าปCนับตั้งแต%วันซ้ือหน%วยลงทุนคร้ังแรกและไถ%ถอนหน%วยลงทนุนัน้
เม่ือผู)มีเงินได)มีอายุไม%ต่ํากว%าห)าสิบห)าปCบริบูรณ ทั้งนี้ สําหรับเงินได)พึงประเมินที่ได)รับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
เปBนต)นไป และ ให)เปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด    
                                   

ในกรณีที่ผู)มีเงินได)จ%ายเงินสะสมเข)ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว%าด)วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บําเหน็จบํานาญข)าราชการตามกฎหมายว%าด)วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข)าราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตามกฎหมายว%า
ด)วยโรงเรียนเอกชนด)วย เงินได)ที่ได)รับยกเว)นตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกับเงินสะสมที่จ%ายเข)ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บําเหน็จบํานาญข)าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ต)องไม%เกินห)าแสนบาท    

ในกรณีที่ผู)มีเงินได)ถือหน%วยลงทุนไม%ครบห)าปCนับตั้งแต%วันซ้ือหน%วยลงทุนคร้ังแรกหรือไถ%ถอนหน%วยลงทุนก%อนที่ผู)
มีเงินได)มีอายุครบห)าสิบห)าปCบริบูรณ ให)ผู)มีเงินได)นั้นหมดสิทธิได)รับยกเว)นตามวรรคหนึ่ง และต)องเสียภาษีเงินได)สําหรับ
เงินได)ที่ได)รับยกเว)นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล)วด)วย”    
                         
 ข�อ 5 ให)ยกเลิกความใน (61) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน  
 

“(61) เงินได)เท%าที่ผู)มีเงินได)จ%ายเปBนเบี้ยประกันภัยในปCภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผู)มี เงินได)ตามจํานวนที่
จ%ายจริง เฉพาะส%วนที่เกินหนึ่งหม่ืนบาทแต%ไม%เกินเก)าหม่ืนบาท โดยกรมธรรมประกันชีวิตต)องมีกําหนดเวลาตั้งแต%สิบปCข้ึน
ไป และการประกันชีวิตนั้นได)เอาประกันไว)กับผู)รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สําหรับ
เบี้ยประกันภัย ที่ได)จ%ายตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปBนต)นไป และให)เปBนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดี 
กําหนด”    
                         
 ข�อ 6 ให)ยกเลิกความใน (66) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน  
 

“(66) เงินได)เท%าที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว ตามกฎหมาย ว%าด)วยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ได)มีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปBนกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในอัตราไม%เกิน
ร)อยละสิบห)าของเงินได)พึงประเมิน เฉพาะส%วนที่ไม%เกินห)าแสนบาท สําหรับปCภาษีนั้น และเงินได)ดังกล%าวต)องเปBนเงินได)
ของผู)มีเงินได)ซึ่งเปBนบุคคลธรรมดาแต%ไม%รวมถึง ห)างหุ)นส%วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช%นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม%ได)
แบ%ง ทั้งนี้ สําหรับเงินได) พึงประเมินที่ได)รับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปBนต)นไป    

เงินได)ที่ได)รับยกเว)นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)น ระยะยาวให)เปBนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด    

ในกรณีที่ผู)มีเงินได)ไม%ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสอง ให)ผู)มีเงินได)นั้นหมดสิทธิ
ได)รับยกเว)นตามวรรคหนึ่ง และต)องเสียภาษีเงินได)สําหรับเงินได)ที่ได)รับยกเว)นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล)วด)วย”    
                         
 ข�อ 7 ให)เพิ่มความต%อไปนี้เปBนข)อ (78) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร  
 
 “(78) เงินได)ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว%าด)วยการส%งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เปBนห)างหุ)นส%วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช%นิติบุคคล ซ่ึงมีเงินได)ไม%เกินหนึ่งล)านสองแสนบาท สําหรับปCภาษีนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินได)พึงประเมินที่
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ได)รับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให)เปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”    
                         
                         

ให)ไว) ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

สุรพงษ สบืวงศล ี
รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลงั 

  
 
 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ)นและฟTUนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรเพิ่มวงเงินที่ได)รับยกเว)นภาษีเงินได) สําหรับเงินได)ที่ได)จ%ายเปBนเงินสะสมเข)ากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว%าด)วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข)ากองทุนบําเหน็จบํานาญข)าราชการ ตามกฎหมายว%าด)วย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข)าราชการ เงินสะสมเข)ากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายว%าด)วยโรงเรียนเอกชน เงินค%าซ้ือหน%วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
รวมทั้งเงินได)ที่ได)จ%ายเปBนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิต เพื่อส%งเสริมการออมของภาคครัวเรือน ซ่ึงส%งผลเปBนการ
สนับสนุนการลงทุนใน ตลาดทุน อันจะทําให)เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น สมควรยกเว)นเงินได)ของวิสาหกิจ
ชุมชนตามกฎหมายว%าด)วยการส%งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนไม%เกินหนึ่งล)านสองแสนบาทไม%ต)องนํามารวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได) เพื่อให)เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข)มแข็งและพัฒนาให)เกิดความยั่งยืน จึงจําเปBนต)องออกกฎกระทรวงนี้  
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห%งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห%งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก)ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปBนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให)กระทําได)โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห%งกฎหมาย รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว) 
ดังต%อไปนี้ 

 
ข�อ 1 ให)เพิ่มความต%อไปนี้เปBนวรรคสี่ของ (55) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร 

“ในปCภาษี 2551 หากผู)มีเงินได)มีการซ้ือหน%วยลงทุนระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 ให)เงินได)ตามวรรคหนึ่งเท%ากับส%วนที่ไม%เกินเจ็ดแสนบาท แต%ไม%เกินร)อยละสิบห)าของเงินได)พึงประเมิน และใน
กรณีที่ผู)มีเงินได)ดังกล%าวได)จ%ายเงินสะสมตามวรรคสองด)วย เม่ือรวมเงินได)กับเงินสะสมแล)วต)องไม%เกินเจ็ดแสนบาท ทั้งนี้ 
เงินได)ที่ได)รับยกเว)นดังกล%าว ให)เปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และให)นําความในวรรคสามมา
ใช)บังคับด)วย” 

 
ข�อ 2 ให)เพิ่มความต%อไปนี้เปBนวรรคสี่ของ (66) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร 

“ในปCภาษี 2551 หากผู)มีเงินได)มีการซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให)เงินได)ตามวรรคหนึ่งเท%ากับส%วนที่ไม%เกินเจ็ดแสนบาท แต%ไม%เกินร)อยละสิบห)า
ของเงินได)พึงประเมิน ทั้งนี้ เงินได)ที่ได)รับยกเว)นและการถือหน%วยลงทุนดังกล%าว ให)เปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และให)นําความในวรรคสามมาใช)บังคับด)วย” 

 
ให)ไว) ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

 
สุชาติ ธาดาดํารงเวช 

(นายสุชาติ ธาดาธาํรงเวช)  
รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลงั 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส%งเสริมให)มีการลงทุนผ%าน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ)นระยะยาวเพิ่มมากข้ึน เพื่อเปBนการสนับสนุนการลงทุนในตลาดทุน
ภายในประเทศอันจะทําให)เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มข้ึน และปWองกันไม%ให)ตลาดทุนภายในประเทศได)รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดข้ึนในปXจจุบัน สมควรเพิ่มวงเงินที่ได)รับยกเว)นภาษีเงินได) สําหรับเงินค%าซ้ือหน%วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกรณีที่ได)มี
การลงทุนในกองทุนทั้งสองดังกล%าวในระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงจําเปBนต)อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่317 (พ.ศ. 2559) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห%งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห%งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก)ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว) ดังต%อไปนี้ 

 
ข)อ 1 ให)ยกเลิกความใน (66) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน 

“(66) เงินได)เท%าที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในอัตราไม%เกินร)อยละสิบห)าของเงินได)พึงประเมิน เฉพาะส%วนที่ไม%เกินห)าแสนบาท สําหรับปCภาษีนั้น โดย
เงินได)ดังกล%าวต)องเปBนเงินได)ของผู)มีเงินได)ซ่ึงเปBนบุคคลธรรมดาแต%ไม%รวมถึงห)างหุ)นส%วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช%นิติ
บุคคลและกองมรดกที่ยังไม%ได)แบ%ง และผู)มีเงินได)ต)องถือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวไม%น)อยกว%าเจ็ดปCปฏิทิน 
แต%ไม%รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตายทั้งนี้ สําหรับเงินได)พึงประเมินที่ได)รับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

การได)รับยกเว)นตามวรรคหนึ่ง ให)เปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีที่ผู)มีเงินได)ไม%ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคสองให)ผู)มีเงินได)นั้นหมดสิทธิ

ได)รับยกเว)นตามวรรคหนึ่ง และต)องเสียภาษีเงินได)สําหรับเงินได)ที่ได)รับยกเว)นตามวรรคหนึ่งมาแล)วด)วย” 
 

ข)อ 2 ให)ยกเลิกความใน (67) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126  (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร และให)ใช)ความต%อไปนี้แทน 

“(67) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ได)รับเนื่องจากการขายหน%วยลงทุนคืนให)แก%กองทุนรวมหุ)นระยะยาวตาม
กฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เงินหรือผลประโยชนดังกล%าวคํานวณมาจากเงินได)พึง
ประเมินที่ได)รับยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)ตาม (66) และผู)มีเงินได)ถือหน%วยลงทุนดังกล%าวมาแล)วไม%น)อย
กว%าเจ็ดปCปฏิทิน แต%ไม%รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย” 
 

ข)อ 3 บทบัญญัติใน (66) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266  (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ให)ยังคงใช)บังคับต%อไปเฉพาะเงินได)เท%าที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ)นระยะยาวที่ซื้อก%อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
 

ข)อ 4 บทบัญญัติใน (67) ของข)อ 2 แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ให)ยังคงใช)บังคับต%อไปเฉพาะเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ได)รับเนื่องจากการขาย
หน%วยลงทุนคืนให)แก%กองทุนรวมหุ)นระยะยาว สําหรับหน%วยลงทุนที่ซื้อมาก%อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
 

ข)อ 5 กฎกระทรวงนี้ให)ใช)บังคับสําหรับเงินได)พึงประเมินที่ได)รับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปBนต)นไป 
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ให)ไว) ณ วันที ่28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ 
รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลงั 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการส%งเสริมการให)สิทธิประโยชน
ทางภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เพื่อเปBนการส%งเสริมให)ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพยแห%ง
ประเทศไทย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑการให)สิทธิประโยชนทางภาษีดังกล%าวโดยขยายระยะเวลาการยกเว)นเงินได) 
พึงประเมินที่ไม%ต)องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได)เท%าที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนที่ซ้ือตั้งแต%
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ได)รับเนื่องจากการขาย
หน%วยลงทุนคืน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑการถือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวที่จะได)รับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีโดยผู)มีเงินได)ต)องถือหน%วยลงทุนมาแล)วไม%น)อยกว%าเจ็ดปCปฏิทิน จึงจําเปBนต)องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได� (ฉบบัที่ 169) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเว�นภาษีเงินได� 
สําหรับเงินได�เท�าทีไ่ด�จ�ายเปFนค�าซื้อหน�วยลงทุนในกองทุนรวมหุ�นระยะยาว 

 
อาศัยอํานาจตามความในข)อ 2(66) แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว)น
ภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวและการถือหน%วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ)นระยะยาว ดังต%อไปนี้ 
 

ข�อ 1 ให)ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได) (ฉบับที่ 133) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไข เพื่อการยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว ลงวันที่ 
3 กันยายน พ.ศ. 2547 
 

ข�อ 2 เงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่จะได)รับยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา ต)องเปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ผู)มีเงินได)ต)องซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวมีจํานวนรวมกันไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึง
ประเมินที่ได)รับในปCภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 500,000 บาท 

(2) ผู)มีเงินได)จะต)องถือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวต%อเนื่องกันเปBนระยะเวลาไม%น)อยกว%า 5 ปCปฏิทิน
แต%ไม%รวมถึงกรณีผู)มีเงินได)ไถ%ถอนหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย 

กรณีทุพพลภาพ ต)องเปBนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองได)ตรวจและแสดงความเห็นว%าผู)ถือหน%วยลงทุน
ทุพพลภาพจนไม%สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก%อให)เกิดเงินได)ที่จะนํามาซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวได)อีก
ต%อไป 

 
ข�อ 3 กรณีผู)มีเงินได)ได)ซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวเกินกว%าหนึ่งกองทุนเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%า

ซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวในแต%ละกองทุนที่จะได)รับยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคล
ธรรมดา ต)องเปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามข)อ 2 การซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามวรรค
หนึ่ง ต)องมีจํานวนรวมกันไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมินที่ได)รับในปCภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 500,000 
บาท 

 
ข�อ 4 กรณีผู)มีเงินได)ได)โอนการลงทุนในหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวทั้งหมดหรือบางส%วนไปยังกองทุน

รวมหุ)นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไม%ว%าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ)นระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลายกองทุน ผู)มีเงินได)
จะต)องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ)นระยะยาวนั้นภายใน5 วันทําการนับตั้งแต%วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ)นระยะยาว
ที่โอนได)รับคําสั่งโอนจากผู)มีเงินได)จึงจะถือว%าระยะเวลาในการถือหน%วยลงทุนในกรณีดังกล%าวมีระยะเวลาต%อเนื่องกัน 
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การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุ)นระยะยาวที่ได)รับคําสั่งโอนจากผู)มีเงินได)จะต)อง
จัดทําเอกสารหลักฐานการโอนส%งมอบให)แก%กองทุนรวมหุ)นระยะยาวที่รับโอนเก็บไว)เปBนหลักฐานพร)อมที่จะให)เจ)า
พนักงานประเมินตรวจสอบได) 
 

ข�อ 5 การยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนตามข)อ 2 และข)อ 3 ให)ยกเว)นเท%าที่ได)
จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยในอัตราไม%เกิน
ร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต)องมีจํานวนไม%เกิน 500,000 บาท สําหรับปCภาษีนั้น และผู)มีเงินได)ดังกล%าวต)อง
เปBนบุคคลธรรมดา แต%ไม%รวมถึงห)างหุ)นส%วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช%นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม%ได)แบ%ง 
 

ข�อ 6 การได)รับยกเว)นภาษีเงินได)ตามประกาศนี้ ผู)มีเงินได)ต)องมีหนังสือรับรองการซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ)นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่แสดงได)ว%ามีการจ%ายเงินเข)ากองทุนรวมหุ)นระยะยาวดังกล%าว 
 

ข�อ 7 กรณีผู)มีเงินได)ได)ซื้อหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว และได)ใช)สิทธิยกเว)นภาษีเงินได)ตามข)อ 5 แล)ว 
และต%อมาได)ปฏิบัติไม%เปBนไปตามหลักเกณฑของข)อ 2 หรือข)อ 3 ผู)มีเงินได)หมดสิทธิได)รับยกเว)นภาษีเงินได)ตามข)อ 5 แต%ไม%
รวมถึงกรณีที่ผู)มีเงินได)ไถ%ถอนหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตายผู)มีเงินได)ต)องเสียภาษีเงิน
ได)สําหรับปCภาษีที่ได)นําเงินค%าซ้ือหน%วยลงทุนไปหักออกจากเงินได)เพื่อยกเว)นภาษีเงินได)มาแล)วที่อยู%ในช%วงระยะเวลาไม%
เกิน 5 ปC นับตั้งแต%วันที่ได)ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได)ของปCภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได)ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได)
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได)เพิ่มเติมของปCภาษีดังกล%าว พร)อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห%งประมวลรัษฎากร  

ในกรณีที่มีการขายหน%วยลงทุนคืนให)แก%กองทุนรวมหุ)นระยะยาวซ่ึงไม%เปBนไปตามหลักเกณฑตามข)อ 2 หรือข)อ 3 
การคํานวณต)นทุนผลประโยชนที่ได)จากการโอนหน%วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีในกรณีดังกล%าวให)คํานวณโดยวิธี
เข)าก%อนออกก%อน (FIFO) 
 

ข�อ 8 การได)รับยกเว)นภาษีเงินได)ตามประกาศนี้ ให)ผู)มีเงินได)นําเงินได)ที่ได)รับยกเว)นภาษีไปคํานวณหักจากเงินได)
พึงประเมินตามมาตรา 40 แห%งประมวลรัษฎากร เม่ือได)หักตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แห%งประมวลรัษฎากรแล)ว 
 

ข�อ 9 ประกาศนี้ให)ใช)บังคับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2551 เปBนต)นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 
 

วินัย วิทวสัการเวช 
(นายวนิัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได� (ฉบบัที ่175) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว�นภาษีเงินได� 
สําหรับเงินได�เท�าทีไ่ด�จ�ายเปFนค�าซื้อหน�วยลงทุนในกองทุนรวมหุ�นระยะยาว 

 
อาศัยอํานาจตามความในข)อ 2(66) แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว)น
ภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว และการถือหน%วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ)นระยะยาว ดังต%อไปนี้ 
 

ข�อ 1 ให)เพิ่มความต%อไปนี้เปBนวรรคสองของ (1) ของข)อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได) 
(ฉบับที่ 169) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือ
หน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

“ในปCภาษี 2551 หากผู)มีเงินได)มีการซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือได)ซ้ือหน%วยลงทุนระหว%างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2551 และได)มีการซ้ือหน%วยลงทุนเพิ่มเติมระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให)
เงินได)ที่ได)รับยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดาตามวรรคหนึ่งเท%ากับส%วนที่ไม%เกิน 700,000 บาท
แต%ไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมินสําหรับปCภาษี 2551 ” 
 

ข�อ 2 ให)เพิ่มความต%อไปนี้เปBนวรรคสามของข)อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได) (ฉบับที่ 
169) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

“ในปCภาษี 2551 การซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามวรรคหนึ่งระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือได)ซ้ือหน%วยลงทุนระหว%างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2551 และได)มีการซ้ือหน%วยลงทุนเพิ่มเติมระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ต)อง
มีจํานวนรวมกันไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมินที่ได)รับในปCภาษี 2551 ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 700,000 บาท” 
 

ข�อ 3 ให)เพิ่มความต%อไปนี้เปBนวรรคสองของข)อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได) (ฉบับที่ 
169) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

“ในปCภาษี 2551 หากผู)มีเงินได)มีการซ้ือหน%วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือได)ซ้ือหน%วยลงทุนระหว%างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 
และได)มีการซ้ือหน%วยลงทุนเพิ่มเติมระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให)ยกเว)นเงินได)
เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตรา
ไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต)องมีจํานวนไม%เกิน 700,000 บาท สําหรับปCภาษี 2551” 
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ข�อ 4 ประกาศนี้ให)ใช)บังคับตั้งแต%วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปBนต)นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 

วินัย วิทวสัการเวช 
(นายวนิัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได� (ฉบบัที่ 257) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว�นภาษีเงินได� 
สําหรับเงินได�เท�าทีไ่ด�จ�ายเปFนค�าซื้อหน�วยลงทุนในกองทุนรวมหุ�นระยะยาว 

 
อาศัยอํานาจตามความในข)อ 2 (66) แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว)น
ภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)น ระยะยาวและการถือหน%วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ)นระยะยาว ดังต%อไปนี้ 
 

ข)อ 1 ให)ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (1) ของข)อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับ ภาษีเงินได) 
(ฉบับที่  169 )  เ ร่ือง  กํ าหนดหลั ก เกณฑ  วิ ธี การ  และเงื่ อนไขเพื่ อการยกเว) นภาษี เ งิน ได)สํ าห รับ  เงิ น ได) 
เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ ให)ใช)ความต%อไปนี้
แทน 

“(1) ผู)มีเงินได)ต)องซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวมีจํานวนรวมกันไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึง
ประเมินที่ได)รับซ่ึงต)องเสียภาษีเงินได)ในปCภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 500,000 บาท สําหรับปCภาษีนั้น” 

 
ข)อ 2 ให)ยกเลิกความในวรรคสองของข)อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได) (ฉบับที่ 169) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ)นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให)ใช) ความต%อไปนี้แทน 

“การซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง ต)องมีจํานวนรวมกัน ไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)
พึงประเมินที่ได)รับซ่ึงต)องเสียภาษีเงินได)ในปCภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 500,000 บาท สําหรับปCภาษีนั้น” 

 
ข)อ 3 ให)ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข)อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได) (ฉบับที่ 169) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ)นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให)ใช) ความต%อไปนี้แทน 

“ข)อ 5 การยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนตามข)อ 2 และข)อ 3 ให)ยกเว)นเท%าที่
ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไม%
เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมินที่ได)รับซ่ึงต)องเสียภาษีเงินได)ในปCภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 500,000 บาท 
สําหรับปCภาษีนั้น และผู)มีเงินได)ดังกล%าวต)องเปBนบุคคลธรรมดา แต%ไม%รวมถึงห)างหุ)นส%วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช%นิติ
บุคคล และกองมรดกที่ยังไม%ได)แบ%ง” 

 
ข)อ 4 ประกาศนี้ให)ใช)บังคับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม 2558 เปBนต)นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

ประสงค พนูธเนศ 
(นายประสงค พูนธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได� (ฉบบัที่ 276) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว�นภาษีเงินได� 
สําหรับเงินได�เท�าทีไ่ด�จ�ายเปFนค�าซื้อหน�วยลงทุนในกองทุนรวมหุ�นระยะยาว 

 
อาศัยอํานาจตามความในข)อ 2 (66) แห%งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร ซ่ึงแก)ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว%าด)วยการยกเว)นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว)น
ภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวและการถือหน%วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ)นระยะยาว ดังต%อไปนี้ 
 

ข)อ 1 เงินได)เท%าที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่จะได)รับยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดาต)องเปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ผู)มีเงินได)ต)องซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวมีจํานวนรวมกันไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึง
ประเมินที่ได)รับซ่ึงต)องเสียภาษีเงินได)ในปCภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 500,000 บาท สําหรับปCภาษีนั้น และได)ซ้ือ
หน%วยลงทุนนั้นในระหว%างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

(2) ผู)มีเงินได)จะต)องถือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวต%อเนื่องกันไม%น)อยกว%า 7 ปCปฏิทิน แต%ไม%รวมถึง
กรณีที่ผู)มีเงินได)ไถ%ถอนหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตาย 

กรณีทุพพลภาพ ต)องเปBนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองได)ตรวจและแสดงความเห็นว%าผู)ถือหน%วยลงทุน
ทุพพลภาพจนไม%สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก%อให)เกิดเงินได)ที่จะนํามาซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวได)อีก
ต%อไป 
 

ข)อ 2 กรณีผู)มีเงินได)ได)ซื้อหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวเกินกว%าหนึ่งกองทุน เงินได)เท%าที่จ%ายเปBนค%าซ้ือ
หน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวในแต%ละกองทุนที่จะได)รับยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคล
ธรรมดา ต)องเปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามข)อ 1 

การซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามวรรคหนึ่งต)องมีจํานวนรวมกันไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึง
ประเมินที่ได)รับซ่ึงต)องเสียภาษีเงินได)ในปCภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 500,000 บาท สําหรับปCภาษีนั้น 
 

ข)อ 3 กรณีผู)มีเงินได)ได)โอนการลงทุนในหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวทั้งหมด หรือบางส%วนไปยัง
กองทุนรวมหุ)นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไม%ว%าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ)นระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลายกองทุน ผู)มีเงิน
ได)จะต)องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ)นระยะยาวนั้นภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต%วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ)นระยะ
ยาวที่โอนได)รับคําสั่งโอนจากผู)มีเงินได) จึงจะถือว%าระยะเวลาในการถือหน%วยลงทุนในกรณีดังกล%าวมีระยะเวลาต%อเนื่องกัน 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุ)นระยะยาวที่ได)รับคําสั่งโอนจากผู)มีเงิน
ได) จะต)องจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนส%งมอบให)แก%กองทุนรวมหุ)นระยะยาวที่รับโอนเก็บไว)เปBนหลักฐานพร)อมที่จะให)
เจ)าพนักงานประเมินตรวจสอบได) 
 

ข)อ 4 การยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)เท%าที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนตามข)อ 1 และ ข)อ 2 ให)ยกเว)นเท%าที่ได)
จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไม%เกิน
ร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมินที่ได)รับซ่ึงต)องเสียภาษีเงินได)ในปCภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 500,000 บาท 
สําหรับปCภาษีนั้น โดยผู)มีเงินได)ดังกล%าวต)องเปBนบุคคลธรรมดา แต%ไม%รวมถึงห)างหุ)นส%วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช%นิติ



15 

 

บุคคลและกองมรดกที่ยังไม%ได)แบ%ง และยกเว)นสําหรับค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตามกฎหมายว%าด)วย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ได)ซื้อตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

ข)อ 5 การได)รับยกเว)นภาษีเงินได)ตามประกาศนี้ ผู)มีเงินได)ต)องมีหนังสือรับรองการซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ)นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่แสดงได)ว%ามีการจ%ายเงินเข)ากองทุนรวมหุ)นระยะยาวดังกล%าว 
 

ข)อ 6 กรณีผู)มีเงินได)ได)ซื้อหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว และได)ใช)สิทธิยกเว)นภาษีเงินได)ตามข)อ 4 แล)ว 
ต%อมาได)ปฏิบัติไม%เปBนไปตามหลักเกณฑของข)อ 1 หรือข)อ 2 ผู)มีเงินได)หมดสิทธิได)รับยกเว)นภาษีเงินได)ตามข)อ 4 แต%ไม%
รวมถึงกรณีที่ผู)มีเงินได)ไถ%ถอนหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวเพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย ผู)มีเงินได)ต)องเสียภาษี
เงินได)สําหรับปCภาษีที่ได)นําเงินค%าซ้ือหน%วยลงทุนไปหักออกจากเงินได)เพื่อยกเว)นภาษีเงินได)มาแล)วที่อยู%ในช%วงระยะเวลาไม%
เกิน 5 ปC นับตั้งแต%วันที่ได)ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได)ของปCภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได)ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได)
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได)เพิ่มเติมของปCภาษีดังกล%าว พร)อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห%งประมวลรัษฎากร 

ในกรณีที่มีการขายหน%วยลงทุนคืนให)แก%กองทุนรวมหุ)นระยะยาวซ่ึงไม%เปBนไปตามหลักเกณฑของข)อ 1 หรือ ข)อ 2 
การคํานวณต)นทุนผลประโยชนที่ได)จากการโอนหน%วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีในกรณีดังกล%าวให)คํานวณโดยวิธี
เข)าก%อนออก%อน (FIFO)  
 

ข)อ 7 การได)รับยกเว)นภาษีเงินได)ตามประกาศนี้ ให)ผู)มีเงินได)นําเงินได)ที่ได)รับยกเว)นภาษีไปคํานวณหักจากเงินได)
พึงประเมินตามมาตรา 40 แห%งประมวลรัษฎากร เม่ือได)หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46 แห%งประมวลรัษฎากรแล)ว  

 
ข)อ 8 ประกาศนี้ให)ใช)บังคับตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปBนต)นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

ประสงค พนูธเนศ 
(นายประสงค พูนธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 

 

 

 

 

 

 



16 

 

ประมวลรัษฎากร           

ประเภทเงินได�พึงประเมิน 

มาตรา 40 เงินได)พึงประเมินนั้น คือเงินได)ประเภทต%อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค%าภาษีอากรที่ผู)จ%ายเงินหรือผู)อ่ืน
ออกแทนให)สําหรับเงินได)ประเภทต%าง ๆ ดังกล%าว ไม%ว%าในทอดใด 

            (1) เงินได)เนื่องจากการจ)างแรงงานไม%ว%าจะเปBนเงินเดือน ค%าจ)าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงิน
ค%าเช%าบ)าน เงินที่คํานวณได)จากมูลค%าของการได)อยู%บ)านที่นายจ)างให)อยู%โดยไม%เสียค%าเช%า เงินที่นายจ)างจ%ายชําระหนี้ใด ๆ 
ซ่ึงลูกจ)างมีหน)าที่ต)องชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ได)เนื่องจากการจ)างแรงงาน 

            (2) เงินได)เนื่องจากหน)าที่หรือตําแหน%งงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให) ไม%ว%าจะเปBนค%าธรรมเนียม ค%า
นายหน)า ค%าส%วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินค%าเช%าบ)าน เงินที่คํานวณได)จากมูลค%าของการ
ได)อยู%บ)านที่ผู)จ%ายเงินได)ให)อยู%โดยไม%เสียค%าเช%า เงินที่ผู)จ%ายเงินได)จ%ายชําระหนี้ใด ๆ ซ่ึงผู)มีเงินได)มีหน)าที่ต)องชําระ และเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ได)เนื่องจากหน)าที่หรือตําแหน%งงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให)นั้นไม%ว%าหน)าที่ 
หรือตําแหน%งงาน หรืองานที่รับทําให)นั้นจะเปBนการประจําหรือชั่วคราว 

            (3) ค%าแห%งกูeดวิลล ค%าแห%งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย%างอ่ืน เงินปC หรือเงินได)มีลักษณะเปBนเงินรายปCอันได)มาจาก
พินัยกรรม นิติกรรมอย%างอ่ืน หรือคําพิพากษาของศาล 

            (4) เงินได)ที่เปBน 

(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ)นกู) ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู)ยืมไม%ว%าจะมี
หลักประกันหรือไม% ดอกเบี้ยเงินกู)ยืมที่อยู%ในบังคับต)องถูกหักภาษีไว) ณ ที่จ%ายตามกฎหมายว%าด)วยภาษีเงินได)ปhโตรเลียม
เฉพาะส%วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว) ณ ที่จ%ายตามกฎหมายดังกล%าว หรือผลต%างระหว%างราคาไถ%ถอนกับราคาจําหน%ายตั๋ว
เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห)างหุ)นส%วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปBนผู)ออกและจําหน%ายคร้ังแรกใน
ราคาต่ํากว%าราคาไถ%ถอน รวมทั้งเงินได)ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือค%าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่ได)
จากการให)กู)ยืม หรือจากสิทธิเรียกร)องในหนี้ทุกชนิด ไม%ว%าจะมีหลักประกันหรือไม%ก็ตาม 

(ข) เงินปXนผล เงินส%วนแบ%งของกําไรหรือ ประโยชนอ่ืนใดที่ได)จากบริษัทหรือห)างหุ)นส%วนนิติบุคคล กองทุน
รวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งข้ึนสําหรับให)กู)ยืมเงินเพื่อส%งเสริมเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปXนผล หรือเงินส%วนแบ%งของกําไรที่อยู%ในบังคับต)องถูกหักภาษีไว) ณ ที่จ%ายตาม
กฎหมายว%าด)วยภาษีเงินได)ปhโตรเลียมเฉพาะส%วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว) ณ ที่จ%ายตามกฎหมายดังกล%าว 

เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินได)ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบด)วยกฎหมายที่ยังไม%บรรลุนิติภาวะเปBน
ผู)มีเงินได) และความเปBนสามีภริยาของบิดาและมารดาได)มีอยู%ตลอดปCภาษี ให)ถือว%าเงินได)ของบุตรดังกล%าวเปBนเงินได)ของ
บิดา แต%ถ)าความเปBนสามีภริยาของบิดาและมารดามิได)มีอยู%ตลอดปCภาษี ให)ถือว%าเงินได)ของบุตรดังกล%าวเปBนเงินได)ของ
บิดาหรือของมารดาผู)ใช)อํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช)อํานาจปกครองร%วมกัน  

ความในวรรคสองให)ใช)บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม%บรรลุนิติภาวะซ่ึงเปBนผู)มีเงินได)ด)วยโดยอนุโลม 

(ค) เงินโบนัสที่จ%ายแก%ผู)ถือหุ)น หรือผู)เปBนหุ)นส%วนในบริษัทหรือห)างหุ)นส%วนนิติบุคคล 

(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห)างหุ)นส%วนนิติบุคคลเฉพาะส%วนที่จ%ายไม%เกินกว%ากําไรและเงินที่กันไว)รวมกัน 
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(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห)างหุ)นส%วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากกําไรที่ได)มาหรือเงินที่กันไว)รวมกัน 

(ฉ) ผลประโยชนที่ได)จากการที่บริษัทหรือห)างหุ)นส%วนนิติบุคคลควบเข)ากัน หรือรับช%วงกัน หรือเลิกกัน ซ่ึงตี
ราคาเปBนเงิน 

(ช) ผลประโยชนที่ได)จากการโอนการเปBนหุ)นส%วนหรือ โอนหุ)น หุ)นกู) พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห)างหุ)นส%วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปBนผู)ออก ทั้งนี้ เฉพาะซ่ึงตีราคาเปBนเงินได)เกินกว%าที่
ลงทุน 

            (5) เงินหรือประโยชนอย%างอ่ืนที่ได)เนื่องจาก 

(ก) การให)เช%าทรัพยสิน 

(ข) การผิดสัญญาเช%าซ้ือทรัพยสนิ 

(ค) การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ%อนซ่ึงผู)ขายได)รับคืนทรัพยสนิที่ซือ้ขายนั้น โดยไม%ต)องคืนเงนิหรือประโยชนที่
ได)รับไว)แล)ว  

ในกรณี (ก) ถ)าเจ)าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว%า ผู)มีเงินได)แสดงเงินได)ต่ําไป ไม%ถูกต)องตามความเปBน
จริง เจ)าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินได)นั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยสินนั้นสมควรให)เช%าได)ตามปกติ และให)ถือว%า
จํานวนเงินที่ประเมินนี้เปBนเงินได)พึงประเมินของผู)มีเงินได) ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได) ทั้งนี้ให)นําบทบัญญัติว%า
ด)วยการอุทธรณตามส%วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช)บังคับโดยอนุโลม  

ในกรณี (ข) และ (ค) ให)ถือว%าเงินหรือประโยชนที่ได)รับไว)แล)วแต%วันทําสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น เปBน
เงินได)พึงประเมินของปCที่มีการผิดสัญญานั้น 

            (6) เงินได)จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปXตยกรรม การบัญชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน ซ่ึงจะได)มีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว) 

            (7) เงินได)จากการรับเหมาที่ผู)รับเหมาต)องลงทุนด)วยการจัดหาสัมภาระในส%วนสาํคัญนอกจากเคร่ืองมือ 

            (8) เงินได)จากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส%ง หรือการอ่ืนนอกจากที่ระบุไว)ใน 
(1) ถึง (7) แล)ว 

เงินค%าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ)าผู)จ%ายเงินหรือผู)อ่ืนออกแทนให)สําหรับเงินได)ประเภทใด ไม%ว%าทอดใดหรือในปC
ภาษีใดก็ตาม ให)ถือเปBนเงินได)ประเภทและของปCภาษีเดียวกันกับเงินได)ที่ออกแทนให)นั้น 

ค�าใช�จ�ายหักจากเงินได� 

มาตรา 42 ทวิ เงินได)พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมให)หักค%าใช)จ%ายเปBนการเหมาได)ร)อยละ 
40 แต%รวมกันต)องไม%เกิน 60,000 บาท 

ในกรณีสามีภริยาต%างฝiายต%างมีเงินได)ตามวรรคหนึ่ง และความเปBนสามีภริยาได)มีอยู%ตลอดปCภาษี ให)ต%างฝiายต%างหัก
ค%าใช)จ%ายได)ตามเกณฑในวรรคหนึ่ง 
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มาตรา 42 ตรี เงินได)พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) เฉพาะที่เปBนค%าแห%งลิขสิทธิ์ยอมให)หักค%าใช)จ%ายเปBนการเหมา
ได)ร)อยละ 40 แต%ต)องไม%เกิน 60,000 บาท 

ในกรณีสามีภริยาต%างฝiายต%างมีเงินได)ตามวรรณหนึ่ง และความเปBนสามีภริยาได)มีอยู%ตลอดปCภาษีให)ต%างฝiายต%างหัก
ค%าใช)จ%ายได)ตามเกณฑในวรรคหนึ่ง 

มาตรา 43 เงินได)พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมให)หักค%าใช)จ%ายได)ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 44 เงินได)พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมให)หักค%าใช)จ%ายได)ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 45 เงินได)พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมให)หักค%าใช)จ%ายได)ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 46 เงินได)พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมให)หักค%าใช)จ%ายได)ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

เงินเพ่ิมกรณีไม�เสียหรือนําส�งภาษีภายในกําหนดเวลา 

 มาตรา 27 บุคคลใดไม%เสียหรือนําส%งภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไว)ในหมวดต%าง ๆ แห%งลักษณะนี้
เก่ียวกับภาษีอากรประเมิน ให)เสียเงินเพิ่มอีกร)อยละ 1.5 ต%อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต)องเสีย หรือนําส%งโดย
ไม%รวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีอธิบดีอนุมัติให)ขยายกําหนดเวลาชําระหรือนําส%งภาษี และได)มีการชําระหรือนําส%งภาษีภายใน
กําหนดเวลาที่ขยายให)นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให)ลดลงเหลือร)อยละ 0.75 ต%อเดือนหรือเศษของเดือน 

การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให)เร่ิมนับเม่ือพ)นกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําส%งภาษี
จนถึงวันชําระหรือนําส%งภาษี แต%เงินเพิ่มที่คํานวณได)มิให)เกินจํานวนภาษีที่ต)องเสียหรือนําส%ง ไม%ว%าภาษีที่ต)องเสียหรือ
นําส%งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคําสั่ งของเจ)าพนักงานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล



 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสาระสําคัญทีผู่�ลงทนุควรทราบ
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สรุปสาระสําคัญที่ผู�ลงทุนควรทราบ 

1. คํานิยาม 
 

คู%มือการลงทุนหมายความว%า เอกสารเผยแพร%ที่เก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีของการลงทุนในหน%วยลงทุน
ของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวที่จัดทําข้ึนตามความในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ สน.22/2552 เร่ือง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข)าทําสัญญารับจัดการกองทุนส%วน
บุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หรือตามประกาศที่จะบังคับใช)ในอนาคต 
 
 

กองทุนรวมหุ)นระยะยาว ซ่ึงหมายถึง กองทุนรวมตราสารแห%งทุนที่นําเงินที่ได)จากการจําหน%ายหน%วยลงทุน
ไปลงทุนในหรือมีไว)ซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังต%อไปนี้โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม%ต่ํากว%าร)อยละหกสิบห)าของ
มูลค%าทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ได)แก% 

(1) หุ)นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หรือ 
(2) ตราสารแห%งทุนซ่ึงผลตอบแทนของตราสารดังกล%าวอ)างอิงกับผลตอบแทนของหุ)น 

หรือกลุ%มหุ)นของบริษัทจดทะเบียน  
 

2. ประเภทของเงินลงทุนที่จะได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี 
เงินที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาว และได)รับสิทธิประโยชนทางภาษี ต)องเปBน 
“เงินได)พึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของผู)มีเงินได)ซึ่งเปBนบุคคลธรรมดา แต%ไม%รวมถึงห)างหุ)นส%วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช%นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม%ได)แบ%ง ซ่ึงต%อไปนี้ในคู%มือการลงทุนนี้จะเรียกโดยย%อว%า 
“เงินได)พึงประเมิน” 
 

3. สิทธิประโยชน�ทางภาษีของผู�ลงทุนในกองทุนรวมหุ�นระยะยาว 

ผู)ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
อย%างครบถ)วน จะได)รับสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนี้ 

(1) เงินได)ที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุน ได)รับการยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)
บุคคลธรรมดา  

(2) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ได)รับเนื่องจากการขายหน%วยลงทุน ได)รับยกเว)นไม%ต)องรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา  

  

4. เงินได�ที่จ�ายเปFนค�าซื้อหน�วยลงทุน ตามหลักเกณฑ�และเงื่อนไขการได�รับยกเว�นไม�ต�องรวมคํานวณเพ่ือ
เสียภาษีบุคคลธรรมดา  

เงินได)ที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุน จะได)รับยกเว)นไม%ต)องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต%อเม่ือ 
ผู)ลงทุนต)องซ้ือหน%วยลงทุนกองทุนรวมหุ)นระยะยาว เปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอย%าง
ครบถ)วน ดังนี้ 
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(1) เงินที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวต)องมีจํานวนรวมกันไม%เกินร)อยละ 
15 ของเงินได)พึงประเมินที่ได)รับในปCภาษีนั้น เฉพาะส%วนที่ไม%เกิน 500,000 บาท  

(ในปCภาษี 2551 หากผู)ลงทุนมีการซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวระหว%างวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให)เงินได)ที่ได)รับยกเว)นไม%ต)องรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดาเท%ากับส%วนที่ไม%เกิน 700,000 บาท แต%ไม%เกินร)อยละ 
15 ของเงินได)พึงประเมินสําหรับปCภาษี 2551 โดยการซ้ือหน%วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซ้ือหรือซ้ือ
เพิ่มเติมในช%วงระยะเวลาดังกล%าวก็ได)) 

(2) ต)องถือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวที่ได) ซ้ือไว)ในแต%ละคร้ังต%อเนื่องกันเปBน
ระยะเวลาไม%น)อยกว%า 5 ปCปฏิทิน สําหรับยอดที่ซ้ือหน%วยลงทุนก%อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 หรือ ไม%น)อยกว%า 7 ปCปฏิทิน สําหรับยอดการซ้ือหน%วยลงทุน ตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเงื่อนไขนี้ไม%ใช)บังคับกรณีที่ผู)ลงทุนไถ%ถอน
หน%วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือ ตาย  ในกรณีทุพพลภาพนั้น ต)องเปBนกรณีที่แพทยที่
ทางราชการรับรองได)ตรวจและแสดงความเห็นว%าทุพพลภาพจนไม%สามารถประกอบอาชีพซ่ึง
ก%อให)เกิดเงินได)อีกต%อไป 

(3) กรณีผู)ลงทุนได)ซื้อหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวเกินกว%าหนึ่งกองทุน เงินได)เท%าที่จ%าย
เปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวในแต%ละกองทุนที่จะได)รับยกเว)นไม%ต)องรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา ต)องเปBนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และต)องมีจํานวนรวมกันไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมิน
ที่ได)รับในแต%ละปC และไม%เกิน 500,000 บาท 

ทั้งนี้ สิทธิในการได)รับยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)ที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนกองทุนรวมหุ)นระยะยาว 
อยู%ภายใต)หลักเกณฑที่ระบุใน ข)อควรทราบ ตามที่ปรากฏด)านล%างนี้ด)วย 

กรณีผู�ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

หากผู)ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขข)างต)น จะต)องคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยได)รับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีผู)ลงทุนได)ซ้ือหน%วยลงทุนและได)ใช)สิทธิยกเว)นภาษีเงินได)ไปแล)ว หากต%อมามีการขายหน%วยลงทุนโดย
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน จะต)องชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยได)รับมา  โดยยื่นแบบแสดงภาษีเงิน
ได)บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได)เพิ่มเติม พร)อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห%งประมวลรัษฎากร 
(ระยะเวลาที่ใช)คํานวณเงินเพิ่มเร่ิมนับเม่ือพ)นกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําส%งภาษีจนถึงวันชําระหรือ
นําส%งภาษี) ดังนั้นผู)ลงทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ว 

ข�อควรทราบ 

(1) การยกเว)นภาษีเงินได)สําหรับเงินได)ที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนกองทุนรวมหุ)นระยะยาว ยกเว)น
เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในอัตราไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได) และต)องไม%เกิน 500,000 
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บาท สําหรับปCภาษีนั้น และผู)มีเงินได)ต)องเปBนบุคคลธรรมดา แต%ไม%รวมถึงห)างหุ)นส%วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช%นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม%ได)แบ%ง 

(ในปC 2551 หากผู)มีเงินได)มีการซ้ือหน%วยลงทุนระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2551 ให)ยกเว)นเงินได)เท%าที่ได)จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว
ในอัตราไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได) แต%จะต)องมีจํานวนไม%เกิน 700,000 บาท สําหรับปCภาษี 2551 
โดยการซ้ือหน%วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซ้ือหรือซ้ือเพิ่มเติมในช%วงเวลาดังกล%าวก็ได)) 

(2) เงินได)ที่จ%ายเปBนค%าซ้ือหน%วยลงทุนกองทุนรวมหุ)นระยะยาวต)องเปBนเงินค%าซ้ือหน%วยลงทุนใน
ช%วงเวลาไม%เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท%านั้น โดยต)องถือครองหน%วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ)นระยะยาวที่ได)ซ้ือไว)แต%ละคร้ังต%อเนื่องกันเปBนเวลาไม%น)อยกว%า 7 ปCปฏิทิน สําหรับยอดการซ้ือ
หน%วยลงทุน ตั้งแต%วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

(3) กรณีมีการโอนหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว ผู)ลงทุนจะต)องโอนการลงทุน (เงินลงทุนและ
ผลประโยชน) ไปยังกองทุนรวมหุ)นระยะยาวอ่ืนภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ)น
ระยะยาวที่โอนได)รับคําสั่ง  ทั้งนี้ ค%าธรรมเนียมการโอนเปBนภาระของผู)ลงทุนต)องแยกชําระต%างหาก
โดยไม%สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน LTF ได)เพื่อไม%ให)ผู)ลงทุนผิดเงื่อนไขสิทธิประโยชนทาง
ภาษี 

(4) การคํานวณต)นทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน และการหักเงินลงทุนแต%ละรายการ เม่ือมีกรณีขาย
คืนหน%วยลงทุนหรือการโอนย)ายหน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวหนึ่งเพื่อไปลงทุนในหน%วย
ลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวอ่ืน ให)ใช)วิธีการ “เข)าก%อน ออกก%อน” (First In First Out  -  
FIFO) ดังน้ัน ผู�ลงทุนต�องระมัดระวังในการตรวจสอบเงื่อนไขทางภาษีก�อนการขายคืนหน�วย
ลงทุนของกองทุนรวมหุ�นระยะยาวทุกคร้ัง 

(5) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการยกเว)นภาษีเงินได)ฯ (31 ธันวาคม พ.ศ.2562)  ผู)ถือหน%วยลงทุนตั้งแต%
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จะไม%สามารถได)รับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกต%อไป  

 

5. เงินหรือผลประโยชน�ใด ๆ  ที่ ได� รับเ น่ืองจากการขายคืนหน�วยลงทุนในกองทุนรวม LTF  
ตามหลักเกณฑ�และเงื่อนไขการได�รับยกเว�นไม�ต�องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา 

เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ได)รับจากการขายคืนหน%วยลงทุนในกองทุนรวม LTF จะได)รับยกเว)นไม%ต)องรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต�อเม่ือเปFนเงินหรือผลประโยชน�ใด ๆ ที่ได�รับเน่ืองจากการขายคืน
หน�วยลงทุนในกองทุนรวม LTF เท�าจํานวนที่จ�ายเปFนค�าซื้อหน�วยลงทุน ในอัตราไม�เกินร�อยละ 15 ของ
เงินได�พึงประเมินและไม�เกิน 500,000 บาท และผู�ลงทุนได�ถือหน�วยลงทุนมาแล�วไม�น�อยกว�า 5 ปPปฏิทิน 
สําหรับยอดที่ซื้อหน�วยลงทุนก�อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือ ไม�น�อยกว�า 7 ปPปฏิทิน สําหรับยอด
การซื้อหน�วยลงทุน ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต%ไม%รวมถึง
กรณีทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชนดังกล%าวคํานวณมาจากเงินได)พึงประเมินที่ได)รับสิทธิ
ยกเว)นภาษีเงินได)ตามกฎหมาย  
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กรณีผู�ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

หากผู)ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขข)างต)น จะต)องนําเงินหรือผลประโยชน  (Capital Gain) ที่ได)จากการขายคืน
หน%วยลงทุนไปรวมกับเงินได)อ่ืน ๆ ที่ผู)ลงทุนได)รับในปCนั้น เพื่อเสียภาษีเงินได) และหากเปBนกรณีที่เคยได)รับ
สิทธิประโยชนทางภาษีมาก%อน จะต)องชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยได)รับมาโดยยื่นแบบแสดงภาษี
เงินได)บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได)เพิ่มเติม พร)อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห%งประมวลรัษฎากร 

ข�อควรทราบ 

กรณีมีกําไรจากการขายคืนหน%วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส%วนที่เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมิน (ส%วน
ที่ไม%ได)รับยกเว)นค%าซ้ือและไม%ได)นําไปลดหย%อนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไม%ว%าผู)ลงทุนจะถือหน%วยลงทุนนั้น
เปBนระยะเวลาเท%าใดก็ตาม ถือเปBนเงินได)พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห%งประมวลรัษฎากร ให)นํามารวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เปBนเงินค%าขายหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)น
ระยะยาว หักราคาทุน และแสดงส%วนต%างในช%อง “ไม%ยกเว)น”   (อ)างอิงตาม FAQ หมวดหมู%ภาษีเงินได)บุคคล
ธรรมดา เลขที่ 410348  เร่ือง ขายคืนหน%วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส%วนที่เกินอัตราร)อยละ 15 ของเงินได)
ซ่ึงไม%ได)ใช)สิทธิหักลดหย%อน)  

6. คําเตือน 
“การลงทุนในหน%วยลงทุนย%อมมีความเสี่ยงควบคู%ไปกับผลตอบแทน ผลการดํา เนินงานในอดีต 
ของกองทุนรวม มิได)เปBนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ก%อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือ 
ชี้ชวนอย%างรอบคอบ” 
 
“สิทธิประโยชนทางภาษีที่ผู)ถือหน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวนี้พึงได)รับ จะสิ้นสุดลงเม่ือผู)ถือหน%วย
ลงทุนไม%ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู)ถือหน%วยลงทุนจะต)องชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยได)รับ
พร)อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิประโยชนทางภาษีที่ผู)ถือหน%วยลงทุนจะได)รับ และภาระภาษีที่อาจเกิดข้ึนเม่ือไม%
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเปBนไปตามที่กรมสรรพากรกําหนด ดังนั้น ผู)ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขการ
ลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาว และคู%มือการลงทุนเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาวให)เข)าใจ
โดยขอคําปรึกษาแนะนําจากศูนยบริการข)อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาด)าน
ภาษีโดยตรง (ถ)ามี) ก%อนตัดสินใจลงทุน” 
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ตัวอย�างประกอบ 

เง่ือนไขการลงทุนท่ีผู�ลงทุนจะได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี 

1. เง่ือนไขเกี่ยวกับจํานวนเงินท่ีจ�ายเปFนค�าซ้ือหน�วยลงทุนในกองทุนรวมหุ�นระยะยาวท่ีจะได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี 
ตัวอย%างท่ี 1 จํานวนเงินลงทุนสูงสุดในแต%ละปCท่ีได)รับสิทธิประโยชนทางภาษี ไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)พึงประเมินในปCภาษี
น้ัน ท้ังน้ี เฉพาะส%วนไม%เกิน 500,000 บาท   

สมมติฐานท่ี 
จํานวนเงินได)พึงประเมินท่ีได)รับท้ังปCภาษี 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม) 
อัตราร)อยละ 15  

ของเงินได)พึงประเมิน 
จํานวนเงินลงทุนข้ันสูงสุดรวมท้ังปC 
ท่ีจะได)รับสิทธิประโยชนทางภาษี 

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 

 

ตัวอย%างท่ี 2 สมมติว%าผู)ลงทุนมีเงินได)พึงประเมินตลอดปCภาษีจํานวน 3,500,000 บาท เท%ากันทุกปC ผู)ลงทุนจะลงทุนซ้ือหน%วย
ลงทุน LTF เพียงกองทุนเดียว หรอืหลายกองทุน หรือไม%ลงทุนในปCใดปCหน่ึง หรือจะลงทุนในจํานวนเท%าใดก็ได) แต%เมื่อรวมกัน
ทุกกองทุนในปCปฏิทินเดียวกันแล)ว ผู)ลงทุนจะได)รับสิทธิประโยชนทางภาษีเพียงเท%าจํานวนเงินท่ีไม%เกินร)อยละ 15 ของเงินได)
พึงประเมินท่ีได)รับในปCภาษีน้ัน ท้ังน้ี เฉพาะส%วนไม%เกิน 500,000 บาท ดังน้ี 

ปCพ.ศ. 
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน 
เงินลงทุนท้ังสิ้น 

เงินลงทุนทีได)รับสิทธิ 
ประโยชนทางภาษี LTF1 LTF2 LTF3 

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 
 

2. เง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุน ผู�ลงทุนต�องถือหน�วยลงทุนในกองทุนรวมหุ�นระยะยาวท่ีได�ซ้ือไว�ในแต�ละคร้ัง
ต�อเนื่องกันเปFนระยะเวลาไม�น�อยกว�า 5 ปPปฏิทิน 

ตัวอย%างท่ี 3 การถือหน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวในระยะเวลาตามเง่ือนไขการลงทุน (สมมติว%าผู)ลงทุนมีเงินได)พึง
ประเมินในปCภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแล)วสามารถลงทุนได)สูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 
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ปCพ.ศ. 
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน 
เงินลงทุนท้ังสิ้น 

เงินลงทุนทีได)รับสิทธิ 
ประโยชนทางภาษี LTF1 LTF2 LTF3 

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 
 
 จากตัวอย%าง ผู)ลงทุนท่ีซ้ือหน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาว (LTF) ในเดือนใด ๆ ก็ตามของปC พ.ศ. 2552 
หากผู)ลงทุนมีความประสงคจะขายคืนหน%วยลงทุนน้ัน โดยให)เปBนไปตามเง่ือนไขการลงทุน (ถือหน%วยลงทุนท่ีได)ซ้ือไว)ในแต%ละ
ครั้งต%อเน่ืองกันเปBนระยะเวลาไม%น)อยกว%า 5 ปCปฏิทิน) ผู)ลงทุนมีสิทธิขายคืนเฉพาะหน%วยลงทุน LTF1 ในจํานวน 
ไม%เกินจํานวนหน%วยลงทุนท่ีได)ซ้ือไว)ภายในปC พ.ศ. 2552 โดยขายได)ตั้งแต%เดือนมกราคมของปC พ.ศ. 2556 เปBนต)นไป และ
ภายในปC 2557 ผู)ลงทุนจะมีสิทธิขายคืนหน%วยลงทุน LTF1 LTF2 และ LTF3 ได)ในจํานวนไม%เกินจํานวนหน%วยลงทุนท่ีได)ซ้ือไว)
ภาย ในปC  พ .ศ .  2552  ถึ ง  2553  โดย ให) พิ จา รณา เ ง่ื อน ไข เ ก่ี ย ว กับระยะ เวลา ในการล ง ทุน เช% น น้ี เ รื่ อ ย ไป  
ท้ังน้ี ผู)ลงทุนมีสิทธิท่ีจะขายคืนในช%วงเวลาดังกล%าวหรือไม%ก็ได) และในการขายคืนจะขายคืนท้ังหมดหรือบางส%วนก็ได) 

** หมายเหตุ : สําหรับการซ้ือหน%วยลงทุนตั้งแต%วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต)องถือหน%วย
ลงทุนต%อเน่ืองกันเปBนระยะเวลาไม%น)อยกว%า 7 ปCปฏิทิน 
 

ตัวอย%าง ท่ี 4 ขายคืนหน%วยลงทุนเปBนไปตามเ ง่ือนไขการลงทุน ได)รับเ งินค%าขายคืนสูงกว%า เ งินลงทุน (เ งินต)น)  
(สมมติว%าผู)ลงทุนมีเงินได)พึงประเมินในปCภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแล)วสามารถลงทุนได)สูงสุดจํานวนเงิน 
500,000 บาท) 

วันท่ีทํารายการ จํานวนเงินลงทุน NAV ต%อหน%วย จํานวนหน%วย จํานวนเงินค%าขายคืน 
(ลงทุน) 25 กันยายน 2552 500,000 10.0000 50,000.0000 - 

(ลงทุน) 2553 - - - - 

(ลงทุน) 2554 - - - - 

(ลงทุน) 2555 - - - - 

(ขายคืน) 10 มกราคม 2556 - 15.2500 50,000.0000 762,500 
 

 จากตัวอย%าง ในปC พ.ศ. 2556 ผู)ลงทุนขายคืนหน%วยลงทุนท่ีได)ซื้อไว)ในปC พ.ศ. 2552 ท้ังหมด (50,000 หน%วย) เปBนไป
ตามเง่ือนไขการลงทุน ดังน้ัน จํานวนเงินค%าขายคืนหน%วยลงทุนท่ีได)รับ (จํานวน = 50,000 x 15.25 = 762,500 บาท) สูงกว%า
เงินลงทุนหรือเงินต)น (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีค%าเปBนบวกหรือกําไร เท%ากับ 262,500 บาท 
(762,5000 – 500,000 = 262,500 บาท) ได)รับการยกเว)นภาษี ไม%ต)องนําไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา 
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และไม%ต)องชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยได)รับมา  อย%างไรก็ดี ในการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษี ต)องใช)แบบ ภ.ง.ด.90 โดยให)

แสดงเปBนเงินได)พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห%งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเปBนเงินค%าขาย
หน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว 762,500 บาท  แสดงราคาทุน 500,000 บาท  และแสดงเงินส%วนต%างกรณี
ราคาขายมากกว%าราคาทุน 262,500 บาท ในช%อง “ยกเว)น”    

ตัวอย%างท่ี 5 ขายคืนหน%วยลงทุนเปBนไปตามเง่ือนไขการลงทุน ได)รับเงินค%าขายคืนน)อยกว%าเงินลงทุน (ต)นเงิน) (สมมติว%าผู)ลงทุน
มีเงินได)พึงประเมินในปCภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแล)วสามารถลงทุนได)สูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 

วันท่ีทํารายการ จํานวนเงินลงทุน NAV ต%อหน%วย จํานวนหน%วย จํานวนเงินค%าขายคืน 

(ลงทุน) 25 กันยายน 2552 500,000 10.0000 50,000.0000 - 

(ลงทุน) 2553 - - - - 

(ลงทุน) 2554 - - - - 

(ลงทุน) 2555 - - - - 

(ขายคืน) 10 มกราคม 2556 - 9.2500 50,000.0000 462,500 
 
 จากตัวอย%าง ในปC  พ.ศ. 2556 ผู)ลงทุนขายคืนหน%วยลงทุนท่ีได)ซ้ือไว)ภายในปC พ.ศ. 2552 ท้ังหมด (50,000 หน%วย) 
เปBนไปตามเง่ือนไขการลงทุน ดังน้ัน จํานวนเงินค%าขายคืนหน%วยลงทุนท่ีได)รับ (จํานวน = 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) 
น)อยกว%าเงินลงทุนหรือเงินต)น (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีค%าติดลบหรือขาดทุน เท%ากับ 
37,500 บาท (462,000 – 500,000 = -37,500) บาท ได)รับการยกเว)นภาษี ไม%ต)องนําไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได)บุคคล
ธรรมดา และไม%ต)องชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยได)รับมา  อย%างไรก็ดี ในการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษี ต)องใช)แบบ ภ.ง.ด.

90 โดยให)แสดงเปBนเงินได)พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห%งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดงเปBนเงินค%า
ขายหน%วยลงทุนในกองทุนรวมหุ)นระยะยาว 462,500 บาท และแสดงราคาทุน 500,000 บาท โดยไม%ต)องแสดงข)อมูล
ในส%วนของเงินส%วนต%างกรณีราคาขายมากกว%าราคาทุน 

ตัวอย%างท่ี 6 การขายคืนหน%วยลงทุน ซ่ึงมีเงินค%าซ้ือหน%วยลงทุนจํานวนหน่ึงเกินกว%าอัตรากําหนด (ไม%เกินร)อยละ 15 ของ 
เงินได)พึงประเมินท่ีได)รับในปCภาษีน้ัน ท้ังน้ี เฉพาะส%วนท่ีไม%เกิน 500,000 บาท) แต%ผู)ลงทุนได)ถือหน%วยลงทุนท่ีได)ซ้ือไว)ในแต%ละ
ครั้งต%อเน่ืองกันเปBนระยะเวลาไม%น)อยกว%า 5 ปCปฏิทินเปBนไปตามเง่ือนไขการลงทุน (สมมติว%าผู)ลงทุนมีเงินได)พึงประเมินในปC
ภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแล)วสามารถลงทุนได)สูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 

วันท่ีทํารายการ จํานวนเงินลงทุน NAV ต%อหน%วย จํานวนหน%วย จํานวนเงินค%าขายคืน 

(ลงทุน) 25 กันยายน 2552 700,000 10.0000 70,000.0000 - 

(ลงทุน) 25 เมษายน 2553 100,000 11.5000 8,695.6521 - 

(ลงทุน) 10 ตุลาคม 2553 200,000 10.7500 18,604.6511 - 

(ลงทุน) 2554 - - - - 

(ลงทุน) 2555 - - - - 

(ขายคืน) 10 มกราคม 2556 - 12.0000 50,000.0000 600,000 
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 จากตัวอย%าง ผู)ลงทุนซ้ือหน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตั้งแต%ปC พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน 700,000 บาท เกิน
กว%าอัตราท่ีกําหนด (15% ของเงินได)พึงประเมินท่ีได)รับในปCภาษีน้ัน ซ่ึงตามตัวอย%างน้ีคือเกิน 500,000 บาท) จํานวนเงิน 
200,000 บาท (ซ่ึงไม%ได)รับสิทธิยกเว)นภาษี) และในปC พ.ศ. 2556 ได)ขายคืนหน%วยลงทุนท่ีซ้ือไว)ในปC พ.ศ. 2552 น้ันบางส%วน
จํานวน 50,000 หน%วย (ถือหน%วยลงทุนท่ีได)ซ้ือไว)ในแต%ละครั้งต%อเน่ืองกันเปBนระยะเวลาไม%น)อยกว%า 5 ปCปฏิทิน เปBนไปตาม
เง่ือนไขการลงทุน) และการคํานวณตามวิธี FIFO จะพิจารณาจากจํานวนเงินลงทุนในส%วนท่ีไม%ได)รับสิทธิยกเว)นภาษีก%อนจน
หมด แล)วจึงมาพิจารณาจํานวนเงินลงทุนในส%วนท่ีได)รับสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ี 

ก. ลําดับแรกพิจารณาในส%วนของเงินท่ีได)จากการขายหน%วยลงทุนท่ีซ้ือมาเกินอัตราท่ีกําหนด (จํานวน = 20,000 หน%วย x 
10 = 200,000 บาท)  จํานวนเงินค%าขายคืนหน%วยลงทุน (จํานวน = 20,000 x 12 = 240,000 บาท) มากกว%าเงินลงทุน 
(ต)นเงิน) (จํานวน 20,000 x 10 = 200,000 บาท) ผลประโยชนมีค%าเปBนบวกหรือกําไรเท%ากับ 40,000 บาท (240,000 – 
200,000 = 40,000 บาท) ผู)ลงทุนต)องดําเนินการ ดังน้ี 

(1) เงินผลประโยชนท่ีผู)ลงทุนได)รับจํานวน 40,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ%าย 3% 
(2) ผู)ลงทุนมีหน)าท่ีนําเงินผลประโยชนน้ัน (40,000 บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินได)อ่ืนท่ีผู)ลงทุนได)รับในปCภาษี พ.ศ. 

2556 เพ่ือเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา 
(3) ผู)ลงทุนไม%ต)องชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี เน่ืองจากจํานวนเงิน 200,000 บาท น้ี ผู)ลงทุนไม%ได)รับสิทธิ

ยกเว)นภาษี 
ข. ลําดับต%อมาจึงพิจารณาในส%วนของเงินท่ีได)จากการขายหน%วยลงทุนท่ีซ้ือมาภายในอัตราท่ีกําหนด (จํานวน = 30,000 

หน%วย x 10 = 300,000 บาท)  จํานวนค%าขายคืนหน%วยลงทุน (จํานวน = 30,000 x 12 = 360,000 บาท) มากกว%าเงิน
ลงทุน (ต)นเงิน) (จํานวน  = 30,000 x 10 = 300,000) ผลประโยชนมีค%าเปBนบวกหรือกําไรเท%ากับ 60,000 บาท 
(360,000 – 300,000 = 60,000 บาท) ผู)ลงทุนต)องดําเนินการ ดังน้ี 

(1) เงินผลประโยชนท่ีผู)ลงทุนได)รับจํานวน 60,000 บาท ไม%ต)องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ%าย  
(2) ผู)ลงทุนไม%ต)องนําเงินผลประโยชนน้ัน (60,000 บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินได)อ่ืนเพ่ือเสียภาษี 
(3) ผู)ลงทุนไม%ต)องชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี เน่ืองจากจํานวนเงิน 300,000 บาท ซ่ึงเปBนเงินลงทุนท่ีผู)ลงทุน

ได)รับสิทธิประโยชนทางภาษี และถือหน%วยลงทุนส%วนน้ีต%อเน่ืองกันเปBนระยะเวลาไม%น)อยกว%า 5 ปCปฏิทิน 
เปBนไปตามเง่ือนไขการลงทุน 

 
** หมายเหตุ : สําหรับการซ้ือหน%วยลงทุนตั้งแต%วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต)องถือหน%วย
ลงทุนต%อเน่ืองกันเปBนระยะเวลาไม%น)อยกว%า 7 ปCปฏิทิน 
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กรณีผู�ลงทุนปฏิบัติผิดเง่ือนไขการลงทุน 

 การขายคืนหน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวท่ีถือไว)น)อยกว%า 5 ปCปฏิทิน ถือว%าปฏิบัติผิดเง่ือนไขการลงทุน 

ตัวอย%างท่ี 7 ขายคืนหน%วยลงทุนผิดเง่ือนไขการลงทุน ได)รับเงินลงทุนสูงกว%าเงินลงทุน (เงินต)น) (สมมติว%าผู)ลงทุนมีเงินได)พึง
ประเมินในปCภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแล)วสามารถลงทุนได)สูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 

วันท่ีทํารายการ จํานวนเงินลงทุน NAV ต%อหน%วย จํานวนหน%วย จํานวนเงินค%าขายคืน 

(ลงทุน) 25 กันยายน 2552 500,000 10.0000 50,000.0000 - 

(ลงทุน) 25 เมษายน 2553 100,000 11.5000 8,695.6521 - 

(ลงทุน) 10 ตุลาคม 2553 200,000 10.7500 18,604.6511 - 

(ลงทุน) 2554 - - - - 

(ขายคืน) 20 ธันวาคม 2555 - 13.2500 50,000.0000 662,500 
 

 จากตัวอย%าง ผู)ลงทุนได)ซื้อหน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตั้งแต%ปC พ.ศ. 2552 และในปC พ.ศ. 2555 ได)ขาย
คืนหน%วยลงทุนท่ีซ้ือไว)ในปC พ.ศ. 2552 ท้ังหมด 50,000 หน%วย (ถือหน%วยลงทุนน)อยกว%า 5 ปCปฏิทิน ผิดเง่ือนไขการลงทุน)  
ผู)ลงทุนต)องดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ผู)ลงทุนได)รับเงินค%าขายคืนหน%วยลงทุน  (จํานวน = 50,000 x 13.25 = 662,500 บาท) สูงกว%าเงินลงทุนหรือ
ต)นทุน (จํานวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีค%าเปBนบวกหรือกําไรเท%ากับ 162,500 บาท 
(662,500 – 500,000 = 162,500 บาท) เงินผลประโยชนท่ีผู)ลงทุนได)รับน้ีจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ%าย 3% 

(2) ผู)ลงทุนมีหน)าท่ีนําเงินผลประโยชนน้ัน (162,500 บาท) ไปรวมคํานวณกับเงินได)อ่ืนท่ีผู)ลงทุนได)รับในปCภาษี 
พ.ศ. 2555 เพ่ือเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา 

(3) ผู)ลงทุนจะต)องชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท้ังจํานวนท่ีเคยได)รับมาในปCภาษี พ.ศ. 2552 (จากการท่ีได)นํา
เงินค%าซ้ือหน%วยลงทุนจํานวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงินได)เพ่ือยกเว)นภาษี) พร)อมเงินเพ่ิม (ระยะเวลาท่ี
ใช)คํานวณเงินเพ่ิมเริ่มนับเมื่อพ)นกําหนดเวลายื่นรายการหรือนําส%งภาษีจนถึงวันชําระหรือนําส%งภาษี) ดังน้ัน  
ผู)ลงทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ว 

 
** หมายเหตุ : สําหรับการซ้ือหน%วยลงทุนตั้งแต%วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต)องถือหน%วย
ลงทุนต%อเน่ืองกันเปBนระยะเวลาไม%น)อยกว%า 7 ปCปฏิทิน 
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ตัวอย%างท่ี 8 ขายคืนหน%วยลงทุนผดิเง่ือนไขการลงทุน ได)รับเงินลงทุนน)อยกว%าเงินลงทุน (ต)นเงิน) (สมมติว%าผู)ลงทุนมีเงินได)พึง
ประเมินในปCภาษี เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการลงทุนแล)วสามารถลงทุนได)สูงสุดจํานวนเงิน 500,000 บาท) 

วันท่ีทํารายการ จํานวนเงินลงทุน NAV ต%อหน%วย จํานวนหน%วย จํานวนเงินค%าขายคืน 

(ลงทุน) 25 กันยายน 2552 500,000 10.0000 50,000.0000 - 

(ลงทุน) 25 เมษายน 2553 100,000 11.5000 8,695.6521 - 

(ลงทุน) 10 ตุลาคม 2553 200,000 10.7500 18,604.6511 - 

(ลงทุน) 2554 - - - - 

(ขายคืน) 20 ธันวาคม 2555 - 9.2500 50,000.0000 462,500 
 

 จากตัวอย%าง ผู)ลงทุนได)ซื้อหน%วยลงทุนของกองทุนรวมหุ)นระยะยาวตั้งแต%ปC พ.ศ. 2552 และในปC พ.ศ. 2555 ได)ขาย
คืนหน%วยลงทุนท่ีซ้ือไว)ในปC พ.ศ. 2552 ท้ังหมด 50,000 หน%วย (ถือหน%วยลงทุนน)อยกว%า 5 ปCปฏิทิน ผิดเง่ือนไขการลงทุน)  
ผู)ลงทุนต)องดําเนินการ ดังน้ี  

(1) ผู)ลงทุนได)รับเงินค%าขายคืนหน%วยลงทุน (จํานวน 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) น)อยกว%าเงินลงทุนหรือต)น
เงิน (จํานวน 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชนมีค%าติดลบหรือขาดทุน เท%ากับ 37,500 บาท 
(462,500 – 500,000 = 37,500 บาท) ผลประโยชนท่ีเปBนขาดทุน ผู)ลงทุนไม%ต)องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ%าย 

(2) ผู)ลงทุนไม%ต)องนําผลขาดทุนไปคํานวณเพ่ือเสียภาษี และไม%สามารถนํายอดขาดทุนน้ี (37,500 บาท) ไปหักหรือ
ลดหย%อนในการคํานวณรวมกับเงินได)อ่ืนท่ีผู)ลงทุนได)รับในปC พ.ศ. 2555 เพ่ือเสียภาษีเงินได)บุคคลธรรมดา 

(3) ผู)ลงทุนจะต)องชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยได)รับมาท้ังจํานวนในปCภาษี พ.ศ. 2552 (จากการท่ีได)นํา
เงินค%าซ้ือหน%วยลงทุนจํานวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงินได)เพ่ือยกเว)นภาษี) ด)วย พร)อมเงินเพ่ิม 
(ระยะเวลาท่ีใช)คํานวณเพ่ิมเริ่มนับเมื่อพ)นกําหนดการยื่นรายการหรือนําส%งภาษีจนถึงวันชําระหรือนําส%งภาษี) 
ดังน้ัน ผู)ลงทุนจึงควรดําเนินการชําระคืนโดยเร็ว 
 

ในกรณีท่ีผู)ลงทุนซ้ือกองทุนรวมหุ)นระยะยาวหลายกองทุน และขายคืนหน%วยลงทุนหลายกองทุนในปCภาษีเดียวกัน 
โดยปฏบัิติผดิเง่ือนไขการลงทุน ถือหน%วยลงทุนน)อยกว%า 5 ปCปฏิทิน แม)ปรากฏผลกําไรและขาดทุนในแต%ละรายการหรือแต%ละ
กองทุน ผู)ลงทุนไม%สามารถนําผลกําไรผลขาดทุนมาหักกลบลบกันต)องนําส%วนท่ีแสดงผลกําไรไปรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได)
บุคคลธรรมดาเท%าน้ัน  

 

** หมายเหตุ : สําหรับการซ้ือหน%วยลงทุนตั้งแต%วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต)องถือหน%วย
ลงทุนต%อเน่ืองกันเปBนระยะเวลาไม%น)อยกว%า 7 ปCปฏิทิน 
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