


 

 

 

ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทุน 
 

ขอ้มูลที
ปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวฉบบันี�  ใช้เพื
อประโยชน์ในการเป็น
ขอ้มูลเบื�องตน้แก่ผูล้งทุนเกี
ยวกบัแนวทางปฏิบติัทั
วไปทางภาษีเท่านั�น คู่มือการลงทุนฉบบันี� ไม่ถือวา่เป็น
การให้คาํแนะนาํหรือปรึกษาทางดา้นภาษีแก่ผูล้งทุนแต่อย่างใด โดยขอ้เท็จจริงที
เกี
ยวกบัการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกนัไป รวมทั�งขอ้วินิจฉยั กฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัที
อา้งอิงอยู่ในคู่มือฉบบันี�  อาจมีการแกไ้ขเพิ
มเติมให้เปลี
ยนแปลงไปภายหลงัการจดัพิมพไ์ด้ ผู ้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง หรือปรึกษากบัศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร (RD Call 
Center) หรือปรึกษากบัที
ปรึกษาดา้นภาษีโดยตรง(ถา้มี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
สมาคมบริษทัจดัการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้งต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที
เกิดขึ�น
จากการที
ผูล้งทุนกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการอยา่งใดๆ โดยอาศยัขอ้มูลที
ปรากฎในคู่มือฉบบันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทนํา 
  
 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี�  ได้จดัทาํขึ� นตามนัยขอ้ @A แห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที
 สน.DD/D@@D เรื
อง “การจดัตั�งกองทุนรวมและการเขา้
ทาํสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวนัที
 DI กรกฎาคม พ.ศ.D@@D หรือตามประกาศอื
นที
มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  โดยคู่มือการลงทุนนี� มีวถุัประสงค์เพื
อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจให้กบัผูล้งทุนที

ประสงคจ์ะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เกี
ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที
ผูล้งทุนจะ
ไดรั้บเมื
อผูล้งทุนปฎิบติัตามเงื
อนไขการลงทุนที
กรมสรรพากรกาํหนดไว ้การชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีที
เคยไดรั้บการชาํระภาษีเงินไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชาํระเบี�ยปรับเงินเพิ
มหากผูล้งทุน
ปฎิบติัไม่เป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนกาํหนด เพื
อใหผู้ล้งทุนไดต้ดัสินใจลงทุน
ดว้ยความเขา้ใจถูกตอ้งวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นการลงทุนระยะยาว มี
เงื
อนไขและภาระผกูพนัหลายปี  
 
 จึงขอใหผู้ล้งทุนศึกษาขอ้มูลจากคู่มือการลงทุนฉบบันี�อยา่งละเอียดจนเขา้ใจ ควบคู่กนัไปพร้อมกบั
การศึกษาหนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองทุน 
แลว้จึงตดัสินใจตามที
ผูล้งทุนเห็นสมควร 
 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

หนา้ 
กฎหมาย กฎ ประกาศที!เกี!ยวข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษขีองผู้ลงทุน 

กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 
 กฎกระทรวง ฉบบัที
 DAK (พ.ศ. D@AL)          M 
 กฎกระทรวง ฉบบัที
 26K (พ.ศ. 2551)          3 
 กฎกระทรวง ฉบบัที
 267 (พ.ศ. 2551)               7 
 กฎกระทรวง ฉบบัที
 317 (พ.ศ. 2559)               9 
 

ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที
เกี
ยวกบัสิทธิประโยชนข์องเงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุน 
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 MKV)       11 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 ML@)       14 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 257)       16 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 276)                       MI 
 

ประมวลรัษฎากร 
 ประเภทเงินไดพึ้งประเมิน ตามมาตรา AX         21 
 ค่าใชจ่้ายหกัจากเงินได ้ตามมาตรา AD ทวิ ถึงมาตรา AK        23 
 เงินเพิ
มกรณีไม่เสียหรือนาํส่งภาษีภายในกาํหนดเวลา ตามมาตรา DL      24 
 
สรุปสาระสําคัญที!ผู้ลงทุนควรทราบ 
คาํนิยาม              25 
ประเภทของเงินลงทุนที
จะไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี        25 
สิทธิประโยชนท์างภาษีของผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว        25 
เงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละเงื
อนไขการไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณ 
เพื
อเสียภาษีบุคคลธรรมดา            26 
เงินหรือผลประโยชนใ์ดๆที
ไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน LTF ตามหลกัเกณฑ ์
และเงื
อนไขการไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา      28 
คาํเตือน              D9 
 
ตวัอย่างประกอบ                31 
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 

 

กฎกระทรวง  

ฉบับที! 246 (พ.ศ. 2547)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

--------------------------------------- 
                อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย พระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นพระราชบญัญติัที
มีบทบญัญติับาง
ประการเกี
ยวกบัการจาํกดัสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ
งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทาํได ้โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่
การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี�   

                ข้อ 1 ใหย้กเลิกความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบบัที
 228 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                “(32) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที
จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อ
การเลี�ยงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์  
 
                ข้อ 2 ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ
งของ (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 228 (พ.ศ.2544) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                “(55) เงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน ทั�งนี�  จะตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน
สามแสนบาท สาํหรับปีภาษีนั�น”  
 
                ข้อ 3 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็น (65) (66) และ (67) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                “(65) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่ กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยง
ชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั�งนี�  เฉพาะกรณีที
ผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี นบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก และเงินหรือผลประโยชนด์งักล่าวคาํนวณมาจากเงินไดพึ้ง
ประเมินที
ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม (55)  
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                (66) เงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยที์
ไดมี้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายในวนัที
 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ใน
อตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกินสามแสนบาท สาํหรับปีภาษีนั�น และเงิน
ไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซึ้
 งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลที

มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที
ยงั ไม่ไดแ้บ่ง  
                เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด  
                ในกรณีที
ผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
กาํหนดใน วรรคสอง ใหผู้มี้เงินได้
หมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึ
งดว้ย  
                (67) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์ทั�งนี�  เฉพาะกรณีที
ผูมี้ เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่หา้ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชนด์งักล่าวคาํนวณมาจากเงินไดพึ้ง
ประเมินที
ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้ตาม (66)”  

 
ใหไ้ว ้ณ วนัที
 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

  
  

 
สมคิด จาตุศรีพทิักษ์  

 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 

___________________________________________________________________________ 

 หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี� คือ โดยที!เป็นการสมควรกาํหนดให้เงินได้เท่าที!ได้จ่าย
เป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื!อการเลี �ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที!ได้รับเนื!องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนดังกล่าว
เป็นเงินได้พึงประเมินที!ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาํมาคาํนวณเพื!อเสียภาษีเงินได้ เพื!อส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวม
เพื!อการเลี �ยงชีพ และการลงทุนระยะยาวผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ จึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี�  
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กฎกระทรวง 
ฉบับที! 266 (พ.ศ. 2551) 

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

                          
               อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที
มีบทบญัญติับางประการ
เกี
ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ
งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี�  
  
             ข้อ 1 ใหย้กเลิกความใน (35) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 
  
                               “(35) เงินไดเ้ท่าที
ลกูจา้งจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของค่าจา้งเฉพาะส่วนที
เกิน หนึ
งหมื
นบาท แต่ไม่เกินสี
แสนเกา้
หมื
นบาท สาํหรับปีภาษีนั�น ทั�งนี�  สาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”  
  
                 ข้อ 2 ใหย้กเลิกความใน (43) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                                   
                               “(43) เงินไดเ้ท่าที
สมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เฉพาะส่วนที
 ไม่เกินหา้แสนบาท 
สาํหรับปีภาษีนั�น ทั�งนี�  สาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                         
                 ข้อ 3 ใหย้กเลิกความใน (54) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
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                               “(54) เงินไดเ้ท่าที
ผูอ้าํนวยการ ผูบ้ริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ่าย
เป็นเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนที
ไม่เกินหา้แสนบาท สาํหรับปี
ภาษีนั�น ทั�งนี�  สาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                         
                 ข้อ 4 ใหย้กเลิกความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                                   
                                “(55) เงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมินเฉพาะส่วนที
 ไม่เกินหา้แสน
บาท สาํหรับปีภาษีนั�น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วย
ลงทุนครั� งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั�นเมื
อผูมี้เงินไดมี้อายุไม่ตํ
ากวา่หา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ทั�งนี�  สาํหรับเงินไดพึ้ง
ประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที

อธิบดีกาํหนด    
                                   
                                 ในกรณีที
ผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรอง
เลี�ยงชีพ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
งเมื
อรวมกบัเงินสะสมที
จ่าย
เขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท    
                                   
                                 ในกรณีที
ผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนไม่ครบหา้ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรกหรือไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนที
ผูมี้เงินไดมี้อายคุรบหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ใหผู้มี้เงินไดน้ั�นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรค
หนึ
ง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึ
งมาแลว้ดว้ย”    
                         
                 ข้อ 5 ใหย้กเลิกความใน (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                                   
                               “(61) เงินไดเ้ท่าที
ผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเบี�ยประกนัภยัในปีภาษี สาํหรับการประกนัชีวิตของผูมี้ เงิน
ไดต้ามจาํนวนที
จ่ายจริง เฉพาะส่วนที
เกินหนึ
งหมื
นบาทแต่ไม่เกินเกา้หมื
นบาท โดยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตตอ้งมี
กาํหนดเวลาตั�งแต่สิบปีขึ�นไป และการประกนัชีวิตนั�นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัที
ประกอบกิจการประกนั
ชีวิตในราชอาณาจกัร ทั�งนี�  สาํหรับเบี�ยประกนัภยั ที
ไดจ่้ายตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที
อธิบดี กาํหนด”    
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                ข้อ 6 ใหย้กเลิกความใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                                   
                               “(66) เงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์
ไดมี้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายในวนัที
 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน เฉพาะส่วนที
ไม่เกินหา้แสนบาท สาํหรับปีภาษีนั�น และ
เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซึ้
งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลที

มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที
ยงัไม่ไดแ้บ่ง ทั�งนี�  สาํหรับเงินได ้พึงประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
เป็นตน้ไป    
                 
                                 เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกาํหนด    
                                   
                                 ในกรณีที
ผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
กาํหนดใน วรรคสอง ใหผู้มี้
เงินไดน้ั�นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรค
หนึ
งมาแลว้ดว้ย”    
                         
                ข้อ 7 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นขอ้ ( 78 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                                   
                               “(78) เงินไดข้องวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที
เป็น
หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคล ซึ
งมีเงินไดไ้ม่เกินหนึ
งลา้นสองแสนบาท สาํหรับปีภาษีนั�น ทั�งนี�  
สาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกาํหนด”    
                         
                         
  

 ใหไ้ว ้ณ วนัที
 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
  

   สุรพงษ ์สืบวงศลี์  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี� คือ เนื!องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นและฟื� นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรเพิ!มวงเงินที!ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สาํหรับเงินได้ที!ได้จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน
สาํรองเลี �ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน เงินค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื!อการเลี �ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั�งเงินได้ที!ได้จ่ายเป็นเบี�ยประกันภัยสาํหรับการประกันชีวิต เพื!อส่งเสริมการ
ออมของภาคครัวเรือน ซึ!งส่งผลเป็นการสนับสนุนการลงทุนใน ตลาดทุน อันจะทาํให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ!มขึ�น 
นอกจากนั�น สมควรยกเว้นเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที!มีจาํนวนไม่
เกินหนึ!งล้านสองแสนบาทไม่ต้องนาํมารวมคาํนวณเพื!อเสียภาษีเงินได้ เพื!อให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแขง็
และพัฒนาให้เกิดความยั!งยืน จึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี�  
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กฎกระทรวง 
ฉบับที! 267 (พ.ศ. 2551) 

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

 

                           อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติม
โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที
มีบทบญัญติับาง
ประการเกี
ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ
งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี�  
 

ข้อ 1 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสี
ของ ( 55 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 

“ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2551 ใหเ้งินไดต้ามวรรคหนึ
งเท่ากบัส่วนที
ไม่เกินเจด็แสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน และ
ในกรณีที
ผูมี้เงินไดด้งักล่าวไดจ่้ายเงินสะสมตามวรรคสองดว้ย เมื
อรวมเงินไดก้บัเงินสะสมแลว้ตอ้งไม่เกินเจด็แสน
บาท ทั�งนี�  เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกาํหนด และใหน้าํ
ความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย” 
 

ข้อ 2 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสี
ของ ( 66 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 

“ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดต้ามวรรคหนึ
งเท่ากบัส่วนที
ไม่เกินเจด็แสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้
ของเงินไดพึ้งประเมิน ทั�งนี�  เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้และการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื
อนไขที
อธิบดีกาํหนด และใหน้าํความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย” 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที
 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

สุชาติ ธาดาดาํรงเวช 
(นายสุชาติ ธาดาธาํรงเวช)  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  



 

8 

 

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

หมายเหต◌ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี� คือ เนื!องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการลงทุน
ผ่านกองทุนรวมเพื!อการเลี �ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพิ!มมากขึ�น เพื!อเป็นการสนับสนุนการลงทุนในตลาด
ทุนภายในประเทศอันจะทาํให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ!มขึ�น และป้องกันไม่ให้ตลาดทุนภายในประเทศได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงินที!เกิดขึ�นในปัจจุบัน สมควรเพิ!มวงเงินที!ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สาํหรับเงินค่าซื�อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื!อการเลี �ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กรณีที!ได้มีการลงทุนในกองทุนทั�งสองดังกล่าวในระหว่างวันที! 1 ตลุาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที! 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี� 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที! 9:; (พ.ศ. <==>) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
__________________ 

 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา A แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยพระราชบญัญติั

แกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 DX) พ.ศ. D@Mc และมาตรา AD (ML) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติม
โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 MX) พ.ศ. DAVK รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี�  

ขอ้ M ใหย้กเลิกความใน (KK) ของขอ้ D แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที
 DKK (พ.ศ. D@@M) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“(KK) เงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน เฉพาะส่วนที
ไม่เกินหา้แสน
บาท สาํหรับปีภาษีนั�น โดยเงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซึ้
 งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงหา้ง
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที
ยงัไม่ไดแ้บ่ง และผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวไม่นอ้ยกวา่เจด็ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตายทั�งนี�  สาํหรับเงินไดพึ้ง
ประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 M มกราคม พ.ศ. D@@V ถึงวนัที
 cM ธนัวาคม พ.ศ. D@KD 

การไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกาํหนด 
ในกรณีที
ผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
กาํหนดในวรรคสองใหผู้มี้

เงินไดน้ั�นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง
มาแลว้ดว้ย” 

ขอ้ D ใหย้กเลิกความใน (KL) ของขอ้ D แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 MDK  (พ.ศ. D@XV) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที
 DAK (พ.ศ. D@AL) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“(KL) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวม
หุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั�งนี�  เฉพาะกรณีที
เงินหรือผลประโยชนด์งักล่าว
คาํนวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดต้าม (KK) และผูมี้เงินไดถื้อ
หน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย” 

ขอ้ c บทบญัญติัใน (KK) ของขอ้ D แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที
 DKK  (พ.ศ. D@@M) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเฉพาะเงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที
ซื�อก่อนวนัที
 M มกราคม พ.ศ. D@@V 
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ขอ้ A บทบญัญติัใน (KL) ของขอ้ D แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที
 DAK (พ.ศ. D@AL) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเฉพาะเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที

ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาว สาํหรับหน่วยลงทุนที
ซื�อมาก่อนวนัที
 M 
มกราคม พ.ศ. D@@V 

ขอ้ @ กฎกระทรวงนี�ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 M มกราคม พ.ศ. 
D@@V เป็นตน้ไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที
 DI มิถุนายน พ.ศ. D@@V 
อภิศกัดิd  ตนัติวรวงศ ์

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี� คือ โดยที!รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา สาํหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื!อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวโดยขยาย
ระยะเวลาการยกเว้นเงินได้พึงประเมินที!ไม่ต้องรวมคาํนวณเพื!อเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาสาํหรับเงินได้เท่าที!
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนที!ซื�อตั�งแต่วันที! E มกราคม พ.ศ. FGGH ถึงวันที! IE ธันวาคม พ.ศ. FGJF และเงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที!ได้รับเนื!องจากการขายหน่วยลงทุนคืน รวมทั�งปรับปรุงหลกัเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที!จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าเจด็
ปีปฏิทิน จึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี� 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี!ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที! 169)  

เรื!อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื!อนไข เพื!อการยกเว้นภาษเีงนิได้  

สําหรับเงนิได้เท่าที!ได้จ่ายเป็นค่าซืFอหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

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

            
                  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ดงัต่อไปนี�  
 

                      ข้อ 1ใหย้กเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 133) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว ลงวนัที
 3 กนัยายน พ.ศ. 2547  

  

                 ข้อ 2 เงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์
จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขดงันี�  

                              (1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในปีภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน 500,000 บาท 

                              (2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวต่อเนื
องกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 5 ปีปฏิทินแต่ไม่รวมถึงกรณีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือ
ตาย 

                              กรณีทุพพลภาพ ตอ้งเป็นกรณีที
แพทยที์
ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ
งก่อใหเ้กิดเงินไดที้
จะนาํมาซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวไดอี้กต่อไป 

  

                  ข้อ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเกินกวา่หนึ
งกองทุนเงินไดเ้ท่าที
ได้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในแต่ละกองทุนที
จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสีย
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ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขตามขอ้ 2 การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหนึ
ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในปีภาษีนั�น 
ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน 500,000 บาท 

  

                   ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทั�งหมดหรือบางส่วน
ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอีกกองทุนหนึ
ง ไม่วา่จะโอนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลาย
กองทุน ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวนั�นภายใน5 วนัทาํการนบัตั�งแต่วนัถดัจาก
วนัที
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวที
โอนไดรั้บคาํสั
งโอนจากผูมี้เงินไดจึ้งจะถือวา่ระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนใน
กรณีดงักล่าวมีระยะเวลาต่อเนื
องกนั 

                              การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหนึ
ง กองทุนรวมหุน้ระยะยาวที
ไดรั้บ
คาํสั
งโอนจากผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งจดัทาํเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวที
รับโอนเกบ็
ไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมที
จะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

  

                   ข้อ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 และขอ้ 3 ใหย้กเวน้
เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน ทั�งนี�  จะตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 500,000 บาท สาํหรับปีภาษีนั�น และผู ้
มีเงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคล และกอง
มรดกที
ยงัไม่ไดแ้บ่ง  

  

                   ข้อ 6 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศนี�  ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหนงัสือรับรองการซื�อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมที
แสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวดงักล่าว 

  

                   ข้อ 7 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม
ขอ้ 5 แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดต้ามขอ้ 5 แต่ไม่รวมถึงกรณีที
ผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือ
ตายผูมี้เงินไดต้อ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับปีภาษีที
ไดน้าํเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงินไดเ้พื
อยกเวน้ภาษีเงิน
ไดม้าแลว้ที
อยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตั�งแต่วนัที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องปีภาษีนั�น ๆ จนถึง
วนัที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติมเพื
อเสียภาษีเงินไดเ้พิ
มเติมของปีภาษีดงักล่าว พร้อม
เงินเพิ
มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร  

                              ในกรณีที
มีการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวซึ
งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามขอ้ 2 หรือขอ้ 3 การคาํนวณตน้ทุนผลประโยชนที์
ไดจ้ากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื
อเสียภาษีใน
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร  

เกี!ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที! 175 ) 

เรื!อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื!อนไขเพื!อการยกเว้นภาษเีงนิได้ 

สําหรับเงนิได้เท่าที!ได้จ่ายเป็นค่าซืFอหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

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

  

                       อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑวิ์ธีการ และ
เงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาว และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ดงัต่อไปนี�  

  

                       ข้อ 1 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสองของ (1) ของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 169) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินได้
สาํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ลงวนัที
 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

                         “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวระหวา่งวนัที
 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซื้�อหน่วยลงทุนระหวา่งวนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 
2551 ถึงวนัที
 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 และไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนเพิ
มเติมระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ตามวรรคหนึ
งเท่ากบัส่วนที
ไม่เกิน 700,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมินสาํหรับปีภาษี 
2551 ” 

  

                       ข้อ 2 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสามของขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบั
ภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 169) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินได้
เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ลงวนัที
 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  

                         “ในปีภาษี 2551 การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหนึ
งระหวา่งวนัที
 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซื้�อหน่วยลงทุนระหวา่งวนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
ถึงวนัที
 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 และไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนเพิ
มเติมระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในปีภาษี 
2551 ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน 700,000 บาท” 
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                       ข้อ 3 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสองของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบั
ภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 169) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินได้
เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ลงวนัที
 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

                         “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ
งระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 หรือไดซื้�อหน่วยลงทุนระหวา่งวนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 
30 กนัยายน พ.ศ. 2551 และไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนเพิ
มเติมระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้เงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน ทั�งนี�  จะตอ้ง
มีจาํนวนไม่เกิน 700,000 บาท สาํหรับปีภาษี 2551” 

  

                       ข้อ 4 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป  

  

                                                    ประกาศ ณ วนัที
 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

  

วินยั วิทวสัการเวช 
(นายวินยั วิทวสัการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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กรณีดงักล่าวใหค้าํนวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

                   ข้อ 8 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศนี�  ใหผู้มี้เงินไดน้าํเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปคาํนวณหกั
จากเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื
อไดห้กัตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแลว้ 

  

                   ข้อ 9 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ.2551 เป็นตน้ไป 

  

ประกาศ ณ วนัที! 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 

วินยั วิทวสัการเวช 

(นายวินยั วิทวสัการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี!ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที! <=; ) 

เรื!อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื!อนไขเพื!อการยกเว้นภาษเีงนิได้ 

สําหรับเงนิได้เท่าที!ได้จ่ายเป็นค่าซืFอหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

__________________________________ 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ D (KK) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 DKK (พ.ศ. D@@M) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข 
เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวและการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ดงัต่อไปนี�  

ขอ้ M ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ
งของ (M) ของขอ้ D ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบั 
ภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 MKV) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับ เงินไดเ้ท่าที

ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ลงวนัที
 DA ธนัวาคม พ.ศ. D@@M และ ใหใ้ชค้วามต่อไปนี�
แทน 

“(M) ผูมี้เงินไดต้อ้งซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ M@ 
ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน @XX,XXX บาท สาํหรับปี
ภาษีนั�น” 

ขอ้ D ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ c ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัที
 MKV) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
 ไดจ่้ายเป็น
ค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ลงวนัที
 DA ธนัวาคม พ.ศ. D@@M และใหใ้ช ้ความต่อไปนี�แทน 

“การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหนึ
ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนั ไม่เกินร้อย
ละ M@ ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน @XX,XXX บาท 
สาํหรับปีภาษีนั�น” 

ขอ้ c ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ
งของขอ้ @ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัที
 MKV) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็น
ค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ลงวนัที
 DA ธนัวาคม พ.ศ. D@@M และใหใ้ช ้ความต่อไปนี�แทน 
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 “ขอ้ @ การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนตามขอ้ D และขอ้ c 
ใหย้กเวน้เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ M@ ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะ
ส่วนที
ไม่เกิน @XX,XXX บาท สาํหรับปีภาษีนั�น และผูมี้เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้ง
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที
ยงัไม่ไดแ้บ่ง” 

ขอ้ A ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที
 M มกราคม D@@I เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที
 D กรกฎาคม พ.ศ. D@@I 

ประสงค ์พนูธเนศ 

(นายประสงค ์พนูธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี!ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที! <;I ) 

เรื!อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื!อนไขเพื!อการยกเว้นภาษเีงนิได้ 

สําหรับเงนิได้เท่าที!ได้จ่ายเป็นค่าซืFอหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

__________________________________ 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ D (KK) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 MDK (พ.ศ. D@XV) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 cML (พ.ศ. D@@V) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ดงัต่อไปนี�  

ขอ้ M เงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์
จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข ดงันี�  

(M) ผูมี้เงินไดต้อ้งซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ M@ 
ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน @XX,XXX บาท สาํหรับปี
ภาษีนั�น และไดซื้�อหน่วยลงทุนนั�นในระหวา่งวนัที
 M มกราคม พ.ศ. D@@V ถึงวนัที
 cM ธนัวาคม พ.ศ. D@KD 

(D) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวต่อเนื
องกนัไม่นอ้ยกวา่ L ปี
ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีที
ผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตาย 

กรณีทุพพลภาพ ตอ้งเป็นกรณีที
แพทยที์
ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ
งก่อใหเ้กิดเงินไดที้
จะนาํมาซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวไดอี้กต่อไป 

ขอ้ D กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเกินกวา่หนึ
งกองทุน เงินได้
เท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในแต่ละกองทุนที
จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณ
เพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข ตามขอ้ M 

การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหนึ
งตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
M@ ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน @XX,XXX บาท สาํหรับ
ปีภาษีนั�น 
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ขอ้ c กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทั�งหมด หรือ
บางส่วนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอีกกองทุนหนึ
ง ไม่วา่จะโอนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนเดียว
หรือหลายกองทุน ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวนั�นภายใน @ วนัทาํการนบัตั�งแต่
วนัถดัจากวนัที
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวที
โอนไดรั้บคาํสั
งโอนจากผูมี้เงินได ้จึงจะถือวา่ระยะเวลาในการถือหน่วย
ลงทุนในกรณีดงักล่าวมีระยะเวลาต่อเนื
องกนั 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามวรรคหนึ
ง กองทุนรวมหุน้ระยะยาวที
ไดรั้บ
คาํสั
งโอนจากผูมี้เงินได ้จะตอ้งจดัทาํเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวที
รับโอนเกบ็
ไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมที
จะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

ขอ้ 4 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนตามขอ้ M และ ขอ้ D ให้
ยกเวน้เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ M@ ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะ
ส่วนที
ไม่เกิน @XX,XXX บาท สาํหรับปีภาษีนั�น โดยผูมี้เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้ง
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที
ยงัไม่ไดแ้บ่ง และยกเวน้สาํหรับค่าซื�อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์
ไดซื้�อตั�งแต่วนัที
 M มกราคม พ.ศ. 
D@@V ถึงวนัที
 cM ธนัวาคม พ.ศ. D@KD 

ขอ้ @ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศนี�  ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหนงัสือรับรองการซื�อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมที
แสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวม
หุน้ระยะยาวดงักล่าว 

ขอ้ K กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงิน
ไดต้ามขอ้ A แลว้ ต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ M หรือขอ้ D ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดต้ามขอ้ A แต่ไม่รวมถึงกรณีที
ผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรือตาย ผูมี้เงินไดต้อ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับปีภาษีที
ไดน้าํเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงินไดเ้พื
อยกเวน้
ภาษีเงินไดม้าแลว้ที
อยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกิน @ ปี นบัตั�งแต่วนัที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องปีภาษี
นั�นๆ จนถึงวนัที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติมเพื
อเสียภาษีเงินไดเ้พิ
มเติมของปีภาษี
ดงักล่าว พร้อมเงินเพิ
มตามมาตรา DL แห่งประมวลรัษฎากร 

ในกรณีที
มีการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวซึ
งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของขอ้ M หรือ ขอ้ D การคาํนวณตน้ทุนผลประโยชนที์
ไดจ้ากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื
อเสียภาษีใน
กรณีดงักล่าวใหค้าํนวณโดยวิธีเขา้ก่อนออก่อน (FIFO)  
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ขอ้ L การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศนี�  ใหผู้มี้เงินไดน้าํเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีไป
คาํนวณหกัจากเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา AX แห่งประมวลรัษฎากร เมื
อไดห้กัตามมาตรา AD ทวิ ถึง มาตรา AK 
แห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

ขอ้ I ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที
 M มกราคม พ.ศ. D@@V เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที
 30 สิงหาคม พ.ศ. D@@V 

ประสงค ์พนูธเนศ 

(นายประสงค ์พนูธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎากร           

          ประเภทเงนิได้พงึประเมนิ 

          มาตรา 40 เงินไดพึ้งประเมินนั�น คือเงินไดป้ระเภทต่อไปนี�  รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที
ผูจ่้ายเงินหรือผูอื้
น
ออกแทนใหส้าํหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่วา่ในทอดใด 

            (1) เงินไดเ้นื
องจากการจา้งแรงงานไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบี�ยเลี�ยง โบนสั เบี�ยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ 
เงินค่าเช่าบา้น เงินที
คาํนวณไดจ้ากมลูค่าของการไดอ้ยูบ่า้นที
นายจา้งใหอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินที
นายจา้งจ่ายชาํระ
หนี�ใดๆ ซึ
งลกูจา้งมีหนา้ที
ตอ้งชาํระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดาที
ไดเ้นื
องจากการจา้งแรงงาน 

            (2) เงินไดเ้นื
องจากหนา้ที
หรือตาํแหน่งงานที
ทาํ หรือจากการรับทาํงานให ้ไม่วา่จะเป็นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที
ทาํ เบี�ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่าบา้น เงินที
คาํนวณไดจ้ากมลูค่า
ของการไดอ้ยูบ่า้นที
ผูจ่้ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินที
ผูจ่้ายเงินไดจ่้ายชาํระหนี�ใดๆ ซึ
งผูมี้เงินไดมี้หนา้ที
ตอ้ง
ชาํระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดาที
ไดเ้นื
องจากหนา้ที
หรือตาํแหน่งงานที
ทาํ หรือจากการรับ
ทาํงานใหน้ั�นไม่วา่หนา้ที
 หรือตาํแหน่งงาน หรืองานที
รับทาํใหน้ั�นจะเป็นการประจาํหรือชั
วคราว 

            (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธิd หรือสิทธิอยา่งอื
น เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัไดม้าจาก
พินยักรรม นิติกรรมอยา่งอื
น หรือคาํพิพากษาของศาล 

            (4) เงินไดที้
เป็น 

                 (ก) ดอกเบี�ยพนัธบตัร ดอกเบี�ยเงินฝาก ดอกเบี�ยหุน้กู ้ดอกเบี�ยตัnวเงิน ดอกเบี�ยเงินกูย้ืมไม่วา่จะมี
หลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบี�ยเงินกูย้ืมที
อยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ที
จ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที
เหลือจากถกูหกัภาษีไว ้ณ ที
จ่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรือผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบั
ราคาจาํหน่ายตัnวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี� ที
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื
นเป็นผูอ้อก
และจาํหน่ายครั� งแรกในราคาตํ
ากวา่ราคาไถ่ถอน รวมทั�งเงินไดที้
มีลกัษณะทาํนองเดียวกนักบัดอกเบี�ย ผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนอื
นๆ ที
ไดจ้ากการใหกู้ย้ืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี� ทุกชนิด ไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็
ตาม 

                 (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกาํไรหรือ ประโยชนอื์
นใดที
ไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินที
มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จดัตั�งขึ�นสาํหรับใหกู้ย้ืมเงินเพื
อ
ส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของกาํไรที
อยูใ่นบงัคบัตอ้งถกูหกั
ภาษีไว ้ณ ที
จ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนที
เหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ที
จ่ายตามกฎหมาย
ดงักล่าว 
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                 เพื
อประโยชนใ์นการคาํนวณเงินไดต้ามวรรคหนึ
ง ในกรณีที
บุตรชอบดว้ยกฎหมายที
ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะเป็นผูมี้เงินได ้และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินไดข้องบุตร
ดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดา แต่ถา้ความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินไดข้อง
บุตรดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดาหรือของมารดาผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอ้าํนาจ
ปกครองร่วมกนั  

               ความในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบักบับุตรบุญธรรมที
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะซึ
งเป็นผูมี้เงินไดด้ว้ยโดยอนุโลม 

   (ค) เงินโบนสัที
จ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

               (ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที
จ่ายไม่เกินกวา่กาํไรและเงินที
กนัไว้
รวมกนั 

               (จ) เงินเพิ
มทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซึ
งตั�งจากกาํไรที
ไดม้าหรือเงินที
กนัไวร้วมกนั 

               (ฉ) ผลประโยชนที์
ไดจ้ากการที
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั หรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนั 
ซึ
 งตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน 

               (ช) ผลประโยชนที์
ไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วนหรือ โอนหุน้ หุน้กู ้พนัธบตัร หรือตัnวเงิน หรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี� ที
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื
นเป็นผูอ้อก ทั�งนี�  เฉพาะซึ
งตีราคาเป็นเงินได้
เกินกวา่ที
ลงทุน 

            (5) เงินหรือประโยชนอ์ยา่งอื
นที
ไดเ้นื
องจาก 

   (ก) การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

               (ข) การผิดสญัญาเช่าซื�อทรัพยสิ์น 

               (ค) การผิดสญัญาซื�อขายเงินผอ่นซึ
งผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นที
ซื�อขายนั�น โดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือ
ประโยชนที์
ไดรั้บไวแ้ลว้  

               ในกรณี (ก) ถา้เจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเชื
อวา่ ผูมี้เงินไดแ้สดงเงินไดต้ํ
าไป ไม่ถกูตอ้งตามความ
เป็นจริง เจา้พนกังานประเมินมีอาํนาจประเมินเงินไดน้ั�นตามจาํนวนเงินที
ทรัพยสิ์นนั�นสมควรใหเ้ช่าไดต้ามปกติ 
และใหถื้อวา่จาํนวนเงินที
ประเมินนี� เป็นเงินไดพึ้งประเมินของผูมี้เงินได ้ในกรณีนี�จะอุทธรณ์การประเมินกไ็ด ้ทั�งนี�
ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลกัษณะ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

               ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถื้อวา่เงินหรือประโยชนที์
ไดรั้บไวแ้ลว้แต่วนัทาํสญัญาจนถึงวนัผิดสญัญาทั�งสิ�น 
เป็นเงินไดพึ้งประเมินของปีที
มีการผิดสญัญานั�น 
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            (6) เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื
น ซึ
 งจะไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดชนิดไว ้

            (7) เงินไดจ้ากการรับเหมาที
ผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระในส่วนสาํคญันอกจากเครื
องมือ 

            (8) เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื
นนอกจากที
ระบุไว้
ใน (1) ถึง (7) แลว้ 

            เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ
ง ถา้ผูจ่้ายเงินหรือผูอื้
นออกแทนใหส้าํหรับเงินไดป้ระเภทใด ไม่วา่ทอดใดหรือ
ในปีภาษีใดกต็าม ใหถื้อเป็นเงินไดป้ระเภทและของ ปีภาษีเดียวกนักบัเงินไดที้
ออกแทนใหน้ั�น 

ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ 

มาตรา L< ทว ิเงินไดพึ้งประเมินตามความในมาตรา AX (M) และ (D) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อย
ละ AX แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน KX,XXX บาท 

ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดต้ามวรรณหนึ
ง และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหต่้างฝ่าย
ต่างหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามเกณฑใ์นวรรณหนึ
ง 

มาตรา L< ตรี เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา AX (c) เฉพาะที
เป็นค่าแห่งลิขสิทธิd ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการ
เหมาไดร้้อยละ AX แต่ตอ้งไม่เกิน KX,XXX บาท 

ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดต้ามวรรณหนึ
ง และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีใหต่้างฝ่าย
ต่างหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามเกณฑใ์นวรรคหนึ
ง 

มาตรา L9 เงินไดพึ้งประเมินตามความในมาตรา AX (@) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามที
กาํหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา LL เงินไดพึ้งประเมินตามความในมาตรา AX (K) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามที
กาํหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา L= เงินไดพึ้งประเมินตามความในมาตรา AX (L) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามที
กาํหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา LI เงินไดพึ้งประเมินตามความในมาตรา AX (I) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามที
กาํหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 
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เงนิเพิ!มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษภีายในกําหนดเวลา 

          มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนาํส่งภาษีภายในกาํหนดเวลาตามที
บญัญติัไวใ้นหมวดต่างๆ แห่งลกัษณะนี�
เกี
ยวกบัภาษีอากรประเมิน ใหเ้สียเงินเพิ
มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที
ตอ้งเสีย หรือ
นาํส่งโดยไม่รวมเบี�ยปรับ 

             ในกรณีอธิบดีอนุมติัใหข้ยายกาํหนดเวลาชาํระหรือนาํส่งภาษี และไดมี้การชาํระหรือนาํส่งภาษีภายใน
กาํหนดเวลาที
ขยายใหน้ั�น เงินเพิ
มตามวรรคหนึ
งใหล้ดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

             การคาํนวณเงินเพิ
มตามวรรคหนึ
งและวรรคสอง ใหเ้ริ
มนบัเมื
อพน้กาํหนดเวลาการยื
นรายการหรือนาํส่ง
ภาษีจนถึงวนัชาํระหรือนาํส่งภาษี แต่เงินเพิ
มที
คาํนวณไดมิ้ใหเ้กินจาํนวนภาษีที
ตอ้งเสียหรือนาํส่ง ไม่วา่ภาษีที
ตอ้ง
เสียหรือนาํส่งนั�นจะเกิดจากการประเมินหรือคาํสั
งของเจา้พนกังานหรือคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ หรือคาํพิพากษาของศาล
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สรุปสาระสําคัญที!ผู้ลงทุนควรทราบ 

1. คํานิยาม 
 

คู่มือการลงทุนหมายความว่า เอกสารเผยแพร่ที
เกี
ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที
จัดทาํขึ� นตามความในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที
 สน.DD/D@@D เรื
 อง “การจดัตั�งกองทุนรวมและการเขา้ทาํสัญญารับ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวนัที
 DI กรกฎาคม พ.ศ. D@@D  
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ
 งหมายถึง กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที
นาํเงินที
ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วย

ลงทุนไปลงทุนในหรือมีไวซึ้
 งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี� ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ไดแ้ก่ 

(M) หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียน หรือ 

(D) ตราสารแห่งทุนซึ
 งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น 

หรือกลุ่มหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  

 

2. ประเภทของเงนิลงทุนที!จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

เงินที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตอ้งเป็น 

“เงินไดพึ้งประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของผูมี้เงินไดซึ้
 งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้งหุน้ส่วน

สามญัหรือคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที
ยงัไม่ไดแ้บ่ง ซึ
 งต่อไปนี� ในคู่มือการลงทุนนี�จะเรียก

โดยยอ่วา่ “เงินไดพึ้งประเมิน” 

 

3. สิทธิประโยชน์ทางภาษขีองผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ผูล้งทุนที
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเงื
อนไขที
กรมสรรพากร
กาํหนดอยา่งครบถว้น จะไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี ดงันี�  

(1) เงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุน ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  

(2) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุน ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวม
คาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
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4. เงนิได้ที!จ่ายเป็นค่าซืFอหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และเงื!อนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื!อเสีย

ภาษบุีคคลธรรมดา  

เงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุน จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมื
อ ผู ้

ลงทุนต้องซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขอย่าง

ครบถว้น ดงันี�  

(1) เงินที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อย

ละ M@ ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในปีภาษีนั�น เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน @XX,XXX บาท โดย

เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซึ้
 งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงหา้งหุน้ส่วน

สามญัหรือคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที
ยงัไม่ไดแ้บ่ง 

(ในปีภาษี 2551 หากผูล้งทุนมีการซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวระหว่างวนัที
 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวม

คาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเท่ากบัส่วนที
ไม่เกิน LXX,XXX บาท แต่ไม่เกินร้อย

ละ M@ ของเงินไดพึ้งประเมินสาํหรับปีภาษี D@@M โดยการซื�อหน่วยลงทุนนั�นจะเริ
มซื�อหรือ

ซื�อเพิ
มเติมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวกไ็ด)้ 

(2) ตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที
ไดซื้�อไวใ้นแต่ละครั� งต่อเนื
องกันเป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า @ ปีปฏิทิน สําหรับยอดที
ซื�อหน่วยลงทุนก่อนวนัที
 M มกราคม พ.ศ. 

D@@V หรือ ไม่นอ้ยกว่า L ปีปฏิทิน สําหรับยอดการซื�อหน่วยลงทุน ตั�งแต่วนัที
 M มกราคม 

พ.ศ. D@@V ถึงวนัที
 cM ธนัวาคม พ.ศ. D@KD โดยเงื
อนไขนี�ไม่ใชบ้งัคบักรณีที
ผูล้งทุนไถ่ถอน

เหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือ ตาย  ในกรณีทุพพลภาพนั�น ตอ้งเป็นกรณีที
แพทย์

ที
ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบ

อาชีพซึ
งก่อใหเ้กิดเงินไดอี้กต่อไป 

(3) กรณีผูล้งทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเกินกว่าหนึ
งกองทุน เงินไดเ้ท่าที


จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในแต่ละกองทุนที
จะไดรั้บยกเวน้ไม่

ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เงื
อนไขที
อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด และตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ M@ ของเงิน

ไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในแต่ละปี และไม่เกิน @XX,XXX บาท 
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ทั�งนี�  สิทธิในการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับเงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑที์
ระบุใน ขอ้ควรทราบ ตามที
ปรากฏดา้นล่างนี�ดว้ย 

 

กรณีผู้ลงทุนปฏิบัตผิดิเงื!อนไข 

หากผูล้งทุนปฏิบติัผิดเงื
อนไขขา้งตน้ จะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
เคยไดรั้บ ซึ
งมีรายละเอียดดงันี�  

กรณีผูล้งทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนและไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ปแลว้ หากต่อมามีการขายหน่วยลงทุน

โดยปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน จะตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที
เคยไดรั้บมา  โดยยื
นแบบแสดง

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติมเพื
อเสียภาษีเงินไดเ้พิ
มเติม พร้อมเงินเพิ
มตามมาตรา DL แห่งประมวล

รัษฎากร (ระยะเวลาที
ใชค้าํนวณเงินเพิ
มเริ
มนบัเมื
อพน้กาํหนดเวลาการยื
นรายการหรือนาํส่งภาษีจนถึงวนั

ชาํระหรือนาํส่งภาษี) ดงันั�นผูล้งทุนจึงควรดาํเนินการชาํระคืนโดยเร็ว 

ข้อควรทราบ 

(1) การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ยกเวน้

เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินร้อยละ M@ ของเงินได ้และตอ้งไม่เกิน @XX,XXX 

บาท สาํหรับปีภาษีนั�น และผูมี้เงินไดต้อ้งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือ

คณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที
ยงัไม่ไดแ้บ่ง 

(ในปี D@@M หากผูมี้เงินไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนระหว่างวนัที
 M ตุลาคม พ.ศ.D@@M ถึงวนัที
 cM 

ธนัวาคม พ.ศ.D@@Mใหย้กเวน้เงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ในอตัราไม่เกินร้อยละ M@ ของเงินได ้แต่จะตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน LXX,XXX บาท สําหรับปีภาษี 

D@@M โดยการซื�อหน่วยลงทุนนั�นจะเริ
มซื�อหรือซื�อเพิ
มเติมในช่วงเวลาดงักล่าวกไ็ด)้ 

(2) เงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตอ้งเป็นเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาไม่เกินวนัที
 cM ธนัวาคม พ.ศ. D@KD เท่านั�น โดยตอ้งถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวที
ไดซื้�อไวแ้ต่ละครั� งต่อเนื
องกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า L ปีปฏิทิน สาํหรับยอดการซื�อ

หน่วยลงทุน ตั�งแต่วนัที
 M มกราคม พ.ศ. D@@V ถึงวนัที
 cM ธนัวาคม พ.ศ. D@KD 

(3) กรณีมีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ผูล้งทุนจะตอ้งโอนการลงทุน(เงินลงทุน

และผลประโยชน์)ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื
นภายใน @ วนัทาํการ นบัถดัจากวนัที
กองทุน



 

28 

 

รวมหุ้นระยะยาวที
โอนไดรั้บคาํสั
ง  ทั�งนี�  ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นภาระของผูล้งทุนตอ้งแยก

ชาํระต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน LTF ไดเ้พื
อไม่ใหผู้ล้งทุนผิดเงื
อนไข

สิทธิประโยชนท์างภาษี 

(4) การคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน ์และการหกัเงินลงทุนแต่ละรายการ เมื
อมีกรณีขาย

คืนหน่วยลงทุนหรือการโอนยา้ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ
 งเพื
อไปลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื
น ใหใ้ชวิ้ธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (First In First Out  

-  FIFO) ดังนัFน ผู้ลงทุนต้องระมัดระวังในการตรวจสอบเงื!อนไขทางภาษีก่อนการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกครัFง 

(5) เมื
อครบกาํหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงินไดฯ้ (31 ธันวาคม พ.ศ.2562)  ผูถื้อหน่วยลงทุน

ตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ.2563 จะไม่สามารถไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีอีกต่อไป  
 
 

5. เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ  ที!ได้รับเนื!องจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ตามหลักเกณฑ์

และเงื!อนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื!อเสียภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 

เงินหรือผลประโยชน์ใดๆที
ไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

รวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมื!อเป็นเงินหรือผลประโยชน์ใดๆที!ได้รับเนื!องจากการขายคืน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF เท่าจํานวนที!จ่ายเป็นค่าซืFอหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ := ของ

เงินได้พึงประเมินและไม่เกิน =RR,RRR บาท และผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า = ปีปฏิทิน 

สําหรับยอดที!ซืFอหน่วยลงทุนก่อนวนัที! : มกราคม พ.ศ. <==> หรือ ไม่น้อยกว่า ; ปีปฏิทิน สําหรับยอดการ

ซืFอหน่วยลงทุน ตัFงแต่วันที! : มกราคม พ.ศ. <==> ถึงวันที! 9: ธันวาคม พ.ศ. <=I< แต่ไม่รวมถึงกรณี

ทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชนด์งักล่าวคาํนวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บสิทธิยกเวน้

ภาษีเงินไดต้ามกฎหมาย  

กรณีผู้ลงทุนปฏิบัตผิดิเงื!อนไข 

หากผูล้งทุนปฏิบติัผิดเงื
อนไขขา้งตน้ จะตอ้งนาํเงินหรือผลประโยชน์  (capital gain) ที
ไดจ้ากการขายคืน

หน่วยลงทุนไปรวมกบัเงินไดอื้
นๆ ที
ผูล้งทุนไดรั้บในปีนั�น เพื
อเสียภาษีเงินได ้และหากเป็นกรณีที
เคย

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาก่อน จะตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที
เคยไดรั้บมาโดยยื
นแบบ

แสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ
มเติมเพื
อเสียภาษีเงินไดเ้พิ
มเติม พร้อมเงินเพิ
มตามมาตรา DL แห่ง

ประมวลรัษฎากร 
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ข้อควรทราบ 

กรณีมีกาํไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่วนที
เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน 

(ส่วนที
ไม่ไดรั้บยกเวน้ค่าซื�อและไม่ไดน้าํไปลดหย่อนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไม่ว่าผูล้งทุนจะถือหน่วย

ลงทุนนั�นเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม ถือเป็นเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้

นาํมารวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นเงินค่าขายหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว หกัราคาทุน และแสดงส่วนต่างในช่อง “ไม่ยกเวน้”   (อา้งอิงตาม FAQ หมวดหมู่

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เลขที
 410348  เรื
อง ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่วนที
เกินอตัรา

ร้อยละ 15 ของเงินไดซึ้
งไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหกัลดหยอ่น)  
 

6. คําเตอืน 

“การลงทุนในหน่วยลงทุนยอ่มมีความเสี
ยงควบคู่ไปกบัผลตอบแทน ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน

รวม มิไดเ้ป็นสิ
งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต ก่อนการตดัสินใจลงทุนควรศึกษาหนงัสือชี�ชวน

อยา่งรอบคอบ” 

“สิทธิประโยชน์ทางภาษีที
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวนี� พึงไดรั้บ จะสิ�นสุดลงเมื
อผูถื้อ

หน่วยลงทุนไม่ปฏิบติัตามเงื
อนไขการลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ที
เคยไดรั้บพร้อมเงินเพิ
ม ทั�งนี�  สิทธิประโยชน์ทางภาษีที
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ และภาระภาษีที
อาจ

เกิดขึ�นเมื
อไม่ปฏิบติัตามเงื
อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที
กรมสรรพากรกาํหนด ดงันั�น ผูล้งทุนจึงควร

ศึกษาเงื
อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และคู่มือการลงทุนเกี
ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวให้เขา้ใจโดยขอคาํปรึกษาแนะนาํจากศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร (RD Call Center) หรือ

ปรึกษากบัที
ปรึกษาดา้นภาษีโดยตรง(ถา้มี) ก่อนตดัสินใจลงทุน” 
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ตวัอย่างประกอบ 

เงื!อนไขการลงทุนที!ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

1. เงื!อนไขเกี!ยวกบัจาํนวนเงนิที!จ่ายเป็นค่าซืFอหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที!จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษ ี

ตวัอยา่งที
 M จาํนวนเงินลงทุนสูงสุดในแต่ละปีที
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่เกินร้อยละ M@ ของเงินไดพึ้งประเมินในปี

ภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะส่วนไม่เกิน @XX,XXX บาท  

สมมติฐาน จาํนวนเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บทั�งปี   อตัราร้อยละ M@               จาํนวนเงินลงทุนขั�นสูงสุดรวมทั�งปี 

ที
  (ตั�งแต่ M มกราคม ถึง cM ธนัวาคม)   ของเงินไดพึ้งประเมิน         ที
จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

M   X    X    X 

D   MXX,XXX    M@,XXX    M@,XXX 

c   @XX,XXX    L@,XXX    L@,XXX 

A   M,XXX,XXX   M@X,XXX    M@X,XXX 

@   D,XXX,XXX   cXX,XXX    cXX,XXX 

K   c,@XX,XXX   @D@,XXX    @XX,XXX 

ตวัอยา่งที
 D สมมติวา่ผูล้งทุนมีเงินไดพึ้งประเมินตลอดปีภาษีจาํนวน c,@XX,XXX บาท เท่ากนัทุกปี ผูล้งทุนจะลงทุนซื�อหน่วย

ลงทุน LTF เพียงกองทุนเดียว หรือหลายกองทุน หรือไม่ลงทุนในปีใดปีหนึ
ง หรือจะลงทุนในจาํนวนเท่าใดก็ได ้แต่เมื
อ

รวมกนัทุกกองทุนในปีปฏิทินเดียวกนัแลว้ ผูล้งทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพียงเท่าจาํนวนเงินที
ไม่เกินร้อยละ M@ 

ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในปีภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะส่วนไม่เกิน @XX,XXX บาท ดงันี�  

ปี พ.ศ.  เงินลงทุนใน LTF1  LTF2   LTF3 เงินลงทุนทั�งสิ�น เงินลงทุนที
ไดรั้บสิทธิ 

ที
ลงทุน          ประโยชน์ทางภาษี 

D@@D  @XX,XXX   -  -  @XX,XXX  @XX,XXX 

D@@c  MXX,XXX   MXX,XXX  MXX,XXX  cXX,XXX  cXX,XXX 

D@@A  -   MXX,XXX  @X,XXX  M@X,XXX  M@X,XXX 

D@@@  -   -  -  -  - 
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D@@K  -   -  -  -  - 

D@@L  c@X,XXX   DXX,XXX  -  @@X,XXX  @XX,XXX 

 

2. เงื!อนไขเกี!ยวกบัระยะเวลาในการลงทุน ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที!ได้ซืFอไว้ในแต่ละ

ครัFงต่อเนื!องกนัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า = ปีปฏิทนิ 

ตวัอยา่งที
 c การถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในระยะเวลาตามเงื
อนไขการลงทุน (สมมติวา่ผูล้งทุนมีเงินได้

พึงประเมินในปีภาษี เมื
อคาํนวณตามเงื
อนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจาํนวนเงิน @XX,XXX บาท) 

ปี พ.ศ.  เงินลงทุนใน LTFM  LTFD   LTFc เงินลงทุนทั�งสิ�น เงินลงทุนที
ไดรั้บสิทธิ 

ที
ลงทุน          ประโยชน์ทางภาษี 

D@@D  @XX,XXX   -  -  @XX,XXX  @XX,XXX 

D@@c  MXX,XXX   MXX,XXX  MXX,XXX  cXX,XXX  cXX,XXX 

D@@A  -   MXX,XXX  @X,XXX  M@X,XXX  M@X,XXX 

D@@@  -   -  -  -  - 

D@@K  -   -  -  -  - 

D@@L  c@X,XXX   DXX,XXX  -  @@X,XXX  @XX,XXX 

D@@I  MXX,XXX   @X,XXX  @X,XXX  DXX,XXX  DXX,XXX 

 จากตวัอยา่ง ผูล้งทุนที
ซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเดือนใดๆก็ตามของปี พ.ศ. D@@D 

หากผูล้งทุนมีความประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนนั�น โดยใหเ้ป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุน (ถือหน่วยลงทุนที
ไดซื้�อไวใ้น

แต่ละครั� งต่อเนื
องกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ @ ปีปฏิทิน) ผูล้งทุนมีสิทธิขายคืนเฉพาะหน่วยลงทุน LTF1 ในจาํนวนไม่

เกินจาํนวนหน่วยลงทุนที
ไดซื้�อไวภ้ายในปี พ.ศ. D@@D โดยขายไดต้ั�งแต่เดือนมกราคมของปี พ.ศ. D@@K เป็นตน้ไป และ

ภายในปี D@@L ผูล้งทุนจะมีสิทธิขายคืนหน่วยลงทุน LTF1 LTF2 และ LTF3 ไดใ้นจาํนวนไม่เกินจาํนวนหน่วยลงทุนที
ได้

ซื�อไวภ้ายในปี พ.ศ. D@@D ถึง D@@c โดยใหพิ้จารณาเงื
อนไขเกี
ยวกบัระยะเวลาในการลงทุนเช่นนี� เรื
อยไป ทั�งนี�  ผูล้งทุนมี

สิทธิที
จะขายคืนในช่วงเวลาดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้และในการขายคืนจะขายคืนทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้

** หมายเหตุ : สําหรับการซืFอหน่วยลงทุนตัFงแต่วนัที! 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที! 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย

ลงทุนต่อเนื!องกนัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ; ปีปฏิทนิ 
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ตวัอยา่งที
 A ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุน ไดรั้บเงินค่าขายคืนสูงกวา่เงินลงทุน (เงินตน้) (สมมติวา่ผู ้

ลงทุนมีเงินไดพึ้งประเมินในปีภาษี เมื
อคาํนวณตามเงื
อนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจาํนวนเงิน @XX,XXX บาท) 

   วนัที
ลงทุน/ขายคืน จาํนวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนเงินค่าขายคืน 

(ลงทุน)   D@ กนัยายน D@@D  @XX,XXX  MX  @X,XXX  - 

(ลงทุน)  D@@c  -  -  -  - 

(ลงทุน)  D@@A  -  -  -  - 

(ลงทุน)  D@@@  -  -  -  - 

(ขายคืน)   MX มกราคม D@@K  -  M@.D@  @X,XXX  LKD,@XX 

 จากตวัอยา่ง ในปี พ.ศ. D@@K ผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุนที
ไดซื้�อไวใ้นปี พ.ศ. D@@D ทั�งหมด (@X,XXX หน่วย) 

เป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุน ดงันั�น จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที
ไดรั้บ (จาํนวน = @X,XXX x 15.25 = 762,500 บาท) 

สูงกวา่เงินลงทุนหรือเงินตน้ (จาํนวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือกาํไร เท่ากบั DKD,@XX 

บาท (LKD,@XXX – @XX,XXX = 262,500 บาท) ไดรั้บการยกเวน้ภาษี ไม่ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

และไม่ตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที
เคยไดรั้บมา  อยา่งไรก็ดี ในการยื
นแบบเพื
อเสียภาษี ตอ้งใชแ้บบ ภ.ง.ด.90 

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

ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 762,500 บาท  แสดงราคาทุน 500,000 บาท  และแสดงเงินส่วนต่าง

กรณีราคาขายมากกวา่ราคาทุน 262,500 บาท ในช่อง “ยกเวน้”    

ตวัอยา่งที
 @ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุน ไดรั้บเงินค่าขายคืนนอ้ยกวา่เงินลงทุน (ตน้เงิน) (สมมติวา่ผู ้

ลงทุนมีเงินไดพึ้งประเมินในปีภาษี เมื
อคาํนวณตามเงื
อนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจาํนวนเงิน @XX,XXX บาท) 

     วนัที
ลงทุน/ขายคืน จาํนวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนเงินค่าขายคืน 

(ลงทุน)   D@ กนัยายน D@@D  @XX,XXX  MX  @X,XXX  - 

(ลงทุน)  D@@c  -  -  -  - 

(ลงทุน)  D@@A  -  -  -  - 

(ลงทุน)  D@@@  -  -  -  - 

(ขายคืน)   MX มกราคม D@@K  -  V.D@  @X,XXX  AKD,@XX 
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 จากตวัอยา่ง ในปี  พ.ศ. D@@K ผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุนที
ไดซื้�อไวภ้ายในปี พ.ศ. D@@D ทั�งหมด (@X,XXX หน่วย) 

เป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุน ดงันั�น จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที
ไดรั้บ (จาํนวน = 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) 

นอ้ยกวา่เงินลงทุนหรือเงินตน้ (จาํนวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรือขาดทุน เท่ากบั cL,@XX 

บาท (AKD,XXX – @XX,XXX = -cL,@XX) บาท ไดรั้บการยกเวน้ภาษี ไม่ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

และไม่ตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที
เคยไดรั้บมา  อยา่งไรก็ดี ในการยื
นแบบเพื
อเสียภาษี ตอ้งใชแ้บบ ภ.ง.ด.90 

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

ค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 462,500 บาท และแสดงราคาทุน 500,000 บาท โดยไม่ตอ้งแสดง

ขอ้มลูในส่วนของเงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกวา่ราคาทุน 

ตวัอยา่งที
 K การขายคืนหน่วยลงทุน ซึ
งมีเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนจาํนวนหนึ
งเกินกวา่อตัรากาํหนด (ไม่เกินร้อยละ M@ ของ 

เงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในปีภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน @XX,XXX บาท) แต่ผูล้งทุนไดถื้อหน่วยลงทุนที
ไดซื้�อไวใ้น

แต่ละครั� งต่อเนื
องกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ @ ปีปฏิทินเป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุน (สมมติวา่ผูล้งทุนมีเงินไดพึ้ง

ประเมินในปีภาษี เมื
อคาํนวณตามเงื
อนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจาํนวนเงิน @XX,XXX บาท) 

 วนัที
ลงทุน/ขายคืน  จาํนวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนเงินค่าขายคืน 

(ลงทุน)   D@ กนัยายน D@@D  LXX,XXX  MX  LX,XXX  - 

(ลงทุน)   D@ เมษายน D@@c  MXX,XXX  11.50  8,695.65  - 

(ลงทุน)   MX ตุลาคม D@@c  DXX,XXX  MX.L@  MI,KXA.K@ - 

(ลงทุน)  D@@A  -  -  -  - 

(ลงทุน)  D@@@  -  -  -  - 

(ขายคืน)     DX ธนัวาคม D@@K -  MD.XX  @X,XXX  KXX,XXX 

 จากตวัอยา่ง ผูล้งทุนซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตั�งแต่ปี พ.ศ. D@@D จาํนวนเงิน LXX,XXX บาท เกิน

กวา่อตัราที
กาํหนด (M@% ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในปีภาษีนั�น ซึ
งตามตวัอยา่งนี� คือเกิน @XX,XXX บาท) จาํนวนเงิน 

DXX,XXX บาท (ซึ
งไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี) และในปี พ.ศ. D@@K ไดข้ายคืนหน่วยลงทุนที
ซื�อไวใ้นปี พ.ศ. D@@D นั�นบางส่วน

จาํนวน @X,XXX หน่วย (ถือหน่วยลงทุนที
ไดซื้�อไวใ้นแต่ละครั� งต่อเนื
องกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ @ ปีปฏิทิน เป็นไปตาม

เงื
อนไขการลงทุน) และการคาํนวณตามวธีิ FIFO จะพิจารณาจากจาํนวนเงินลงทุนในส่วนที
ไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีก่อน

จนหมด แลว้จึงมาพิจารณาจาํนวนเงินลงทุนในส่วนที
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันี�  

ก. ลาํดบัแรกพิจารณาในส่วนของเงินที
ไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนที
ซื�อมาเกินอตัราที
กาํหนด (จาํนวน = 20,000 

หน่วย x 10 = DXX,XXX บาท)  จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จาํนวน = 20,000 x 12 = 240,000 บาท) 
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มากกวา่เงินลงทุน (ตน้เงิน) (จาํนวน DX,XXX x 10 = 200,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือกาํไร

เท่ากบั AX,000 บาท (DAX,XXX – DXX,XXX = 40,000 บาท) ผูล้งทุนตอ้งดาํเนินการ ดงันี�  

(1) เงินผลประโยชนที์
ผูล้งทุนไดรั้บจาํนวน AX,XXX บาท จะถูกหกัภาษี ณ ที
จ่าย c% 

(2) ผูล้งทุนมีหนา้ที
นาํเงินผลประโยชน์นั�น (AX,XXX บาท) ไปรวมคาํนวณกบัเงินไดอื้
นที
ผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษี 

พ.ศ. D@@K เพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

(3) ผูล้งทุนไม่ตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื
องจากจาํนวนเงิน DXX,XXX บาท นี�  ผูล้งทุนไม่ไดรั้บสิทธิ

ยกเวน้ภาษี 

ข. ลาํดบัต่อมาจึงพิจารณาในส่วนของเงินที
ไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนที
ซื�อมาภายในอตัราที
กาํหนด (จาํนวน = 

30,000 หน่วย x 10 = 3XX,XXX บาท)  จาํนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จาํนวน = cX,XXX x MD = 360,000 บาท) 

มากกวา่เงินลงทุน (ตน้เงิน) (จาํนวน  = 30,000 x 10 = 300,000) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือกาํไรเท่ากบั 

KX,XXX บาท (360,000 – 300,000 = 60,000 บาท) ผูล้งทุนตอ้งดาํเนินการ ดงันี�  

(1) เงินผลประโยชนที์
ผูล้งทุนไดรั้บจาํนวน KX,XXX บาท ไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที
จ่าย  

(2) ผูล้งทุนไม่ตอ้งนาํเงินผลประโยชน์นั�น (KX,XXX บาท) ไปรวมคาํนวณกบัเงินไดอื้
นเพื
อเสียภาษี 

(3) ผูล้งทุนไม่ตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื
องจากจาํนวนเงิน cXX,XXX บาท ซึ
งเป็นเงินลงทุนที
ผู ้

ลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี และถือหน่วยลงทุนส่วนนี�ต่อเนื
องกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ @ 

ปีปฏิทิน เป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุน 

** หมายเหตุ : สาํหรับการซื�อหน่วยลงทุนตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตอ้งถือหน่วย

ลงทุนต่อเนื
องกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 ปีปฏิทิน 

 

กรณีผู้ลงทุนปฏบิัตผิดิเงื!อนไขการลงทุน 

 การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที
ถือไวน้อ้ยกวา่ @ ปีปฏิทิน ถือวา่ปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน 

ตวัอยา่งที
 L ขายคืนหน่วยลงทุนผดิเงื
อนไขการลงทุน ไดรั้บเงินลงทุนสูงกวา่เงินลงทุน (เงินตน้) (สมมติวา่ผูล้งทุนมีเงินได้

พึงประเมินในปีภาษี เมื
อคาํนวณตามเงื
อนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจาํนวนเงิน @XX,XXX บาท) 

    วนัที
ลงทุน/ขายคืน จาํนวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนเงินค่าขายคืน 

(ลงทุน)   D@ กนัยายน D@@D  @XX,XXX  MX  @X,XXX  - 

(ลงทุน)   D@ เมษายน D@@c  MXX,XXX  11.50  8,695.65  -  

(ลงทุน)   MX ตุลาคม D@@c  DXX,XXX  MX.L@  MI,KXA.K@ -  

(ลงทุน)  D@@A  -  -  -  - 
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(ขายคืน)     DX ธนัวาคม D@@@ -  Mc.D@  @X,XXX  KKD,@XX 

 จากตวัอยา่ง ผูล้งทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตั�งแต่ปี พ.ศ. D@@D และในปี พ.ศ. D@@@ ได้

ขายคืนหน่วยลงทุนที
ซื�อไวใ้นปี พ.ศ. D@@D ทั�งหมด @X,XXX หน่วย (ถือหน่วยลงทุนนอ้ยกวา่ @ ปีปฏิทิน ผิดเงื
อนไขการ

ลงทุน) ผูล้งทุนตอ้งดาํเนินการ ดงันี�  

(1) ผูล้งทุนไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  (จาํนวน = 50,000 x 13.25 = 662,500 บาท) สูงกวา่เงินลงทุนหรือ

ตน้ทุน (จาํนวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือกาํไรเท่ากบั MKD,@XX บาท 

(662,500 – @XX,XXX = 162,500 บาท) เงินผลประโยชน์ที
ผูล้งทุนไดรั้บนี�จะถูกหกัภาษี ณ ที
จ่าย c% 

(2) ผูล้งทุนมีหนา้ที
นาํเงินผลประโยชน์นั�น (MKD,@XX บาท) ไปรวมคาํนวณกบัเงินไดอื้
นที
ผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษี 

พ.ศ. D@@@ เพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

(3) ผูล้งทุนจะตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั�งจาํนวนที
เคยไดรั้บมาในปีภาษี พ.ศ. D@@D (จากการที
ไดน้าํ

เงินค่าซื�อหน่วยลงทุนจาํนวน @XX,XXX บาท ไปหกัออกจากเงินไดเ้พื
อยกเวน้ภาษี) พร้อมเงินเพิ
ม (ระยะเวลาที


ใชค้าํนวณเงินเพิ
มเริ
มนบัเมื
อพน้กาํหนดเวลายื
นรายการหรือนาํส่งภาษีจนถึงวนัชาํระหรือนาํส่งภาษี) ดงันั�น 

ผูล้งทุนจึงควรดาํเนินกาชาํระคืนโดยเร็ว 

** หมายเหตุ : สาํหรับการซื�อหน่วยลงทุนตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตอ้งถือหน่วย

ลงทุนต่อเนื
องกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 ปีปฏิทิน 

ตวัอยา่งที
 I ขายคืนหน่วยลงทุนผดิเงื
อนไขการลงทุน ไดรั้บเงินลงทุนนอ้ยกวา่เงินลงทุน (ตน้เงิน) (สมมติวา่ผูล้งทุนมีเงินได้

พึงประเมินในปีภาษี เมื
อคาํนวณตามเงื
อนไขการลงทุนแลว้สามารถลงทุนไดสู้งสุดจาํนวนเงิน @XX,XXX บาท) 

    วนัที
ลงทุน/ขายคืน  จาํนวนเงินลงทุน NAV ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนเงินค่าขายคืน 

(ลงทุน)   D@ กนัยายน D@@D  @XX,XXX  MX  @X,XXX  - 

(ลงทุน)   D@ เมษายน D@@c  MXX,XXX  11.50  8,695.65  -  

(ลงทุน)   MX ตุลาคม D@@c  DXX,XXX  MX.L@  MI,KXA.K@ -  

(ลงทุน)  D@@A  -  -  -  - 

(ขายคืน)     DX ธนัวาคม D@@@ -  V.D@  @X,XXX  AKD,@XX 

 จากตวัอยา่ง ผูล้งทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตั�งแต่ปี พ.ศ. D@@D และในปี พ.ศ. D@@@ ได้

ขายคืนหน่วยลงทุนที
ซื�อไวใ้นปี พ.ศ. D@@D ทั�งหมด @X,XXX หน่วย (ถือหน่วยลงทุนนอ้ยกวา่ @ ปีปฏิทิน ผิดเงื
อนไขการ

ลงทุน) ผูล้งทุนตอ้งดาํเนินการ ดงันี�   
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(1) ผูล้งทุนไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จาํนวน @X,XXX x 9.25 = 462,500 บาท) นอ้ยกวา่เงินลงทุนหรือตน้

เงิน (จาํนวน @X,XXX x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรือขาดทุน เท่ากบั cL,@XX บาท (AKD,@XX 

– @XX,XXX = cL,@XX บาท) ผลประโยชน์ที
เป็นขาดทุน ผูล้งทุนไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที
จ่าย 

(2) ผูล้งทุนไม่ตอ้งนาํผลขาดทุนไปคาํนวณเพื
อเสียภาษี และไม่สามารถนาํยอดขาดทุนนี�  (37,500 บาท) ไปหกั

หรือลดหยอ่นในการคาํนวณรวมกบัเงินไดอื้
นที
ผูล้งทุนไดรั้บในปี พ.ศ. D@@@ เพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 

(3) ผูล้งทุนจะตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที
เคยไดรั้บมาทั�งจาํนวนในปีภาษี พ.ศ. D@@D (จากการที
ไดน้าํ

เงินค่าซื�อหน่วยลงทุนจาํนวน @XX,XXX บาท ไปหกัออกจากเงินไดเ้พื
อยกเวน้ภาษี) ดว้ย พร้อมเงินเพิ
ม 

(ระยะเวลาที
ใชค้าํนวณเพิ
มเริ
มนบัเมื
อพน้กาํหนดการยื
นรายการหรือนาํส่งภาษีจนถึงวนัชาํระหรือนาํส่งภาษี) 

ดงันั�น ผูล้งทุนจึงควรดาํเนินการชาํระคืนโดยเร็ว 

ในกรณีที
ผูล้งทุนซื�อกองทุนรวมหุน้ระยะยาวหลายกองทุน และขายคืนหน่วยลงทุนหลายกองทุนในปีภาษี

เดียวกนั โดยปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุนนอ้ยกวา่ @ ปีปฏิทิน แมป้รากฏผลกาํไรและขาดทุนในแต่ละ

รายการหรือแต่ละกองทุน ผูล้งทุนไม่สามารถนาํผลกาํไรผลขาดทุนมาหกักลบลบกนัตอ้งนาํส่วนที
แสดงผลกาํไรไปรวม

คาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเท่านั�น  

 

** หมายเหตุ : สาํหรับการซื�อหน่วยลงทุนตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตอ้งถือหน่วย

ลงทุนต่อเนื
องกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 ปีปฏิทิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 






