ข้ อตกลงในการใช้ คู่มือการลงทุน
ข้อมูลทีปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพฉบับนี ใช้เพือประโยชน์ในการเป็ น
ข้อมูลเบืองต้นแก่ผูล้ งทุนเกี ยวกับแนวทางปฏิ บตั ิทวไปทางภาษี
ั
เท่านัน คู่มือการลงทุนฉบับนี ไม่ถือว่าเป็ น
การให้คาํ แนะนําหรื อปรึ กษาทางด้านภาษีแก่ ผูล้ งทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริ งที เกี ยวกับการลงทุ นและ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้ งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทังข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีอ้างอิ งอยู่ในคู่มือฉบับนี อาจมี การแก้ไขเพิมเติ มให้เปลี ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผู ้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยขอคําปรึ กษาแนะนําจากศูนย์บริ การข้อมูลสรรพากร
(RD Call Center) หรื อปรึ กษากับทีปรึ กษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน โดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย
ใดๆ ทีเกิดขึนจากการทีผูล้ งทุนกระทําการหรื องดเว้นกระทําการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลทีปรากฎในคู่มือ
ฉบับนี

บทนํา
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชี พนี ได้จดั ทําขึนตามนัยข้อ @A แห่ งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน.DD/DFFD เรื อง “การจัดตังกองทุนรวมและการเข้า
ทําสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล” ลงวันที DJ กรกฎาคม พ.ศ.DFFD หรื อตามประกาศอืนทีจะบังคับใช้
ในอนาคต โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ผูล้ งทุนทีประสงค์จะลงทุนในหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชี พ เกียวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีผูล้ งทุนจะได้รับเมือผูล้ งทุนปฎิบตั ิ
ตามเงือนไขการลงทุนทีกรมสรรพากรกําหนดไว้ การชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับการชําระ
ภาษี เงิ นได้จากการขายคื นหน่ วยลงทุ น และการชําระเบียปรั บเงิ นเพิมหากผูล้ งทุ นปฎิ บตั ิ ไม่เป็ นไปตาม
เงื อนไขการลงทุ น หรื อไถ่ ถอนการลงทุ นก่ อนกําหนด เพือให้ผูล้ งทุ นได้ตดั สิ นใจลงทุ นด้วยความเข้าใจ
ถูกต้องว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชี พเป็ นการลงทุนระยะยาว มีเงือนไขและ
ภาระผูกพันหลายปี ผูล้ งทุ นต้องมีเป้ าหมายทีจะลงทุ นอย่างต่อเนื องจนถึ งวัยเกษียณอายุ หรื อพ้นจากการ
ทํางาน หรื อไม่สามารถทํางานได้อีก
จึงขอให้ผลู ้ งทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนีอย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กนั ไปพร้อมกับ
การศึกษาหนังสื อชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพือการเลียงชีพแต่ละกองทุน
แล้วจึงตัดสิ นใจตามทีผูล้ งทุนเห็นสมควร

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
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กฎหมาย กฎ ประกาศที!เกีย! วข้ องกับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีของผู้ลงทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที! 228 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 192 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์”
ข้ อ 2 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ น (55) และ (56) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที 227 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(55) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้พึง
ประเมินประเภทค่าแห่งลิขสิ ทธิ] ทีมิได้รับโอนมาโดยทางมรดก เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทังนี
จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 300,000 บาท สําหรับปี ภาษีนนั
กรณี ทีผูม้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนสํารองเลียง
ชีพหรื อได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
1

ข้าราชการด้วย เงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึงเมือรวมกับเงินสะสมทีจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพหรื อ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการต้องไม่เกิน 300,000 บาท
เงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึงและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดใน วรรคสามให้ผมู ้ ีเงิน
ได้หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึงและต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ ทีได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึง
มาแล้วด้วย
(56) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ทังนี ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด”
ข้ อ 3 กฎกระทรวงนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
พิเชษฐ พันธุ์วชิ าติกลุ
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที! 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีมีบทบัญญัติบางประการ
เกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(55) เงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาท
สําหรับปี ภาษีนนั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครัง
แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนันเมือผูม้ ีเงินได้มีอายุไม่ตากว่
ํ าห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลียงชีพหรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการด้วย เงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึงเมือรวมกับเงินสะสมทีจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพหรื อ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการต้องไม่เกินสามแสนบาท
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรกหรื อไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนทีผูม้ ีเงินได้มีอายุครบห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ให้ผมู ้ ีเงินได้นนหมดสิ
ั
ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง
และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึงมาแล้วด้วย ”
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ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(65) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
เพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรก ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดี
กําหนด”
ข้ อ 3 ความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีสาํ หรับเงินได้เท่าทีได้
จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ให้ไว้ ณ วันที 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ฉลองภพ สุ สงั กร์กาญจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที! 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีมีบทบัญญัติบางประการ
เกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(35) เงินได้เท่าทีลูกจ้างจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
กองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของค่าจ้างเฉพาะส่ วนทีเกิน หนึงหมืนบาท แต่ไม่เกินสี แสนเก้า
หมืนบาท สําหรับปี ภาษีนนั ทังนี สําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(43) เงินได้เท่าทีสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เฉพาะส่ วนที ไม่เกินห้าแสนบาท
สําหรับปี ภาษีนนั ทังนี สําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
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“(54) เงินได้เท่าทีผูอ้ าํ นวยการ ผูบ้ ริ หาร ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรี ยนเอกชน จ่าย
เป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน เฉพาะส่ วนทีไม่เกินห้าแสนบาท สําหรับปี
ภาษีนนั ทังนี สําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(55) เงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชี พ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่ วนที ไม่เกินห้าแสน
บาท สําหรับปี ภาษีนนั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วย
ลงทุนครังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนันเมือผูม้ ีเงินได้มีอายุไม่ตากว่
ํ าห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทังนี สําหรับเงินได้พึง
ประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที
อธิ บดีกาํ หนด
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนด้วย เงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึงเมือรวมกับเงินสะสมทีจ่าย
เข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรกหรื อไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนทีผูม้ ีเงินได้มีอายุครบห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ให้ผมู ้ ีเงินได้นนหมดสิ
ั
ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรค
หนึง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึงมาแล้วด้วย”
ข้ อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(61) เงินได้เท่าทีผูม้ ีเงินได้จ่ายเป็ นเบียประกันภัยในปี ภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผูม้ ี เงิน
ได้ตามจํานวนทีจ่ายจริ ง เฉพาะส่ วนทีเกินหนึงหมืนบาทแต่ไม่เกินเก้าหมืนบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมี
กําหนดเวลาตังแต่สิบปี ขึนไป และการประกันชีวิตนันได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ ับประกันภัยทีประกอบกิจการประกัน
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ชีวิตในราชอาณาจักร ทังนี สําหรับเบียประกันภัย ทีได้จ่ายตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีอธิ บดี กําหนด”
ข้ อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(66) เงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมภายในวันที 30 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่ วนทีไม่เกินห้าแสนบาท สําหรับปี ภาษีนนั และ
เงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซึงเป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกทียังไม่ได้แบ่ง ทังนี สําหรับเงินได้ พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็ นต้นไป
เงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด
ในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดใน วรรคสอง ให้ผมู ้ ี
เงินได้นนหมดสิ
ั
ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีตามวรรค
หนึงมาแล้วด้วย”
ข้ อ 7 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ทีเป็ น
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ซึ งมีเงินได้ไม่เกินหนึ งล้านสองแสนบาท สําหรับปี ภาษีนนั ทังนี
สําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด”
ให้ไว้ ณ วันที 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุ รพงษ์ สื บวงศ์ลี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที! 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีมีบทบัญญัติบาง
ประการเกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสี ของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื อหน่วยลงทุนระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึงเท่ากับส่ วนทีไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของ
เงินได้พึงประเมิน และในกรณี ทีผูม้ ีเงินได้ดงั กล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เมือรวมเงินได้กบั เงินสะสม
แล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสนบาท ทังนี เงินได้ทีได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที
อธิ บดีกาํ หนด และให้นาํ ความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ข้ อ 2 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสี ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
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“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวระหว่าง
วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ งเท่ากับส่ วนทีไม่เกินเจ็ดแสนบาท
แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน ทังนี เงินได้ทีได้รับยกเว้นและการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด และให้นาํ ความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ให้ไว้ ณ วันที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุ ชาติ ธาดาดํารงเวช
(นายสุ ชาติ ธาดาธํารงเวช)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที! ;<= (พ.ศ. ;>>?)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
-----------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา @ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที DZ) พ.ศ. DFLA และมาตรา @D (LX) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที LZ) พ.ศ. D@Yb อันเป็ นกฎหมายทีมีบทบัญญัติบางประการ
เกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ งมาตรา DY ประกอบกับมาตรา AA และมาตรา @L ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสองและวรรคสามของ (bL) ของข้อ D แห่งกฎกระทรวงฉบับที LDb
(พ.ศ. DFZY) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที
Dbb (พ.ศ. DFFL) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“หากเบียประกันภัยทีจ่ายตามวรรคหนึง เป็ นเบียประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญที
จ่ายตังแต่วนั ที L มกราคม พ.ศ. DFFA เป็ นต้นไป ให้เงินได้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้
เพิมขึนอีก ในอัตราร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทังนี เมือรวมคํานวณกับเงินได้ที
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับกรณี ทีผูม้ ีเงินได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพตาม (AF) หรื อเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตาม (@A) หรื อเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรี ยนเอกชนตาม (F@) แล้วแต่กรณี หรื อเงินค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (FF) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท ในปี ภาษีเดียวกัน
การได้รับยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอธิ บดีกาํ หนด”
ให้ไว้ ณ วันที Lb กุมภาพันธ์ พ.ศ. DFF@
กรณ์ จาติกวณิ ช
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย! วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที! 171)
เรื!อง

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ! นไข เพือ! การยกเว้ นภาษีเงินได้ สํ าหรับเงินได้
เท่ าที!ได้ จ่ายเป็ นค่ าซืGอหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพและการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพ
----------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข เพือการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที 90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ลงวันที 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ข้ อ 2 เงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ดังนี
(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครัง และต้องไม่
ระงับการซื อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตาม
วรรคหนึง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ทีได้รับในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000
บาทต่อปี
11

(2) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตังแต่วนั
ซื อหน่วยลงทุนครังแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมือผูม้ ีเงินได้นนมี
ั อายุไม่ตากว่
ํ า 55 ปี บริ บูรณ์ ทังนี
สําหรับการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่วนั ที 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ความในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับในกรณี ผมู ้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียง
ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรื อตาย
(3) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอืนใดจากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพเมือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เท่านัน
(4) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีผูม้ ีเงินได้ได้ซือหน่วย
ลงทุนไว้
ข้ อ 3 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพเกินกว่าหนึงกองทุน เงินได้ทีจ่าย
เป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในแต่ละกองทุน ทีจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามข้อ 2
การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้ทีได้รับในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
ข้ อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพซึ งได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2 หรื อข้อ 3 ในปี ใด เมือผูม้ ีเงินได้ได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติมตาม
ข้อ 9 แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทียังคงเหลืออยูเ่ มือผูม้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และข้อ 3 นับตังแต่ปีทีได้ยืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ให้
นับระยะเวลาทีได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพก่อนปี ทีได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิมเติมรวมเข้าด้วย
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ข้ อ 5 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตังแต่วนั
ซื อหน่วยลงทุนครังแรก และมีอายุไม่ตากว่
ํ า 55 ปี บริ บูรณ์ ทุพพลภาพ ผูม้ ีเงินได้จะไม่ซือหน่วยลงทุนต่อไป หรื อจะ
ซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพปี ใดปี หนึงและจะซื อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนเท่าใดก็ได้ โดยให้
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 2(1) และข้อ 3 วรรคสอง
ข้ อ 6 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหนึงทังหมดหรื อ
บางส่ วนไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพอืน ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพใดกองทุนรวมหนึง
หรื อหลายกองทุนรวมผูม้ ีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพอืนภายใน 5 วันทําการ
นับตังแต่วนั ถัดจากวันทีกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีโอนได้รับคําสังโอนจากผูม้ ีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึง กองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีได้รับ
คําสังโอนจากผูม้ ีเงินได้ จะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีรับโอน
เก็บไว้เป็ นหลักฐานพร้อมทีจะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้ อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้
ยกเว้นเท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทังนี จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปี ภาษีนนั
กรณี ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนด้วย เงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง เมือรวมกับเงินสะสมทีจ่ายเข้ากองทุน
สํารองเลียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึงระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้ ทังนี จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 700,000 บาท สําหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื อหน่วยลงทุนนันจะเริ มซื อหรื อซื อ
เพิมเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณี ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ทีได้รับ
ยกเว้นดังกล่าวเมือรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท (แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที 173) ใช้บงั คับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป )
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ข้ อ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพือการเลียง
ชีพทีแสดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ข้ อ 9 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ และได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้
ตามข้อ 7 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรื อข้อ 4 ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิ ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี ภาษีทีได้นาํ เงินค่าซื อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้
เพือยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วทีอยูใ่ นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตังแต่วนั ทีได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของ
ปี ภาษีนนๆ
ั จนถึงวันทีได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติมเพือเสี ยภาษีเงินได้เพิมเติมของปี
ภาษีดงั กล่าว พร้อมเงินเพิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ในการเสี ยภาษีเงินได้ตามวรรคหนึง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 อัฎฐ
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมตั ิขยายเวลาการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ โดยให้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิมเติมสําหรับปี ภาษีทีได้นาํ เงินค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมิน
เพือยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ทีไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรื อ
ข้อ 4 โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินเพิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้ อ 10 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี ให้ผมู ้ ีเงินได้นาํ เงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีไปคํานวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมือได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว
ข้ อ 11 ประกาศนีให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้น
ไป
ประกาศ ณ วันที 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย! วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที! 173 )
เรื!อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ! นไข เพือ! การยกเว้ นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้
เท่ าที!ได้ จ่ายเป็ นค่ าซืGอหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพและการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพ
-----------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชี พ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสามของข้อ 7 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกียวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที 171) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้
เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ ลงวันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึงระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ.
2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ ง ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทังนี จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 700,000 บาท สําหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื อหน่วย
ลงทุนนันจะเริ มซื อหรื อซื อเพิมเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณี ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมตาม
วรรคสองด้วยให้เงินได้ทีได้รับยกเว้นดังกล่าวเมือรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท”
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ข้ อ 2 ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย! วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที! K=?)
เรื!อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพือ! การยกเว้ นภาษีเงินได้
สํ าหรับเงินได้ เท่ าที!ได้ จ่ายเป็ นเบียG ประกันภัยสํ าหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญ
ของผู้มเี งินได้ ตามวรรคสามของข้ อ ;(LK) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที! K;L (พ.ศ. ;>M=)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
---------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในวรรคสามของข้อ D(bL) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที LDb (พ.ศ. DFZY) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที DXY (พ.ศ. DFF@)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นเบียประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญของผูม้ ี
เงินได้ ดังต่อไปนี
ข้ อ K เงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นเบียประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ ทีได้รับยกเว้นไม่
ต้องรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(L) เป็ นการจ่ายเบียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญทีมีกาํ หนดเวลา
ตังแต่สิบปี ขึนไป
(D) เป็ นการประกันชีวิตทีได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ ับประกันภัยทีประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร
(A) มีการกําหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบํานาญเป็ นรายงวดอย่างสมําเสมอ ซึ งจํานวน
ผลประโยชน์เงินบํานาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรื อจ่ายในสัดส่ วนทีเพิมขึนตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้
โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบํานาญจะจ่ายตามการทรงชีพทีอาจมีการรับรองจํานวนงวดในการจ่ายทีแน่นอน
(@) มีการกําหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบํานาญเมือผูม้ ีเงินได้มีอายุตงแต่
ั FF ปี
ขึนไป ถึงอายุ JF ปี หรื อกว่านัน และผูม้ ีเงินได้ตอ้ งจ่ายเบียประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงิน
บํานาญ
ข้ อ ; การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นเบียประกันภัย สําหรับการประกันชีวิต
แบบบํานาญของผูม้ ีเงินได้ กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้จ่ายเบียประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญเพียงอย่างเดียว
หรื อได้จ่ายเบียประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอืนด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ทีจ่าย
ไปเป็ นเบียประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ หรื อการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอืน แล้วแต่
กรณี ตามจํานวนทีจ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน YZ,ZZZ บาท ตามข้อ D(bL) วรรคหนึง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที LDb (พ.ศ.
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DFZY) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ยกเว้นเงินได้เพิมขึนอีกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี
(L) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นเบียประกันภัย สําหรับการประกันชีวิต
แบบบํานาญของผูม้ ีเงินได้เพิมขึนอีกในอัตราร้อยละ LF ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน DZZ,ZZZ บาท ทังนี
สําหรับเบียประกันทีจ่ายตังแต่วนั ที L มกราคม พ.ศ. DFFA เป็ นต้นไป
กรณี ทีผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลียงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินทีได้จ่าย
ดังกล่าว เมือรวมคํานวณกับเงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง ต้องไม่เกิน FZZ,ZZZ บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(D) กรณี สามีหรื อภริ ยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ได้จ่ายเบียประกันภัยในปี ภาษี สําหรับการประกัน
ชีวิตแบบบํานาญ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นเบียประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบ
บํานาญของสามีหรื อภริ ยาซึ งเป็ นฝ่ ายผูม้ ีเงินได้เพิมขึนอีกในอัตราร้อยละ LF ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน
DZZ,ZZZ บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ งเป็ นฝ่ ายผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน
แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เงินทีได้จ่ายดังกล่าว เมือรวมคํานวณกับเงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง ต้องไม่เกิน FZZ,ZZZ บาท
ในปี ภาษีเดียวกัน
ในกรณี สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ ได้จ่ายเบียประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบ
บํานาญเพียงอย่างเดียว หรื อได้จ่ายเบียประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอืนด้วย แล้วแต่กรณี
และความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยู่ตลอดปี ภาษี ให้สามีหรื อภริ ยาซึ งเป็ นฝ่ ายผูม้ ีเงินได้ มีสิทธิ หกั ลดหย่อนสําหรับเบีย
ประกันชีวิตแบบบํานาญ หรื อเบียประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอืน แล้วแต่กรณี ของสามีหรื อภริ ยาฝ่ ายทีไม่มี
เงินได้ตามจํานวนทีจ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
(A) กรณี สามีภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีทีได้รับยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นเบียประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญของสามีหรื อภริ ยา
ซึ งเป็ นผูม้ ีเงินได้เพิมขึนอีกในอัตราร้อยละ LF ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน DZZ,ZZZ บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลียงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
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ข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินทีได้จ่าย
ดังกล่าว เมือรวมคํานวณกับเงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง ต้องไม่เกิน FZZ,ZZZ บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(ข) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีทีได้รับยกเว้นภาษี และภริ ยาไม่ใช้สิทธิ แยก
ยืนรายการและเสี ยภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา FX เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นเบียประกันภัยในปี ภาษี สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ เพิมขึนอีกใน
อัตราร้อยละ LF ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน DZZ,ZZZ บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่
กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เงินทีได้จ่ายดังกล่าว เมือรวมคํานวณกับเงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง ต้องไม่เกิน FZZ,ZZZ บาท
ในปี ภาษีเดียวกัน
(ค) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีทีได้รับยกเว้นภาษี และภริ ยาใช้สิทธิ แยกยืน
รายการและเสี ยภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา FX เบญจ แห่ งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นเบียประกันภัยในปี ภาษี สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ เพิมขึนอีกใน
อัตราร้อยละ LF ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน DZZ,ZZZ บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่
กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เงินทีได้จ่ายดังกล่าว เมือรวมคํานวณกับเงินได้ทีได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง ต้องไม่เกิน FZZ,ZZZ บาท
ในปี ภาษีเดียวกัน
ทังนี การใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคน
หลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา @D ทวิ ถึงมาตรา @b แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้ อ N การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหลักฐานจากผูร้ ับประกันภัยซึ งได้รับรอง
ว่า เป็ นการจ่ายเบียประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญทีได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศฉบับนี
ข้ อ ? กรณี ผมู ้ ีเงินได้ ได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ D แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของข้อ L ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ D และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี ภาษีทีได้
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นําเงินค่าเบียประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพือยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตังแต่วนั ทีได้ยืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ของปี ภาษีนนๆ
ั จนถึงวันทีได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติมเพือเสี ยภาษีเงินได้
เพิมเติมของปี ภาษีดงั กล่าวพร้อมเงินเพิม ตามมาตรา DX แห่งประมวลรัษฎากร
ข้ อ > การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี ให้ผมู ้ ีเงินได้นาํ เงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีไปคํานวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา @Z แห่งประมวลรัษฎากร เมือได้หกั ค่าใช้จ่ายตามมาตรา @D ทวิ ถึงมาตรา @b แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้ อ L ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที L มกราคม พ.ศ. DFFA เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที DJ กุมภาพันธ์ พ.ศ. DFF@

สาธิ ต รังคสิ ริ
(นายสาธิ ต รังคสิ ริ)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย! วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที! ;>= )
เรื!อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ! นไขเพือ! การยกเว้ นภาษีเงินได้
สํ าหรับเงินได้ เท่ าที!ได้ จ่ายเป็ นค่ าซืGอหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพ
และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ D(FF) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที LDb (พ.ศ.DFZY) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที Dbb (พ.ศ. DFFL) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข
เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ดังต่อไปนี
ข้อ L ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (L) ของข้อ D ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที LXL) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้
จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ การเลียงชีพ
ลงวันที D@ ธันวาคม พ.ศ. DFFL และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ A ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า F,ZZZ บาท”
ข้อ D ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ A ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที LXL) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ น
ค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ การเลียงชีพ ลงวันที
D@ ธันวาคม พ.ศ. DFFL และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ A ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า F,ZZZ
บาทต่อปี ”
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ข้อ A ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของข้อ X ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที LXL) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ น
ค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ การเลียงชีพ ลงวันที
D@ ธันวาคม พ.ศ. DFFL และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“ข้อ X การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนตามข้อ D ข้อ A ข้อ @
และข้อ F ให้ยกเว้นเท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ LF ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ ง ต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี
ภาษีนนั ทังนี เฉพาะส่ วนทีไม่เกิน FZZ,ZZZ บาท สําหรับปี ภาษีนน”
ั
ข้อ @ ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที L มกราคม DFFJ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที D กรกฎาคม พ.ศ. DFFJ
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย! วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที! 91)
เรื!อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ! นไข สํ าหรับกรณีผ้ ูถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื!อการเลียG งชีพ ได้ รับ
เงินหรือผลประโยชน์ ใด ๆ จากกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข สําหรับ
กรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพได้รับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพือการเลียง
ชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชี พตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขดังนี
(1) กรณี เหตุสูงอายุ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า 55 ปี บริ บูรณ์ และถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรก
การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึง ให้นบั
เฉพาะปี ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ซือหน่วยลงทุน และได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(2) กรณี ทุพพลภาพ ต้องเป็ นกรณี ทีแพทย์ทีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ งก่อให้เกิดเงินได้ทีจะนํามาซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพือการเลียงชีพได้อีกต่อไป
(3) กรณี ตาย ต้องเป็ นกรณี ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการ ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ทังนี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพว่า ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย แล้วแต่กรณี มาแสดงด้วย
ข้ อ 2 เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีจะได้รับยกเว้นตามข้อ 1 จะต้องคํานวณจากเงินได้พึงประเมินทีได้จ่าย
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เป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ และได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไข
เพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ข้ อ 3 ประกาศนีให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
ศุภรัตน์ ควัฒน์ กลุ
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย! วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที! 170)
เรื!อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ! นไขเพือ! การเว้ นภาษีเงินได้ สํ าหรับเงินได้
หรือผลประโยชน์ ใด ๆ ที!ได้ รับเนื!องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้ แก่ กองทุนรวมเพือ! การ
เลียG งชีพ
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข เพือการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนื องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ดังนี
(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครัง และ
ต้องไม่ระงับการซื อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ทีได้รับในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
(2) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตังแต่
วันซื อหน่วยลงทุนครังแรก
การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึงให้นบั เฉพาะปี ทีผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้ซือหน่วยลงทุนเฉพาะทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1(1) ความในวรรคหนึ งมิให้ใช้บงั คับในกรณี ผมู ้ ีเงิน
ได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรื อตาย
(3) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอืนใดจากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในระหว่าง
การลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ เมือมีการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเท่านัน
(4) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีผูม้ ีเงินได้ได้ซือ
หน่วยลงทุนไว้
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ข้ อ 2 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพเกินกว่าหนึงกองทุนเงินได้ทีจ่าย
เป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในแต่ละกองทุนทีจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามข้อ 1
ข้ อ 3 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพซึ งได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1 หรื อข้อ 2 ในปี ใด เมือผูม้ ีเงินได้ได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม
สําหรับปี ภาษีทีได้นาํ เงินค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินเพือ
ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทียังคงเหลืออยู่ เมือผูม้ ีเงินได้ได้ซือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 นับตังแต่ปีทีได้
ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติมการนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ ให้นบั ระยะเวลาทีได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพก่อนปี ทีได้ยืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติมรวมเข้าด้วย
ข้ อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหนึงทังหมดหรื อ
บางส่ วนไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพอืน ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึงหรื อหลายกองทุน
รวม ผูม้ ีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพอืนภายใน 5 วันทําการ นับตังแต่วนั ถัดจาก
วันทีกองทุนรวมเพือการเลียงชี พทีโอนได้รับคําสังโอนจากผูม้ ีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึงกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ทีได้รับคําสังโอนจากผูม้ ีเงินได้จะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานการ โอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมเพือการเลียงชีพที
รับโอนเก็บไว้เป็ นหลักฐานพร้อมทีจะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้ อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสําหรับเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวทีคํานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที
ซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และจะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่
ละปี ภาษี
กรณี การขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งทีได้ซือมาในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้เริ มซื อ
หน่วยลงทุนหรื อซื อหน่วยลงทุนเพิมเติมระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้
ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนื องจากการขายหน่วยลงทุนทีซื อมาในปี ภาษี 2551 ที
คํานวณมาจากเงินได้พึงประเมินทีซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน
700,000 บาท ในปี ภาษี 2551
(แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที 174) ใช้บงั คับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
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เป็ นต้นไป)
ข้ อ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพือการเลียง
ชีพทีแสดงจํานวนเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ข้ อ 7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี ให้ผมู ้ ีเงินได้มีสิทธิ นาํ เงินได้ทีได้รับยกเว้นภาษีไป
คํานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมือได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้ อ 8 ประกาศนีให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้น
ไป
ประกาศ ณ วันที! 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย! วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที! 174 )
เรื!อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ! นไขเพือ! การยกเว้ นภาษีเงินได้ สํ าหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ ใด ๆ ที!ได้ รับเนื!องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้ แก่ กองทุนรวม
เพือ! การเลียG งชีพ
-----------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข
เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพือการเลียงชีพ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกียวกับภาษีเงิน
ได้ (ฉบับที 170) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือการเลียงชีพลงวันที 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551
“กรณี การขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งทีได้ซือมาในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้เริ มซื อหน่วยลงทุน
หรื อซื อหน่วยลงทุนเพิมเติมระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงิน
ได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนื องจากการขายหน่วยลงทุนทีซื อมาในปี ภาษี 2551 ทีคํานวณมาจาก
เงินได้พึงประเมินทีซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปี
ภาษี 2551”
ข้ อ 2 ประกาศนีให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พึงประเมินทีได้รับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
28

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย! วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที! ;>R )
เรื!อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ! นไขเพือ! การยกเว้ นภาษีเงินได้
สํ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที!ได้ รับเนื!องจากการขายหน่ วยลงทุน
คืนให้ แก่ กองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ D (bF) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที LDb (พ.ศ.DFZY) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที DbF (พ.ศ. DFFL) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข
เพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพือการเลียงชีพ ดังต่อไปนี
ข้อ L ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (L) ของข้อ L ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที LXZ) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ลงวันที D@ ธันวาคม
พ.ศ. DFFL และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ A ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า F,ZZZ บาทต่อปี ”
ข้อ D ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ D ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที LXZ) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์
ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ลงวันที D@ ธันวาคม พ.ศ. DFFL
และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“การซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพตามวรรคหนึง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ A ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า F,ZZZ
บาทต่อปี ”
ข้อ A ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของข้อ F ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีเงินได้
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(ฉบับที LXZ) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์
ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ลงวันที D@ ธันวาคม พ.ศ. DFFL
และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“ข้อ F การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุน
ตามข้อ L ข้อ D ข้อ A และข้อ @ ให้ยกเว้นสําหรับเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวทีคํานวณมาจาก เงินได้พึงประเมินที
ซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ LF ของเงินได้พึงประเมิน ทีได้รับซึ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ และ
จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน FZZ,ZZZ บาท ในแต่ละปี ภาษี”
ข้อ @ ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที L มกราคม DFFJ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที D กรกฎาคม พ.ศ. DFFJ
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินได้ พงึ ประเมิน
มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนัน คือเงินได้ประเภทต่อไปนี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรทีผูจ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ืน
ออกแทนให้สาํ หรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่วา่ ในทอดใด
(1) เงินได้เนืองจากการจ้างแรงงานไม่วา่ จะเป็ นเงินเดือน ค่าจ้าง เบียเลียง โบนัส เบียหวัด บําเหน็จ บํานาญ
เงินค่าเช่าบ้าน เงินทีคํานวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นทีนายจ้างให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินทีนายจ้างจ่ายชําระ
หนีใดๆ ซึ งลูกจ้างมีหน้าทีต้องชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาทีได้เนืองจากการจ้างแรงงาน
(2) เงินได้เนืองจากหน้าทีหรื อตําแหน่งงานทีทํา หรื อจากการรับทํางานให้ ไม่วา่ จะเป็ นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่ วนลด เงินอุดหนุนในงานทีทํา เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินทีคํานวณได้จากมูลค่า
ของการได้อยูบ่ า้ นทีผูจ้ ่ายเงินได้ให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินทีผูจ้ ่ายเงินได้จ่ายชําระหนีใดๆ ซึ งผูม้ ีเงินได้มีหน้าทีต้อง
ชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาทีได้เนืองจากหน้าทีหรื อตําแหน่งงานทีทํา หรื อจากการรับ
ทํางานให้นนไม่
ั วา่ หน้าที หรื อตําแหน่งงาน หรื องานทีรับทําให้นนจะเป็
ั
นการประจําหรื อชัวคราว
(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ] หรื อสิ ทธิ อย่างอืน เงินปี หรื อเงินได้มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อันได้มาจาก
พินยั กรรม นิติกรรมอย่างอืน หรื อคําพิพากษาของศาล
(4) เงินได้ทีเป็ น
(ก) ดอกเบียพันธบัตร ดอกเบียเงินฝาก ดอกเบียหุ น้ กู้ ดอกเบียตัวe เงิน ดอกเบียเงินกูย้ ืมไม่วา่ จะมี
หลักประกันหรื อไม่ ดอกเบียเงินกูย้ ืมทีอยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียมเฉพาะส่ วนทีเหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรื อผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับ
ราคาจําหน่ายตัวe เงินหรื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนีทีบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอืนเป็ นผูอ้ อก
และจําหน่ายครังแรกในราคาตํากว่าราคาไถ่ถอน รวมทังเงินได้ทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบีย
ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนอืนๆ ทีได้จากการให้กยู้ ืม หรื อจากสิ ทธิ เรี ยกร้องในหนี ทุกชนิ ด ไม่วา่ จะมี
หลักประกันหรื อไม่ก็ตาม
(ข) เงินปันผล เงินส่ วนแบ่งของกําไรหรื อ ประโยชน์อืนใดทีได้จากบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
กองทุนรวม หรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตังขึนสําหรับให้กยู้ ืมเงินเพือส่ งเสริ ม
เกษตรกรรม พาณิ ชยกรรมหรื ออุตสาหกรรม เงินปันผล หรื อเงินส่ วนแบ่งของกําไรทีอยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้
ณ ทีจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนทีเหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย
ดังกล่าว
เพือประโยชน์ในการคํานวณเงินได้ตามวรรคหนึ ง ในกรณี ทีบุตรชอบด้วยกฎหมายทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
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เป็ นผูม้ ีเงินได้ และความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็ น
เงินได้ของบิดา แต่ถา้ ความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าว
เป็ นเงินได้ของบิดาหรื อของมารดาผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง หรื อของบิดาในกรณี บิดามารดาใช้อาํ นาจปกครองร่ วมกัน
ความในวรรคสองให้ใช้บงั คับกับบุตรบุญธรรมทียังไม่บรรลุนิติภาวะซึ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ดว้ ยโดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสทีจ่ายแก่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนในบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลเฉพาะส่ วนทีจ่ายไม่เกินกว่ากําไรและเงินทีกันไว้
รวมกัน
(จ) เงินเพิมทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลซึ งตังจากกําไรทีได้มาหรื อเงินทีกันไว้รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ทีได้จากการทีบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรื อรับช่วงกัน หรื อเลิกกัน
ซึ งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ทีได้จากการโอนการเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อ โอนหุน้ หุ น้ กู้ พันธบัตร หรื อตัวe เงิน หรื อตรา
สารแสดงสิ ทธิ ในหนีทีบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอืนเป็ นผูอ้ อก ทังนี เฉพาะซึ งตีราคาเป็ นเงิน
ได้เกินกว่าทีลงทุน
(5) เงินหรื อประโยชน์อย่างอืนทีได้เนื องจาก
(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื อทรัพย์สิน
(ค) การผิดสัญญาซื อขายเงินผ่อนซึ งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินทีซื อขายนัน โดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรื อ
ประโยชน์ทีได้รับไว้แล้ว
ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชือว่า ผูม้ ีเงินได้แสดงเงินได้ตาไป
ํ ไม่ถกู ต้องตามความ
เป็ นจริ ง เจ้าพนักงานประเมินมีอาํ นาจประเมินเงินได้นนตามจํ
ั
านวนเงินทีทรัพย์สินนันสมควรให้เช่าได้ตามปกติ
และให้ถือว่าจํานวนเงินทีประเมินนีเป็ นเงินได้พึงประเมินของผูม้ ีเงินได้ ในกรณี นีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
ทังนีให้นาํ บทบัญญัติวา่ ด้วยการอุทธรณ์ตามส่ วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรื อประโยชน์ทีได้รับไว้แล้วแต่วนั ทําสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทังสิ น
เป็ นเงินได้พึงประเมินของปี ทีมีการผิดสัญญานัน
(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี
ประณี ตศิลปกรรม หรื อวิชาชีพอิสระอืน ซึ งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว้
(7) เงินได้จากการรับเหมาทีผูร้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่ วนสําคัญนอกจากเครื องมือ
(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ ง หรื อการอืนนอกจากทีระบุไว้
ใน (1) ถึง (7) แล้ว
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เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึง ถ้าผูจ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ืนออกแทนให้สาํ หรับเงินได้ประเภทใด ไม่วา่ ทอดใดหรื อ
ในปี ภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็ นเงินได้ประเภทและของ ปี ภาษีเดียวกันกับเงินได้ทีออกแทนให้นนั
เบียG ปรับและเงินเพิม!
มาตรา K= เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็ นอย่างอืน กรณี ทีเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชือว่า ผูใ้ ดแสดง
รายการตามแบบทียืนไม่ถูกต้องตามความจริ งหรื อไม่บริ บูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอาํ นาจออกหมายเรี ยกผูย้ ืน
รายการนันมาไต่สวน และออกหมายเรี ยกพยานกับสังให้ผยู ้ ืนรายการหรื อพยานนัน นําบัญชีเอกสารหรื อหลักฐาน
อืนอันควรแก่เรื องมาแสดงได้ แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่ งหมาย ทังนี การออก
หมายเรี ยกดังกล่าว จะต้องกระทําภายในเวลาสองปี นับแต่วนั ทีได้ยืนรายการไม่วา่ การยืนรายการนัน จะได้กระทํา
ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด หรื อเวลาทีรัฐมนตรี หรื ออธิ บดีขยายหรื อเลือนออกไปหรื อไม่ ทังนี แล้วแต่วนั ใดจะ
เป็ นวันหลัง เว้นแต่กรณี ปรากฏหลักฐานหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูย้ ืนรายการมีเจตนาหลีกเลียงภาษีอากร หรื อเป็ น
กรณี จาํ เป็ นเพือประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิ บดีจะอนุมตั ิให้ขยายเวลาการออกหมายเรี ยกดังกล่าวเกินกว่าสอง
ปี ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ทีได้ยืนรายการ แต่กรณี ขยายเวลาเพือประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้
ไม่เกินกําหนดเวลาตามทีมีสิทธิ ขอคืนภาษีอากร
มาตรา ;M เมือได้จดั การตามมาตรา LY และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอาํ นาจทีจะแก้จาํ นวน
เงินทีประเมิน หรื อทียืนรายการไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานทีปรากฏและแจ้งจํานวนเงินทีต้อง ชําระอีกไปยังผู ้
ต้องเสี ยภาษีอากร ในกรณี นีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
มาตรา ;K ถ้าผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากรไม่ปฏิบตั ิตามหมาย หรื อคําสังของเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา LY
หรื อไม่ยอมตอบคําถามเมือซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอาํ นาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามทีรู ้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจํานวนเงินซึ งต้องชําระไปยังผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากร ในกรณี นีห้ามมิให้อุทธรณ์การ
ประเมิน
มาตรา ;; ในการประเมินตามมาตรา DZ หรื อมาตรา DL ผูต้ อ้ งเสี ยภาษีตอ้ งรับผิดเสี ยเบียปรับหนึ งเท่าของ
จํานวนเงินภาษีทีต้องชําระอีก
มาตรา ;N ผูใ้ ดไม่ยืนรายการ ให้อาํ เภอหรื อเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มีอาํ นาจออกหมายเรี ยกตัวผู ้
นันมาไต่สวน และออกหมายเรี ยกพยานกับสังให้ ผูท้ ีไม่ยืนรายการ หรื อพยานนันนําบัญชี หรื อพยานหลักฐานอัน
ควรแก่เรื องมาแสดงได้ แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่ งหมาย
มาตรา ;? เมือได้จดั การตามมาตรา DA และทราบข้อความแล้ว อําเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มี
อํานาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจํานวนภาษีอากรทีต้องชําระไปยังผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากร ในกรณี นีจะอุทธรณ์
การประเมินก็ได้
มาตรา ;> ถ้าผูไ้ ด้รับหมายหรื อคําสังของอําเภอ หรื อเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี ไม่ปฏิบตั ิตามหมาย
หรื อคําสังของอําเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา DA หรื อไม่ยอมตอบคําถามเมือซักถามโดยไม่มีเหตุผลอัน
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สมควร อําเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมิน มีอาํ นาจประเมินเงินภาษีอากรตามทีรู ้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจํานวนภาษี
อากรไปยังผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากร ในกรณี นีห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน
มาตรา ;L เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอืนในลักษณะนี ในการประเมิน ตามมาตรา D@ หรื อมาตรา DF ผูต้ อ้ ง
เสี ยภาษีตอ้ งรับผิดเสี ยเบียปรับอีกสองเท่าของจํานวนเงินภาษีทีต้องชําระ
มาตรา ;< บุคคลใดไม่เสี ยหรื อนําส่ งภาษีภายในกําหนดเวลาตามทีบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี
เกียวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสี ยเงินเพิมอีกร้อยละ L.F ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษีทีต้องเสี ย หรื อ
นําส่ งโดยไม่รวมเบียปรับ
ในกรณี อธิ บดีอนุมตั ิให้ขยายกําหนดเวลาชําระหรื อนําส่ งภาษี และได้มีการชําระหรื อนําส่ งภาษีภายใน
กําหนดเวลาทีขยายให้นนั เงินเพิมตามวรรคหนึ งให้ลดลงเหลือร้อยละ Z.XF ต่อเดือนหรื อเศษของเดือน
การคํานวณเงินเพิมตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้เริ มนับเมือพ้นกําหนดเวลาการยืนรายการหรื อนําส่ ง
ภาษีจนถึงวันชําระหรื อนําส่ งภาษี แต่เงินเพิมทีคํานวณได้มิให้เกินจํานวนภาษีทีต้องเสี ยหรื อนําส่ ง ไม่วา่ ภาษีทีต้อง
เสี ยหรื อนําส่ งนันจะเกิดจากการประเมินหรื อคําสังของเจ้าพนักงานหรื อคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อคําพิพากษาของศาล
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สรุ ปสาระสํ าคัญที!ผ้ ูลงทุนควรทราบ
1. คํานิยาม
คู่มือการลงทุน หมายความว่า เอกสารเผยแพร่ ทีเกียวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีจัดทําขึนตามความในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. DD/DFFD เรื อง “การจัดตังกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับ
จัดการกองทุนส่ วนบุคคล” ลงวันที DJ กรกฎาคม พ.ศ. DFFD หรื อตามประกาศอืนทีจะบังคับใช้ในอนาคต
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ หมายความว่า กองทุนรวมทีมีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการออมเพือการ
เลียงชีพระยะยาวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. ประเภทของเงินลงทุนที!จะได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี
เงินได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีตอ้ ง
เป็ น “เงินได้พึงประเมิน” ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ของผูม้ ีเงินได้ทีเป็ นบุคคลธรรมดา ซึ งต่อไปนี ใน
คู่มือการลงทุนนี จะเรี ยกโดยย่อว่า “เงินได้พึงประเมิน”
3. สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพ
ผูล้ งทุนทีลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ หากปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกรมสรรพากร
กําหนดอย่างครบถ้วนจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ดังนี
(1) เงินได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุน ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา
(2) เงินได้หรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน ได้รับ

ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. เงินได้ ที!จ่ายเป็ นค่ าซืGอหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ และเงือ! นไขการจะได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องรวมคํานวณเพือ!
เสี ยภาษีบุคคลธรรมดา
เงินได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมือ
ผูล้ งทุนต้องซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขอย่าง
ครบถ้วน ดังนี
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(1) ต้องซื อหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าปี ละ L ครัง และไม่ระงับการซื อเป็ นเวลาเกินกว่า L ปี

ติดต่อกัน
(2) เงินทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ A ของเงินได้ทีได้รับ

ในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า F,ZZZ บาทต่อปี
(3) สําหรับหน่วยลงทุนทีซื อตังแต่วนั ที L มีนาคม พ.ศ.DFFL เป็ นต้นไป ต้องถือหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไม่นอ้ ยกว่า F ปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรก และ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมือผูล้ งทุนมีอายุไม่ตากว่
ํ า FF ปี บริ บูรณ์
ส่ วนหน่วยลงทุนทีซื อก่อนวันที L มีนาคม พ.ศ.DFFL นัน ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพือการเลียงชีพไม่นอ้ ยกว่า F ปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรก
เงือนไขในข้อนีไม่ใช้บงั คับในกรณี ผลู ้ งทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรื อ
ตาย
(4) ต้องไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอืนใดจากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในระหว่างการลงทุน

และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ เมือมีการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านัน
(5) ต้องไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีผูล้ งทุนได้ซือหน่วยลงทุนไว้
(6) กรณี ผลู ้ งทุนซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพเกินกว่าหนึงกองทุน เงินได้ที

จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในแต่ละกองทุนทีจะได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขทีอธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด และต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ A ของ
เงินได้ทีได้รับในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า F,ZZZ บาทต่อปี
ทังนี สิ ทธิ ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพือการเลียงชีพต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ทีระบุใน ข้อควรทราบ ตามทีปรากฎด้านล่างนีด้วย
กรณีผ้ ูลงทุนปฏิบัตผิ ดิ เงือ! นไข
หากผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงือนไขข้างต้น จะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับ ซึ งมีรายละเอียดดังนี
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(1) กรณี ผลู ้ งทุนได้ซือหน่วยลงทุนและได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว หากปฏิบตั ิผิดเงือนไข
การลงทุนในปี ใด จะต้องดําเนิ นการชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีได้มาในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน F ปี นับแต่วนั ทียืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี นัน ๆ และหากล่าช้า คือ ไม่ทนั ภายใน
เดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ทีปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุนนัน ผูล้ งทุนต้องชําระเงินเพิม ตาม
มาตรา DX แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ L.F ต่อเดือนของยอดเงินภาษีทีต้องชําระคืน
โดยเริ มนับเมือพ้นกําหนดเวลาการยืนรายการหรื อนําส่ งภาษี จนถึงวันชําระหรื อนําส่ งภาษี ทังนี
เงินเพิมจะไม่เกินจํานวนเงินภาษีทีต้องเสี ยหรื อนําส่ ง
(2) กรณี ผลู ้ งทุนไม่ดาํ เนิ นการชําระคืนเงินสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีภายในเดือนมีนาคมของปี ทีถัดจาก
ปี ทีปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน และต่อมาภายหลังถูกเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรี ยก ผู ้
ลงทุนต้องชําระเงินเพิม และอาจเสี ยเบียปรับ ตามมาตรา DD หรื อ Db แห่งประมวลรัษฎากรด้วย
แล้วแต่กรณี
ข้ อควรทราบ
1. การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ยกเว้นเท่าทีได้จ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ LF ของเงินได้ และต้องไม่เกิน
FZZ,ZZZ บาท สําหรับปี ภาษีนนั กรณี ผลู ้ งทุนจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ (PVD)
หรื อ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ(กบข.) หรื อกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรี ยนเอกชน เมือรวมกับเงินทีจ่ายเป็ นเบียประกันชีวิตแบบบํานาญทีได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ ง
รวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้ ต้องไม่เกิน FZZ,ZZZ บาท
(ในปี ภาษี 2551 หากผูล้ งทุนซื อหน่วยลงทุนระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพือการเลียงชีพ ใน อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 700,000 บาท
สําหรับในปี ภาษี 2551 โดยการซื อหน่วยลงทุนนันจะเริ มซื อหรื อซื อเพิมเติมในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวก็ได้)
2. เงินทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ซึ งเป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน
ทีจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี แต่ผลู ้ งทุนมิได้นาํ ไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี หากผูล้ งทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนนัน และมีกาํ ไร กรมสรรพากรอาจถือว่าเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยนํามารวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ
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ภ.ง.ด.90 เป็ นเงินค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ หักราคาทุน และแสดงส่ วน
ต่างในช่อง “ไม่ยกเว้น” (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที 409774
เรื อง การขายหน่วยลงทุน RMF ตามหลักเกณฑ์และไถ่ถอนหน่วยลงทุน RMF โดยไม่ได้ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
3. กรณี ทีมีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ผูล้ งทุนจะต้องโอนการลงทุน (เงิน
ลงทุนและผลประโยชน์)ไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพอืนภายใน F วันทําการ นับถัดจากวันที
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีโอนได้รับคําสัง ทังนี ค่าธรรมเนี ยมการโอนเป็ นภาระของผูล้ งทุน
ต้องแยกชําระต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน RMF ได้เพือไม่ให้ผลู ้ งทุนผิด
เงือนไขสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
4. กรณี ผลู ้ งทุนถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า F ปี นับตังแต่วนั ซื อ
หน่วยลงทุนครังแรก และมีอายุไม่ตากว่
ํ า FF ปี บริ บูรณ์ หรื อกรณี ผลู ้ งทุนทุพพลภาพ ผูล้ งทุนจะ
ไม่ซือหน่วยลงทุนต่อไปหรื อจะซื อหน่วยลงทุนต่อไปก็ได้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
5. กรณี ผลู ้ งทุนซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เมือผูล้ งทุน
ได้ดาํ เนินการชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ทีปฏิบตั ิผิด
เงือนไขการลงทุนแล้ว หากผูล้ งทุนยังถือหน่วยลงทุนในกองทุนทียังคงเหลืออยู่ เมือผูล้ งทุนได้
ซื อหน่วยลงทุนต่อไป โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนให้นบั
ระยะเวลาทีได้ถือหน่วยลงทุนก่อนปี ทีได้ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม
รวมเข้าไปด้วย
6. ผูล้ งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีซื อไว้ในระหว่างปี ภาษีเดียวกัน
ได้ โดยถือว่าปฏิบตั ิไม่ผิดเงือนไขการลงทุน เมือเข้าเงือนไขดังนี
(1) การซื อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในระหว่างปี ภาษีเดียวกัน
นัน ต้องมีลาํ ดับรายการซื อก่อนรายการขายคืน
(2) ณ สิ นปี ภาษีนนั (วันที AL ธันวาคม) เมือคํานวณหักกลบลบกันระหว่างรายการซื อและ
รายการขายหน่วยลงทุนทีเกิดขึนภายในปี ภาษีเดียวกันแล้ว ยอดเงินสุ ทธิ ทีจ่ายเป็ นค่าซื อ
หน่วยลงทุนต้องมีจาํ นวนเงินตามอัตราทีกําหนดไว้ (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่ภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดา เลขที 409708 เรื อง การคํานวณค่าซื อหน่วยลงทุน กรณี ซือและขายหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในระหว่างปี )
อย่างไรก็ตาม การซื อและขายหน่วยลงทุนสําหรับยอดการลงทุนทีซื อไว้ในระหว่างปี ภาษีเดียวกัน
ผูล้ งทุนจะต้องนําเงินผลประโยชน์ทีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพนันๆไปรวมกับเงินได้อืนๆ ทีผูล้ งทุนได้รับในปี ภาษีนนเพื
ั อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
7. การคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน และผลประโยชน์ เมือมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อโอนย้าย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหนึ งเพือไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพือการเลียงชีพอืนให้ใช้วิธีการ “ต้นทุนถัวเฉลีย” (average cost)
5. เงินได้ หรือผลประโยชน์ ใดๆ ที!ได้ รับเนื!องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้ แก่ กองทุนได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องรวม
คํานวณเพือ! เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เงินได้หรื อผลประโยชน์ทีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ย
ภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมือ ผูล้ งทุนต้องซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไข ดังนี
(1) ต้องซื อหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าปี ละ L ครัง และไม่ระงับการซื อเป็ นเวลาเกินกว่า L ปี

ติดต่อกัน
(2) เงินทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ A ของเงินได้ทีได้รับ

ในแต่ละปี หรื อมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า F,ZZZ บาทต่อปี
(3) ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพไม่นอ้ ยกว่า F ปี นับแต่วนั ซื อหน่วย

ลงทุนครังแรก โดยการนับระยะเวลาการถือหน่วยให้นบั เฉพาะปี ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ซือ
หน่วยลงทุนทีเป็ นไปตามเกณฑ์ เงือนไขในข้อนีไม่ใช้บงั คับในกรณี ผลู ้ งทุนไถ่ถอนหน่วย
ลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรื อตาย
(4) ต้องไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอืนใดจากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในระหว่างการลงทุน

และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ เมือมีการไถ่
ถอนหน่วยลงทุนเท่านัน
(5) ต้องไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีผูล้ งทุนได้ซือหน่วยลงทุนไว้
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(6) กรณี ผลู ้ งทุนซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพเกินกว่าหนึงกองทุนเงินได้ทีจ่าย

เป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในแต่ละกองทุนทีจะได้รับยกเว้นไม่
ต้องรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขทีอธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด
(7) กรณี ทีมีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ผูล้ งทุนจะต้องโอนการลงทุน

(เงินลงทุนและผลประโยชน์) ไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพอืนภายใน F วันทําการ นับ
ถัดจากวันทีกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีโอนได้รับคําสัง
กรณีผ้ ูลงทุนปฏิบัตผิ ดิ เงือ! นไข
หากผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงือนไขข้างต้น จะต้องนําเงินได้หรื อผลประโยชน์ทีได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนทีได้รับ ไปรวมคํานวณเสี ยภาษีเงินได้
ข้ อควรทราบ
(1) การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรื อผลประโยชน์ทีได้รับเนื องจากการขายหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ จะได้รับการยกเว้นเฉพาะเงินหรื อผลประโยชน์ทีคํานวณมาจากเงิน
ได้พึงประเมิน ทีซื อหน่วยลงทุนทีเป็ นไปตามเงือนไขเท่านัน คือ ซื อไม่เกินร้อยละ LF ของเงินได้
และไม่เกิน FZZ,ZZZ บาท เมือรวมกับเงินสะสมทีจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ในแต่ละปี ภาษี
(2) กรณี ปีภาษี DFFL หากผูล้ งทุนได้เริ มซื อหน่วยลงทุนหรื อซื อหน่วยลงทุนเพิมเติมระหว่าง L
ตุลาคม DFFL ถึงวันที AL ธันวาคม DFFL เงินหรื อผลประโยชน์ทีได้รับเนืองจากการขายหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ จะได้รับการยกเว้นเฉพาะเงินหรื อผลประโยชน์ทีคํานวณ
มาจากเงินได้พึงประเมินทีซื อหน่วยลงทุนทีเป็ นไปตามเงือนไขเท่านัน คือ ซื อไม่เกินร้อยละ LF
ของเงินได้ และไม่เกิน XZZ,ZZZ บาท เมือรวมกับเงินสะสมทีจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ในปี ภาษี DFFL
(3) กรณี ผลู ้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนในส่ วนของเงินทีจ่ายเป็ นค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพทีได้ซือไว้เกินกว่าอัตรากําหนด ไม่วา่ ผูล้ งทุนจะถือหน่วยลงทุนนันเป็ นระยะเวลา
เท่าใดก็ตาม หรื อขายคืนเมือผูล้ งทุนอายุเท่าใดก็ตาม ผูล้ งทุนต้องนําเงิน หรื อผลประโยชน์ทีได้
จากการขายคืนหน่วยลงทุนนันไปรวมกับเงินได้อืนๆทีผูล้ งทุนได้รับในปี ภาษีนนเพื
ั อเสี ยภาษีเงิน
ได้
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6. คําเตือน
“การลงทุนในหน่วยลงทุนยอมมีความเสี ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน
รวม มิได้เป็ นสิ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ก่อนการตัดสิ นใจลงทุนควรศึกษาหนังสื อชีชวน
อย่างรอบคอบ”
“สิ ทธิ ภาษีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพพึงได้รับจะสิ นสุ ดลงเมือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขการลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับ
ภายในกําหนดเวลา และหากการชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามกําหนด ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินเพิมและ/หรื อเบียปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทังนี สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีทีอาจจะเกิดขึนเมือไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขการลงทุนจะเป็ นไป
ตามทีกรมสรรพากรกําหนด ดังนัน ผูล้ งทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพือการลียงชีพ
และคู่มือการลงทุนเกียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพให้เข้าใจโดยขอคําปรึ กษาแนะนําจาก
ศูนย์บริ การข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรื อปรึ กษากับทีปรึ กษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี) ก่อน
ตัดสิ นใจลงทุน”
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ตัวอย่ างประกอบ
ตัวอย่างประกอบการพิจารณาว่าผูล้ งทุน (ผูม้ ีเงินได้) ปฏิบตั ิตามเงือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) ถูกต้องหรื อไม่ และเข้าข่ายต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับ
หรื อไม่
ข้อสมมติฐาน ทีใช้แสดงตัวอย่างข้างท้ายนี คือ เงินลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ A ของเงินได้พึงประเมินที
ได้รับในแต่ละปี สมมติวา่ คํานวณได้เท่ากับ F,ZZZ บาท
1. เงือ! นไขการลงทุนเกีย! วกับการระงับการซืGอหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพ (RMF) เป็ นเวลา
เกินกว่ า K ปี ติดต่ อกัน
ตัวอย่างที L ผูล้ งทุนระงับการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) เป็ นเวลาเกินกว่า L ปี
ติดต่อกัน
กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF เพียง L กองทุน
ปี ทีลงทุน

เงินลงทุนใน RMF

1

5,000

2

5,000

3

5,000

4

5,000

5

5,000

6

0 (ระงับการลงทุน)

7

Z *(ผิดเงือ! นไข)

8

(ยืนแบบแสดงรายการชําระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)

จากตัวอย่างนี ผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน ในปี ที X ระงับการซื อหน่วยลงทุน RMF เป็ นเวลาเกิน
กว่า L ปี ติดต่อกัน ผูล้ งทุนต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับในช่วง F ปี ปฏิทินทีผ่านมา (คือ ปี ที D-b)
ภายในเดือนมีนาคมของปี ที J
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ตัวอย่างที D ผูล้ งทุนระงับการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) เป็ นเวลาเกินกว่า L ปี ติดต่อกัน
กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปี ทีลงทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

L

L,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000

4

2,000

1,000

2,000

5,000

5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

0

0

0

0 (ระงับการลงทุน)

X

Z

Z

0

0 *(ผิดเงือ! นไข)

J

(ยืนแบบแสดงรายการชําระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)
จากตัวอย่างนี ผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน ในปี ที X ระงับการซื อหน่วยลงทุน RMF เป็ นเวลาเกิน

กว่า L ปี ติดต่อกัน ผูล้ งทุนต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของทุกกองทุนทีเคยได้รับในช่วง F ปี ปฏิทินทีผ่าน
มา (คือ ปี ที D-b ) ภายในเดือนมีนาคมของปี ที J
ตัวอย่างที A กรณี ซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชี พ (RMF) หลายกองทุน ผูล้ งทุนระงับการซื อหน่วย
ลงทุน RMF เป็ นเวลาเกินกว่า L ปี ติดต่อกันเพียงบางกองทุน โดยยอดรวมการซื อหน่วยลงทุนของกองทุนทีเหลือ
ในปี นัน เป็ นไปตามเงือนไขการลงทุนขันตํา F,ZZZ บาท หรื อ A% ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับในปี นัน
ปี ทีลงทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

L

L,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000
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4

2,000

1,000

2,000

5,000

5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

0

3,000

2,000

5,000

7

0

2,000

3,000

5,000

จากตัวอย่างนี ผูล้ งทุนปฏิบตั ิไม่ผิดเงือนไขการลงทุน เนืองจากยอดรวมการลงทุนใน RMF ทุกกองทุนของ
ผูล้ งทุนไม่นอ้ ยกว่า F,ZZZ บาท หรื อไม่นอ้ ยกว่า A% ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับในแต่ละปี

2. เงือ! นไขการลงทุนเกีย! วกับจํานวนเงินขัGนตํา! และการชําระคืนสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี
ตัวอย่างที @ ผูล้ งทุน ซื อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า F,ZZZ บาท หรื อน้อยกว่า A% ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับใน
แต่ละปี
กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF เพียง L กองทุน
ปี ทีลงทุน

เงินลงทุนใน RMF

1

5,000 (หรื อเทียบเท่า A%)

2

5,000

3

5,000

4

5,000

5

5,000

6

4,000*

7

5,000

จากตัวอย่างนี ในปี ที b ผูล้ งทุน ซื อหน่วยลงทุน @,ZZZ บาท ซึ งน้อยกว่า F,ZZZ บาท หรื อน้อยกว่า A % ของ
เงินได้พึงประเมิน ผูล้ งทุนไม่สามารถนําไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนได้ใช้สิทธิ ระงับการลงทุนไป
แล้ว L ปี หากปรากฏว่าในปี ที X ผูล้ งทุนได้ซือหน่วยลงทุนครบถ้วนตามเงือนไขให้ถือว่าผูล้ งทุนปฏิบตั ิไม่ผิด
เงือนไขการลงทุน
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ตัวอย่างที F ผูล้ งทุน ซื อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า F,ZZZ บาท หรื อน้อยกว่า A% ของเงินได้ทีได้รับในแต่ละปี
กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF เพียง L กองทุน
ปี ทีลงทุน

เงินลงทุนใน RMF

1

5,000 (หรื อเทียบเท่า A%)

2

F,000

3

5,000

4

5,000

5

5,000

6

4,000*

7

0 หรื อ @,ZZZ *(ผิดเงือ! นไข)

8

(ยืนแบบแสดงรายการชําระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)

จากตัวอย่างนี ในปี ที b ผูล้ งทุนซื อหน่วยลงทุน @,ZZZ บาท ซึ งน้อยกว่า F,ZZZ บาท หรื อน้อยกว่า A% ของ
เงินได้พึงประเมิน ผูล้ งทุนไม่สามารถนําไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ งได้ใช้สิทธิ ระงับการลงทุน
ไปแล้ว L ปี ดังนัน หากปี ที X ไม่มีการซื อหน่วยลงทุน (Z บาท) หรื อลงทุนตํากว่าเงือนไขการลงทุนอีก จะถือว่า
ปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน เนื องจากมีการระงับการซื อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า L ปี ติดต่อกัน
ผูล้ งทุนต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับในช่วง F ปี ปฏิทินทีผ่านมา (คือปี ที D-b) ภายใน
เดือนมีนาคมของปี ที J
ตัวอย่างที b ผูล้ งทุน ซื อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า F,ZZZ บาท หรื อน้อยกว่า A% ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับใน
แต่ละปี
กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปี ทีลงทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

L

L,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000

4

2,000

1,000

2,000

5,000
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5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

1,000

1,000

2,000

4,000 *

7

1,000

2,000

2,000

5,000

จากตัวอย่างนี ในปี ที b ผูล้ งทุน ซื อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน รวมกันเป็ นเงิน @,ZZZ บาท ซึ งน้อย
กว่า F,ZZZ บาท หรื อน้อยกว่า A% ของเงินได้ ผูล้ งทุนไม่สามารถนําไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึง
ได้ใช้สิทธิ ระงับการลงทุนไปแล้ว L ปี แต่หากปรากฏว่า ในปี ที X ผูล้ งทุนได้ซือหน่วยลงทุนต่อเนืองครบถ้วนตาม
เงือนไข ให้ถือว่าผูล้ งทุนปฏิบตั ิไม่ผิดเงือนไขการลงทุน (พิจารณาเช่นเดียวกันกับ ตัวอย่างที @)
ตัวอย่างที X ผูล้ งทุน ซื อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า F,ZZZ บาท หรื อน้อยกว่า A% ของเงินได้พึงประเมินทีได้รับใน
แต่ละปี
กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปี ทีลงทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

L

L,ZZZ

D,ZZZ

D,ZZZ

F,ZZZ

D

D,ZZZ

L,ZZZ

D,ZZZ

F,ZZZ

A

D,ZZZ

D,ZZZ

L,ZZZ

F,ZZZ

@

D,ZZZ

L,ZZZ

D,ZZZ

F,ZZZ

F

D,ZZZ

D,ZZZ

L,ZZZ

F,ZZZ

b

L,ZZZ

L,ZZZ

D,ZZZ

@,ZZZ*

X

Z

Z

Z

Z *(ผิดเงือ! นไข)

J

(ยืนแบบแสดงรายการชําระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)
จากตัวอย่างนี ในปี ที b ผูล้ งทุนซื อหน่วยลงทุนหลายกองทุน รวมกันเป็ นเงิน @,ZZZ บาท ซึ งน้อยกว่า

F,ZZZ บาท หรื อน้อยกว่า A% ของเงินได้ ผูล้ งทุนไม่สามารถนําไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึงได้
ใช้สิทธิ ระงับการลงทุนไปแล้ว L ปี ดังนัน หากปี ที X ไม่มีการซื อหน่วยลงทุน (Z บาท) หรื อ ลงทุนตํากว่าเงือนไข
การลงทุนอีก จะถือว่าปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน
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ผูล้ งทุนต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีในทุกกองทุนทีเคยได้รับในช่วง F ปี ปฏิทินทีผ่านมา (คือปี ที
D-b) ภายในเดือนมีนาคมของปี ที J (พิจารณาเช่นเดียวกันกับตัวอย่างที F)

3. เงือ! นไขการลงทุนเกีย! วกับการขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ! การเลียG งชีพ (RMF) ก่ อนกําหนด
ตัวอย่างที J ผูล้ งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทังหมด เมือผูล้ งทุนอายุตากว่
ํ า FF ปี บริ บูรณ์และผูล้ งทุนได้
ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า F ปี
กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF เพียง L กองทุน
อายุผลู ้ งทุน

ปี ทีลงทุน

เงินทุนใน RMF

30

1

5,000

31

2

5,000

32

3

5,000

33

4

5,000

34

5

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วนหรื อทังหมด *(ผิดเงือ! นไข)

จากตัวอย่างนี ผูล้ งทุนเริ มซื อหน่วยลงทุนครังแรกเมืออายุ AZ ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมืออายุ A@ ปี ถือ
ว่าปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า F ปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรก และมีอายุ
ตํากว่า FF ปี บริ บูรณ์
ผูล้ งทุนต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับในช่วง F ปี ปฏิทินทีผ่านมา (คือ ปี ที L-@) ภายใน
เดือนมีนาคมของปี ที b
ทังนี ผูล้ งทุนยังต้องนําเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ทีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงิน
ได้อืนๆทีผูล้ งทุนได้รับในปี ภาษีนนเพื
ั อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
ตัวอย่างที Y ผูล้ งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทังหมด เมือผูล้ งทุนมีอายุตากว่
ํ า FF ปี บริ บูรณ์ โดยผูล้ งทุน
ได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็ นเวลามากกว่า หรื อเท่ากับ F ปี
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กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF เพียง L กองทุน
อายุผลู ้ งทุน

ปี ทีลงทุน

เงินทุนใน RMF

AZ

L

F,ZZZ

AL

D

F,ZZZ

AD

A

F,ZZZ

AA

@

F,ZZZ

A@

F

F,ZZZ

AF

b

F,ZZZ

Ab

X

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วนหรื อทังหมด * (ผิดเงือ! นไข)

จากตัวอย่างนี ผูล้ งทุนเริ มลงทุนเมืออายุ AZ ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมืออายุ Ab ปี ถือว่าปฏิบตั ิผิด
เงือนไขการลงทุน ผูล้ งทุนมีอายุตากว่
ํ า FF ปี บริ บูรณ์
ผูล้ งทุนต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับในช่วง F ปี ปฏิทินทีผ่านมา (คือ ปี ที D-b) ภายใน
เดือนมีนาคมของปี ที J โดยกรมสรรพากรอาจตีความให้ผลู ้ งทุนนําเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ทีได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงินได้อืนๆทีผูล้ งทุนได้รับในปี ภาษีนนเพื
ั อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
ตัวอย่างที LZ ผูล้ งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทังหมด เมือผูล้ งทุนมีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ FF ปี บริ บูรณ์
แต่ผลู ้ งทุนได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า F ปี
กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF เพียง L กองทุน
อายุผลู ้ งทุน

ปี ทีลงทุน

เงินทุนใน RMF
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1

5,000

53

2

5,ZZZ

F@

A

F,ZZZ

FF

@

F,ZZZ
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Fb

F

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วนหรื อทังหมด * (ผิดเงือ! นไข)

จากตัวอย่างนี ผูล้ งทุนเริ มลงทุนเมืออายุ FD ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมืออายุ Fb ปี ถือว่าปฏิบตั ิผิด
เงือนไขการลงทุน เนื องจากผูล้ งทุนได้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า F ปี นับตังแต่วนั ซื อหน่วยลงทุนครังแรก
แม้วา่ ผูล้ งทุนจะมีอายุครบ FF ปี บริ บูรณ์แล้วก็ตาม ผูล้ งทุนต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับในช่วง F
ปี ปฏิทินทีผ่านมา (คือ ปี ที L-@) ภายในเดือนมีนาคมของปี ที b
ทังนี ผูล้ งทุนยังต้องนําเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ทีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงิน
ได้อืนๆ ทีผูล้ งทุนได้รับในปี ภาษีนนเพื
ั อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
ตัวอย่างที LL ผูล้ งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทังหมด เมือผูล้ งทุนอายุตากว่
ํ า FF ปี บริ บูรณ์ และผูล้ งทุนได้
ถือหน่วยลงทุนไว้เป็ นเวลามากกว่า หรื อเท่ากับ F ปี
กรณี ซือหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปี ทีลงทุน

RMF1 RMF2 RMF3 รวม

RMF2 + RMF3

1

1,000 2,000 2,000 5,000 4,000

2

2,000 1,000 2,000 5,000 3,000

3

2,000 2,000 1,000 5,000 3,000

4

2,000 1,000 2,000 5,000 3,000

5

2,000 2,000 1,000 5,000 3,000

6

2,000 2,000 1,000 5,000 3,000

7

ขายคืนหน่วยลงทุนใน RMF 1 บางส่ วน หรื อทังหมด * (ผิดเงื!อนไข)

จากตัวอย่างนี ในปี ที X ผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทังหมดจากกองทุน RMF 1 เมือผูล้ งทุน
อายุตากว่
ํ า FF ปี บริ บูรณ์ ถือว่าปฏิบตั ิผิดเงือนไขการลงทุน ผูล้ งทุนต้องชําระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของเงิน
ลงทุนในกองทุน (RMF1 RMF2 และ RMF3) ทีเคยได้รับในช่วง F ปี ปฏิทินทีผ่านมา (คือ ปี ที D-b) ภายในเดือน
มีนาคมของปี ที J โดยกรมสรรพากรอาจตีความให้ผลู ้ งทุนนําเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ทีได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงินได้อืนๆทีผูล้ งทุนได้รับในปี ภาษีนนเพื
ั อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
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