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ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวฉบับนี้ ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็น

ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็น
การให้ค าแนะน าหรือปรึกษาทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผู้ลงทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทั้งข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่อ้างอิงอยู่ในคู่มือฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผู้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หรือปรึกษากับศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call 
Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการที่ผู้ลงทุนกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฎในคู่มือฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทน า 
  
 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้ ได้จัดท าขึ้นตามนัยข้อ 54 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เร่ือง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้า
ท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตามประกาศอ่ืนที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  โดยคู่มือการลงทุนนี้มีวัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ลงทุนที่
ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะ
ได้รับเมื่อผู้ลงทุนปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ การช าระคืนสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีที่เคยได้รับการช าระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการช าระเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากผู้ลงทุน
ปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนก าหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุน
ด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นการลงทุนระยะยาว มี
เงื่อนไขและภาระผูกพันหลายปี  
 
 จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กันไปพร้อมกับ
การศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองทุน 
แล้วจึงตัดสินใจตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควร 
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 
 

กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

--------------------------------------- 
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่า
การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี  

                ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                “(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”  
 
                ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                “(55) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งน้ี จะต้องมีจ านวนไม่เกิน
สามแสนบาท ส าหรับปีภาษีน้ัน”  
 
                ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (65) (66) และ (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
                “(65) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงนิได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวค านวณมาจากเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม (55)  
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                (66) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ใน
อัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามแสนบาท ส าหรับปีภาษีน้ัน และเงิน
ได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียัง ไม่ได้แบ่ง  
                เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  
                ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน วรรคสอง ให้ผู้มีเงินได้
หมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึงด้วย  
                (67) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่ผู้มี เงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวค านวณมาจากเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม (66)”  

 
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

  
  

 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

___________________________________________________________________________ 

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนดังกล่าว
เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เพื่อส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ และการลงทุนระยะยาวผา่นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี  
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) 

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

                          
               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 
  
             ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  
                               “(35) เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน หน่ึงหม่ืนบาท แต่ไม่เกินสี่แสนเก้า
หม่ืนบาท ส าหรับปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”  
  
                 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                                   
                               “(43) เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”    
                         
                 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
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                               “(54) เงินได้เท่าที่ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ่าย
เป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท ส าหรับปี
ภาษีน้ัน ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”    
                         
                 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                                   
                                “(55) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสน
บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วย
ลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนน้ันเม่ือผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีก าหนด    
                                   
                                 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกับเงินสะสมที่จ่าย
เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท    
                                   
                                 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้มีเงินได้น้ันหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรค
หน่ึง และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึงมาแล้วด้วย”    
                         
                 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                                   
                               “(61) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี ส าหรับการประกันชีวิตของผู้มี เงิน
ได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกินหน่ึงหม่ืนบาทแต่ไม่เกินเก้าหม่ืนบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมี
ก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และการประกันชีวิตน้ันได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกัน
ชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งน้ี ส าหรับเบี้ยประกันภัย ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดี ก าหนด”    
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                ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                                   
                               “(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท ส าหรับปีภาษีน้ัน และ
เงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียังไม่ได้แบ่ง ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
เป็นต้นไป    
                 
                                 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด    
                                   
                                 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน วรรคสอง ให้ผู้มี
เงินได้น้ันหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรค
หน่ึงมาแล้วด้วย”    
                         
                ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  
                                   
                               “(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหน่ึงล้านสองแสนบาท ส าหรับปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี 
ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด”    
                         
                         
  

 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
  

   สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรเพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิต เพื่อส่งเสริมการ
ออมของภาคครัวเรือน ซึ่งส่งผลเป็นการสนับสนุนการลงทุนใน ตลาดทุน อันจะท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น 
นอกจากน้ัน สมควรยกเว้นเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีจ านวนไม่
เกินหน่ึงล้านสองแสนบาทไม่ต้องน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง
และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) 

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

 

                           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 
 

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสี่ของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

“ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2551 ให้เงินได้ตามวรรคหน่ึงเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน และ
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เม่ือรวมเงินได้กับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสน
บาท ทั้งน้ี เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และให้น า
ความในวรรคสามมาใช้บังคับด้วย” 
 

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสี่ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

“ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหน่ึงเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งน้ี เงินได้ที่ได้รับยกเว้นและการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และให้น าความในวรรคสามมาใช้บังคับด้วย” 
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ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

สุชาติ ธาดาด ารงเวช 
(นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

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

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการลงทุนผ่าน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุนในตลาดทุน
ภายในประเทศอันจะท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น และป้องกันไม่ให้ตลาดทุนภายในประเทศได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สมควรเพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กรณีที่ได้มีการลงทุนในกองทุนทั้งสองดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที ่126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสน
บาท ส าหรับปีภาษีนัน้ โดยเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่น้อยกว่าเจ็ดปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตายทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

การได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคสองให้ผู้มี

เงินได้น้ันหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง
มาแล้วด้วย” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที ่126  (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“(67) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
หุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่เงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าว
ค านวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตาม (66) และผู้มีเงินได้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย” 

ข้อ 3 บทบัญญัติใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266  (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีซื้อก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
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ข้อ 4 บทบัญญัติใน (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่
ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ส าหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อมาก่อนวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2559 

ข้อ 5 กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 เป็นต้นไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
อภิศักดิ ์ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวโดยขยาย
ระยะเวลาการยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้เท่าที่
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และเงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ด
ปีปฏิทิน จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169)  

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้  

ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

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

            
                  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดังต่อไปน้ี 
 

                      ข้อ 1ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547  

  

                 ข้อ 2 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขดังน้ี 

                              (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท 

                              (2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปีปฏิทินแต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือ
ตาย 

                              กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะน ามาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป 

  

                  ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกินกว่าหน่ึงกองทุนเงินได้เท่าที่ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสีย



 

12 

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 2 การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึง ต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีน้ัน 
ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท 

  

                   ข้อ 4 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท้ังหมดหรือบางส่วน
ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหน่ึง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลาย
กองทุน ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวน้ันภายใน5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีโอนได้รับค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนใน
กรณีดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเน่ืองกัน 

                              การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีได้รับ
ค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้จะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีรับโอนเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 

  

                   ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ยกเว้น
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งน้ี จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น และผู้
มีเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล และกอง
มรดกท่ียังไม่ได้แบ่ง  

  

                   ข้อ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศน้ี ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวดังกล่าว 

  

                   ข้อ 7 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
ข้อ 5 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 หรือข้อ 3 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้ตามข้อ 5 แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือ
ตายผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีท่ีได้น าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงิน
ได้มาแล้วท่ีอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีน้ัน ๆ จนถึง
วันทีไ่ด้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อม
เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร  

                              ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามข้อ 2 หรือข้อ 3 การค านวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีใน
กรณีดังกล่าวให้ค านวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 
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                   ข้อ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศน้ี ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 

  

                   ข้อ 9 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2551 เป็นต้นไป 

  

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 

วินัย วิทวัสการเวช 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 175 ) 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ 

ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

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

  

                       อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดังต่อไปน้ี 

  

                       ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 169) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

                         “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือได้ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามวรรคหน่ึงเท่ากับส่วนที่ไม่เกิน 700,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินส าหรับปีภาษี 
2551 ” 

  

                       ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

                         “ในปีภาษี 2551 การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึงระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือได้ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 
2551 ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 700,000 บาท” 

  

                       ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
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ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

                         “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือได้ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2551 และได้มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งน้ี จะต้อง
มีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551” 

  

                       ข้อ 4 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  

  

                                                    ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

  

วินัย วิทวัสการเวช 
(นายวินัย วิทวัสการเวช) 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257 ) 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ 

ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

__________________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวและการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับ 
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับ เงินได้เท่าที่
ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ ให้ใช้ความต่อไปน้ี
แทน 

“(1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปี
ภาษีน้ัน” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 169) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ ได้จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ ความต่อไปน้ีแทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึง ต้องมีจ านวนรวมกัน ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น” 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 169) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ ความต่อไปน้ีแทน 
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 “ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 และข้อ 3 
ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะ
ส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน และผู้มีเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง” 

ข้อ 4 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค์ พูนธเนศ 

(นายประสงค์ พูนธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 276 ) 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ 

ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

__________________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 

(1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปี
ภาษีน้ัน และได้ซื้อหน่วยลงทุนนั้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

(2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 7 ปี
ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพราะทพุพลภาพหรือตาย 

กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีทีแ่พทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะน ามาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป 

ข้อ 2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกินกว่าหน่ึงกองทุน เงินได้
เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามข้อ 1 

การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึงต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 
15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับ
ปีภาษีน้ัน 
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ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท้ังหมด หรือ
บางส่วนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหน่ึง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียว
หรือหลายกองทุน ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวน้ันภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีโอนได้รับค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วย
ลงทุนในกรณีดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเน่ืองกัน 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีได้รับ
ค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีรับโอนเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 

ข้อ 4 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้
ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะ
ส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน โดยผู้มีเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และยกเว้นส าหรับค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ข้อ 5 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม
หุ้นระยะยาวดังกล่าว 

ข้อ 6 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงิน
ได้ตามข้อ 4 แล้ว ต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 1 หรือข้อ 2 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ตามข้อ 4 แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรือตาย ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้มาแล้วท่ีอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษี
น้ันๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษี
ดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของข้อ 1 หรือ ข้อ 2 การค านวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีใน
กรณีดังกล่าวให้ค านวณโดยวิธีเข้าก่อนออก่อน (FIFO)  
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ข้อ 7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไป
ค านวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46 
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว  

ข้อ 8 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ประสงค์ พูนธเนศ 

(นายประสงค์ พูนธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎากร           

          ประเภทเงินได้พึงประเมิน 

          มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินน้ัน คือเงินได้ประเภทต่อไปน้ี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น
ออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด 

            (1) เงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเล้ียง โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายช าระ
หน้ีใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน 

            (2) เงินได้เน่ืองจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า หรือจากการรับท างานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีท า เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่า
ของการได้อยู่บ้านท่ีผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายช าระหน้ีใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้อง
ช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เน่ืองจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า หรือจากการรับ
ท างานให้น้ันไม่ว่าหน้าที่ หรือต าแหน่งงาน หรืองานที่รับท าให้น้ันจะเป็นการประจ าหรือชั่วคราว 

            (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจาก
พินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือค าพิพากษาของศาล 

            (4) เงินได้ที่เป็น 

                 (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมี
หลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับ
ราคาจ าหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออก
และจ าหน่ายครั้งแรกในราคาต่ ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็
ตาม 

                 (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไรหรือ ประโยชน์อื่นใดท่ีได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดต้ังขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อ
ส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของก าไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหัก
ภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
ดังกล่าว 
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                 เพื่อประโยชน์ในการค านวณเงินได้ตามวรรคหน่ึง ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตร
ดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของ
บุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้อ านาจ
ปกครองร่วมกัน  

               ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ด้วยโดยอนุโลม 

   (ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

               (ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่าก าไรและเงินที่กันไว้
รวมกัน 

               (จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากก าไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้รวมกัน 

               (ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกัน 
ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน 

               (ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือ โอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสาร
แสดงสิทธิในหน้ีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออก ทั้งน้ี เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้
เกินกว่าที่ลงทุน 

            (5) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เน่ืองจาก 

   (ก) การให้เช่าทรัพย์สิน 

               (ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน 

               (ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น โดยไม่ต้องคืนเงินหรือ
ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว  

               ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต่ าไป ไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเงินได้น้ันตามจ านวนเงินที่ทรัพย์สินน้ันสมควรให้เช่าได้ตามปกติ 
และให้ถือว่าจ านวนเงินที่ประเมินน้ีเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งน้ี
ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

               ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันท าสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น 
เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิดสัญญาน้ัน 
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            (6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว้ 

            (7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส าคัญนอกจากเครื่องมือ 

            (8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้
ใน (1) ถึง (7) แล้ว 

            เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหน่ึง ถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่าทอดใดหรือ
ในปีภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็นเงินได้ประเภทและของ ปีภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้น้ัน 

ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ 

มาตรา 42 ทวิ เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อย
ละ 40 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท 

ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรณหน่ึง และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่าย
ต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรณหน่ึง 

มาตรา 42 ตรี เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) เฉพาะที่เป็นค่าแห่งลิขสิทธ์ิยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการ
เหมาได้ร้อยละ 40 แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท 

ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรณหน่ึง และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้ต่างฝ่าย
ต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรคหน่ึง 

มาตรา 43 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา 44 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา 45 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

มาตรา 46 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 
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เงินเพิ่มกรณีไม่เสียหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลา 

          มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี้
เก่ียวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีต้องเสีย หรือ
น าส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

             ในกรณีอธิบดีอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษี และได้มีการช าระหรือน าส่งภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ขยายให้น้ัน เงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

             การค านวณเงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เริ่มนับเม่ือพ้นก าหนดเวลาการยื่นรายการหรือน าส่ง
ภาษีจนถึงวันช าระหรือน าส่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่ค านวณได้มิให้เกินจ านวนภาษีท่ีต้องเสียหรือน าส่ง ไม่ว่าภาษีท่ีต้อง
เสียหรือน าส่งน้ันจะเกิดจากการประเมินหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล
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สรุปสาระส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ 

1. ค านิยาม 
 

คู่มือการลงทุนหมายความว่า เอกสารเผยแพร่ที่เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดท าขึ้นตามความในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับ

จัดการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่น าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วย

ลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปน้ีไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ได้แก่ 

(1) หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หรือ 

(2) ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิง กับผลตอบแทนของหุ้น 

หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  

 

2. ประเภทของเงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็น 

“เงินได้พึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วน

สามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล และกองมรดกท่ียังไม่ได้แบ่ง ซึ่งต่อไปน้ีในคู่มือการลงทุนน้ีจะเรียก

โดยย่อว่า “เงินได้พึงประเมิน” 

 

3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กรมสรรพากร
ก าหนดอย่างครบถ้วน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังน้ี 

(1) เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  

(2) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
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4. เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสีย

ภาษีบุคคลธรรมดา  

เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเม่ือ ผู้

ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอย่าง

ครบถ้วน ดังน้ี 

(1) เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อย

ละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีน้ัน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท โดย

เงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วน

สามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียังไม่ได้แบ่ง 

(ในปีภาษี 2551 หากผู้ลงทุนมีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวันที่ 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม

ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับส่วนที่ไม่เกิน 700,000 บาท แต่ไม่เกินร้อย

ละ 15 ของเงินได้พึงประเมินส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนน้ันจะเริ่มซื้อหรือ

ซื้อเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้) 

(2) ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้ซื้อไว้ในแต่ละครั้งต่อเน่ืองกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ส าหรับยอดที่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2559 หรือ ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ส าหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเง่ือนไขน้ีไม่ใช้บังคับกรณีที่ผู้ลงทุนไถ่ถอน

เหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือ ตาย  ในกรณีทุพพลภาพน้ัน ต้องเป็นกรณีที่แพทย์

ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบ

อาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้อีกต่อไป 

(3) กรณีผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกินกว่าหน่ึงกองทุน เงินได้เท่าที่

จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่

ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด และต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน

ได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปี และไม่เกิน 500,000 บาท 
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ทั้งน้ี สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีระบุใน ข้อควรทราบ ตามท่ีปรากฏด้านล่างน้ีด้วย 

 

กรณีผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

หากผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเง่ือนไขข้างต้น จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

กรณีผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนและได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว หากต่อมามีการขายหน่วยลงทุน

โดยปฏิบัติผิดเง่ือนไขการลงทุน จะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมา  โดยยื่นแบบแสดง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติม พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวล

รัษฎากร (ระยะเวลาที่ใช้ค านวณเงินเพิ่มเริ่มนับเม่ือพ้นก าหนดเวลาการยื่นรายการหรือน าส่งภาษีจนถึงวัน

ช าระหรือน าส่งภาษี) ดังน้ันผู้ลงทุนจึงควรด าเนินการช าระคืนโดยเร็ว 

ข้อควรทราบ 

(1) การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ยกเว้น

เทา่ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 500,000 

บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน และผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ

คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล และกองมรดกท่ียังไม่ได้แบ่ง 

(ในปี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ.2551ให้ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 

2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนน้ันจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้) 

(2) เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องเป็นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่าน้ัน โดยต้องถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวที่ได้ซื้อไว้แต่ละครั้งต่อเน่ืองกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ส าหรับยอดการซื้อ

หน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

(3) กรณีมีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนจะต้องโอนการลงทุน(เงินลงทุน

และผลประโยชน์)ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันที่กองทุน
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รวมหุ้นระยะยาวที่โอนได้รับค าสั่ง  ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นภาระของผู้ลงทุนต้องแยก

ช าระต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน LTF ได้เพื่อไม่ให้ผู้ลงทุนผิดเง่ือนไข

สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

(4) การค านวณต้นทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน์ และการหักเงินลงทุนแต่ละรายการ เม่ือมีกรณีขาย

คืนหน่วยลงทุนหรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหน่ึงเพื่อไปลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน ให้ใช้วิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out  

-  FIFO) ดังน้ัน ผู้ลงทุนต้องระมัดระวังในการตรวจสอบเง่ือนไขทางภาษีก่อนการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกครั้ง 

(5) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ฯ (31 ธันวาคม พ.ศ.2562)  ผู้ถือหน่วยลงทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป  
 
 

5. เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ  ที่ได้รับเน่ืองจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF จะได้รับยกเว้นไม่ต้อง

รวมค านวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมื่อเป็นเงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเน่ืองจากการขายคืน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF เท่าจ านวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ

เงินได้พึงประเมินและไม่เกิน 500,000 บาท และผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน 

ส าหรับยอดที่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือ ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ส าหรับยอดการ

ซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  แต่ไม่รวมถึงกรณี

ทุพพลภาพหรือตาย และเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวค านวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับสิทธิยกเว้น

ภาษีเงินได้ตามกฎหมาย  

กรณีผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

หากผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเง่ือนไขข้างต้น จะต้องน าเงินหรือผลประโยชน์  (capital gain) ที่ได้จากการขายคืน

หน่วยลงทุนไปรวมกับเงินได้อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีน้ัน เพื่อเสียภาษีเงินได้ และหากเป็นกรณีที่เคย

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาก่อน จะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาโดยยื่นแบบ

แสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติม พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่ง

ประมวลรัษฎากร 
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ข้อควรทราบ 

กรณีมีก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่วนที่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน 

(ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นค่าซื้อและไม่ได้น าไปลดหย่อนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไม่ว่าผู้ลงทุนจะถือหน่วย

ลงทุนน้ันเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้

น ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นเงินค่าขายหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หักราคาทุน และแสดงส่วนต่างในช่อง “ไม่ยกเว้น”   (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที่ 410348  เรื่อง ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่วนที่เกินอัตรา

ร้อยละ 15 ของเงินได้ซึ่งไม่ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อน)  
 

6. ค าเตือน 

“การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน

รวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวน

อย่างรอบคอบ” 

“สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวน้ีพึงได้รับ จะสิ้นสุดลงเม่ือผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งน้ี สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีที่อาจ

เกิดขึ้นเม่ือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรก าหนด ดังน้ัน ผู้ลงทุนจึงควร

ศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และคู่มือการลงทุนเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวให้เข้าใจโดยขอค าปรึกษาแนะน าจากศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือ

ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุน” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างประกอบ
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ตัวอย่างประกอบ 

เงื่อนไขการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

1. เงื่อนไขเกี่ยวกบัจ านวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจะได้รับสิทธปิระโยชน์ทาง

ภาษ ี

ตัวอย่างที่ 1 จ านวนเงินลงทุนสูงสุดในแต่ละปีที่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึประเมินในปี

ภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนไม่เกิน 500,000 บาท  

สมมติฐาน จ านวนเงนิได้พึงประเมนิที่ได้รบัทั้งปี   อัตราร้อยละ 15               จ านวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดรวมทั้งปี 

ที ่  (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)   ของเงินได้พึงประเมิน         ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

1   0    0    0 

2   100,000    15,000    15,000 

3   500,000    75,000    75,000 

4   1,000,000   150,000    150,000 

5   2,000,000   300,000    300,000 

6   3,500,000   525,000    500,000 

ตัวอย่างที่ 2 สมมติว่าผู้ลงทุนมเีงนิได้พึงประเมินตลอดปีภาษจี านวน 3,500,000 บาท เท่ากันทุกปี ผูล้งทุนจะลงทนุซื้อหน่วย

ลงทุน LTF เพียงกองทุนเดียว หรอืหลายกองทุน หรือไม่ลงทุนในปีใดปีหนึง่ หรือจะลงทุนในจ านวนเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อ

รวมกันทุกกองทุนในปปีฏทิินเดียวกันแล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธปิระโยชน์ทางภาษีเพียงเท่าจ านวนเงินที่ไม่เกินร้อยละ 15 

ของเงินได้พึงประเมนิที่ไดร้ับในปีภาษีนั้น ทัง้นี้ เฉพาะส่วนไม่เกนิ 500,000 บาท ดงันี ้

ปี พ.ศ.  เงินลงทุนใน LTF1  LTF2   LTF3 เงินลงทุนทัง้สิ้น เงินลงทุนที่ได้รับสิทธ ิ

ที่ลงทนุ          ประโยชน์ทางภาษ ี

2552  500,000   -  -  500,000  500,000 

2553  100,000   100,000  100,000  300,000  300,000 

2554  -   100,000  50,000  150,000  150,000 

2555  -   -  -  -  - 



 

32 

 

2556  -   -  -  -  - 

2557  350,000   200,000  -  550,000  500,000 

 

2. เงื่อนไขเกี่ยวกบัระยะเวลาในการลงทุน ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวท่ีได้ซื้อไว้ในแต่ละ

ครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน 

ตัวอย่างที่ 3 การถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในระยะเวลาตามเงื่อนไขการลงทุน (สมมติว่าผู้ลงทุนมีเงินได้

พึงประเมนิในปีภาษี เมื่อค านวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจ านวนเงนิ 500,000 บาท) 

ปี พ.ศ.  เงินลงทุนใน LTF1  LTF2   LTF3 เงินลงทุนทัง้สิ้น เงินลงทุนที่ได้รับสิทธ ิ

ที่ลงทนุ          ประโยชน์ทางภาษ ี

2552  500,000   -  -  500,000  500,000 

2553  100,000   100,000  100,000  300,000  300,000 

2554  -   100,000  50,000  150,000  150,000 

2555  -   -  -  -  - 

2556  -   -  -  -  - 

2557  350,000   200,000  -  550,000  500,000 

2558  100,000   50,000  50,000  200,000  200,000 

 จากตัวอย่าง ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเดือนใดๆก็ตามของป ีพ.ศ. 2552 

หากผู้ลงทุนมคีวามประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน (ถือหนว่ยลงทุนที่ได้ซ้ือไว้ใน

แต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน) ผู้ลงทนุมีสิทธิขายคืนเฉพาะหน่วยลงทนุ LTF1 ในจ านวนไม่

เกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้ซ้ือไว้ภายในปี พ.ศ. 2552 โดยขายไดต้ั้งแต่เดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป และ

ภายในปี 2557 ผู้ลงทุนจะมีสิทธขิายคืนหน่วยลงทุน LTF1 LTF2 และ LTF3 ไดใ้นจ านวนไม่เกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้

ซ้ือไว้ภายในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 โดยให้พจิารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนเช่นนี้เรือ่ยไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมี

สิทธิที่จะขายคืนในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ และในการขายคนืจะขายคืนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

** หมายเหตุ : ส าหรับการซื้อหนว่ยลงทุนตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย

ลงทุนต่อเนือ่งกันเปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน 
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ตัวอย่างที่ 4 ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ไดร้ับเงนิค่าขายคืนสูงกว่าเงินลงทุน (เงินตน้) (สมมติว่าผู้

ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี เมื่อค านวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจ านวนเงิน 500,000 บาท) 

   วันที่ลงทุน/ขายคืน จ านวนเงนิลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงนิค่าขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  500,000  10  50,000  - 

(ลงทุน)  2553  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2555  -  -  -  - 

(ขายคนื)   10 มกราคม 2556  -  15.25  50,000  762,500 

 จากตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซ้ือไว้ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด (50,000 หน่วย) 

เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทนุ ดังนั้น จ านวนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้รับ (จ านวน = 50,000 x 15.25 = 762,500 บาท) 

สูงกว่าเงินลงทุนหรือเงนิต้น (จ านวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือก าไร เท่ากับ 262,500 

บาท (762,5000 – 500,000 = 262,500 บาท) ได้รบัการยกเว้นภาษี ไม่ต้องน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

และไม่ต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเ่คยได้รับมา  อย่างไรก็ดี ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ตอ้งใช้แบบ ภ.ง.ด.90 

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

ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 762,500 บาท  แสดงราคาทุน 500,000 บาท  และแสดงเงินส่วนต่าง

กรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน 262,500 บาท ในช่อง “ยกเว้น”    

ตัวอย่างที่ 5 ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ไดร้ับเงนิค่าขายคืนน้อยกว่าเงนิลงทนุ (ต้นเงิน) (สมมติว่าผู้

ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี เมื่อค านวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจ านวนเงิน 500,000 บาท) 

     วันที่ลงทุน/ขายคนื จ านวนเงนิลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงนิค่าขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  500,000  10  50,000  - 

(ลงทุน)  2553  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2555  -  -  -  - 

(ขายคนื)   10 มกราคม 2556  -  9.25  50,000  462,500 
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 จากตัวอย่าง ในปี  พ.ศ. 2556 ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซื้อไว้ภายในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด (50,000 หน่วย) 

เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทนุ ดังนั้น จ านวนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้รับ (จ านวน = 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) 

น้อยกว่าเงินลงทนุหรือเงินตน้ (จ านวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มคี่าติดลบหรอืขาดทนุ เท่ากับ 37,500 

บาท (462,000 – 500,000 = -37,500) บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไมต่้องน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา 

และไม่ต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเ่คยได้รับมา  อย่างไรก็ดี ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ตอ้งใช้แบบ ภ.ง.ด.90 

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

ค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 462,500 บาท และแสดงราคาทุน 500,000 บาท โดยไม่ต้องแสดง

ข้อมูลในส่วนของเงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน 

ตัวอย่างที่ 6 การขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงมีเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจ านวนหนึ่งเกินกว่าอัตราก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 15 ของ 

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น ทัง้นี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ใน

แต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินเปน็ไปตามเงื่อนไขการลงทุน (สมมติว่าผู้ลงทุนมเีงินได้พึง

ประเมนิในปีภาษี เมื่อค านวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจ านวนเงนิ 500,000 บาท) 

 วันที่ลงทนุ/ขายคืน  จ านวนเงนิลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงนิค่าขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  700,000  10  70,000  - 

(ลงทุน)   25 เมษายน 2553  100,000  11.50  8,695.65  - 

(ลงทุน)   10 ตุลาคม 2553  200,000  10.75  18,604.65 - 

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 

(ลงทุน)  2555  -  -  -  - 

(ขายคนื)     20 ธันวาคม 2556 -  12.00  50,000  600,000 

 จากตัวอย่าง ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จ านวนเงิน 700,000 บาท เกิน

กว่าอัตราที่ก าหนด (15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษนีัน้ ซ่ึงตามตัวอย่างนี้คือเกิน 500,000 บาท) จ านวนเงิน 

200,000 บาท (ซ่ึงไม่ได้รบัสิทธิยกเว้นภาษี) และในปี พ.ศ. 2556 ได้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ซื้อไว้ในป ีพ.ศ. 2552 นัน้บางส่วน

จ านวน 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ในแต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏทิิน เป็นไปตาม

เงื่อนไขการลงทุน) และการค านวณตามวิธี FIFO จะพิจารณาจากจ านวนเงินลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รบัสิทธิยกเว้นภาษีก่อน

จนหมด แล้วจึงมาพิจารณาจ านวนเงินลงทุนในส่วนที่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 

ก. ล าดับแรกพิจารณาในส่วนของเงนิที่ไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุทีซ้ื่อมาเกินอัตราที่ก าหนด (จ านวน = 20,000 

หน่วย x 10 = 200,000 บาท)  จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จ านวน = 20,000 x 12 = 240,000 บาท) 
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มากกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (จ านวน 20,000 x 10 = 200,000 บาท) ผลประโยชน์มคี่าเปน็บวกหรือก าไร

เท่ากับ 40,000 บาท (240,000 – 200,000 = 40,000 บาท) ผู้ลงทุนตอ้งด าเนินการ ดังนี ้

(1) เงินผลประโยชนท์ี่ผู้ลงทุนได้รบัจ านวน 40,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

(2) ผู้ลงทุนมหีน้าทีน่ าเงนิผลประโยชน์นั้น (40,000 บาท) ไปรวมค านวณกับเงินได้อืน่ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษี 

พ.ศ. 2556 เพื่อเสียภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา 

(3) ผู้ลงทุนไม่ต้องช าระคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากจ านวนเงนิ 200,000 บาท นี้ ผู้ลงทุนไม่ได้รบัสิทธิ

ยกเว้นภาษี 

ข. ล าดับต่อมาจึงพจิารณาในส่วนของเงินที่ไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุที่ซ้ือมาภายในอัตราที่ก าหนด (จ านวน = 

30,000 หน่วย x 10 = 300,000 บาท)  จ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทุน (จ านวน = 30,000 x 12 = 360,000 บาท) 

มากกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (จ านวน  = 30,000 x 10 = 300,000) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือก าไรเท่ากับ 

60,000 บาท (360,000 – 300,000 = 60,000 บาท) ผู้ลงทุนต้องด าเนนิการ ดังนี ้

(1) เงินผลประโยชนท์ี่ผู้ลงทุนได้รบัจ านวน 60,000 บาท ไม่ต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย  

(2) ผู้ลงทุนไม่ต้องน าเงนิผลประโยชน์นั้น (60,000 บาท) ไปรวมค านวณกับเงินได้อืน่เพื่อเสียภาษ ี

(3) ผู้ลงทุนไม่ต้องช าระคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากจ านวนเงนิ 300,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินลงทุนที่ผู้

ลงทุนได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และถือหน่วยลงทนุส่วนนี้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 

ปีปฏทิิน เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน 

** หมายเหตุ : ส าหรับการซ้ือหนว่ยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย

ลงทุนต่อเนื่องกันเปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทนิ 

 

กรณีผู้ลงทนุปฏบิัติผิดเงื่อนไขการลงทุน 

 การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือไว้น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ถือว่าปฏิบัตผิิดเงือ่นไขการลงทุน 

ตัวอย่างที่ 7 ขายคนืหน่วยลงทุนผดิเงื่อนไขการลงทุน ได้รบัเงินลงทุนสูงกว่าเงินลงทุน (เงินตน้) (สมมติว่าผู้ลงทุนมีเงินได้

พึงประเมนิในปีภาษี เมื่อค านวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจ านวนเงนิ 500,000 บาท) 

    วันที่ลงทุน/ขายคนื จ านวนเงนิลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงนิค่าขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  500,000  10  50,000  - 

(ลงทุน)   25 เมษายน 2553  100,000  11.50  8,695.65  -  

(ลงทุน)   10 ตุลาคม 2553  200,000  10.75  18,604.65 -  

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 
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(ขายคนื)     20 ธันวาคม 2555 -  13.25  50,000  662,500 

 จากตัวอย่าง ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2555 ได้

ขายคืนหน่วยลงทนุที่ซ้ือไว้ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทนุน้อยกว่า 5 ปีปฏทิิน ผิดเงื่อนไขการ

ลงทุน) ผู้ลงทุนต้องด าเนินการ ดงันี้ 

(1) ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน  (จ านวน = 50,000 x 13.25 = 662,500 บาท) สูงกว่าเงินลงทนุหรือ

ต้นทุน (จ านวน = 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือก าไรเท่ากับ 162,500 บาท 

(662,500 – 500,000 = 162,500 บาท) เงินผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนไดร้ับนีจ้ะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

(2) ผู้ลงทุนมหีน้าทีน่ าเงนิผลประโยชน์นั้น (162,500 บาท) ไปรวมค านวณกับเงินได้อืน่ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษี 

พ.ศ. 2555 เพื่อเสียภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา 

(3) ผู้ลงทุนจะต้องช าระคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีทั้งจ านวนที่เคยไดร้ับมาในปีภาษี พ.ศ. 2552 (จากการที่ได้น า

เงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุจ านวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงนิได้เพื่อยกเว้นภาษี) พร้อมเงินเพิ่ม (ระยะเวลาที่

ใช้ค านวณเงินเพิ่มเริ่มนบัเมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นรายการหรือน าส่งภาษีจนถึงวันช าระหรือน าส่งภาษ)ี ดังนั้น 

ผู้ลงทุนจึงควรด าเนนิกาช าระคืนโดยเร็ว 

** หมายเหตุ : ส าหรับการซ้ือหนว่ยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย

ลงทุนต่อเนื่องกันเปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทนิ 

ตัวอย่างที่ 8 ขายคนืหน่วยลงทุนผดิเงื่อนไขการลงทุน ได้รบัเงินลงทุนน้อยกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (สมมติว่าผู้ลงทุนมีเงนิได้

พึงประเมนิในปีภาษี เมื่อค านวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้วสามารถลงทุนได้สูงสุดจ านวนเงนิ 500,000 บาท) 

    วันที่ลงทนุ/ขายคืน  จ านวนเงนิลงทนุ NAV ต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงนิค่าขายคืน 

(ลงทุน)   25 กันยายน 2552  500,000  10  50,000  - 

(ลงทุน)   25 เมษายน 2553  100,000  11.50  8,695.65  -  

(ลงทุน)   10 ตุลาคม 2553  200,000  10.75  18,604.65 -  

(ลงทุน)  2554  -  -  -  - 

(ขายคนื)     20 ธันวาคม 2555 -  9.25  50,000  462,500 

 จากตัวอย่าง ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2555 ได้

ขายคืนหน่วยลงทนุที่ซ้ือไว้ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทนุน้อยกว่า 5 ปีปฏทิิน ผิดเงื่อนไขการ

ลงทุน) ผู้ลงทุนต้องด าเนินการ ดงันี้  
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(1) ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน (จ านวน 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) น้อยกว่าเงินลงทุนหรือต้น

เงิน (จ านวน 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าตดิลบหรือขาดทุน เท่ากับ 37,500 บาท (462,500 

– 500,000 = 37,500 บาท) ผลประโยชน์ที่เป็นขาดทนุ ผู้ลงทนุไม่ตอ้งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 

(2) ผู้ลงทุนไม่ต้องน าผลขาดทนุไปค านวณเพื่อเสียภาษี และไม่สามารถน ายอดขาดทุนนี้ (37,500 บาท) ไปหัก

หรือลดหย่อนในการค านวณรวมกับเงินไดอ้ื่นทีผู่้ลงทนุได้รบัในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเสียภาษีเงนิได้บคุคล

ธรรมดา 

(3) ผู้ลงทุนจะต้องช าระคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีทีเ่คยได้รบัมาทั้งจ านวนในปีภาษี พ.ศ. 2552 (จากการที่ได้น า

เงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุจ านวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงนิได้เพื่อยกเว้นภาษี) ด้วย พร้อมเงินเพิม่ 

(ระยะเวลาที่ใช้ค านวณเพิ่มเริ่มนบัเมื่อพ้นก าหนดการยื่นรายการหรือน าส่งภาษีจนถึงวันช าระหรือน าส่งภาษี) 

ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรด าเนนิการช าระคืนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผู้ลงทุนซ้ือกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหลายกองทุน และขายคืนหน่วยลงทุนหลายกองทุนในปีภาษี

เดียวกัน โดยปฏิบัตผิิดเงื่อนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน แม้ปรากฏผลก าไรและขาดทนุในแต่ละ

รายการหรือแต่ละกองทุน ผู้ลงทนุไม่สามารถน าผลก าไรผลขาดทนุมาหักกลบลบกันต้องน าส่วนทีแ่สดงผลก าไรไปรวม

ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเท่านั้น  

 

** หมายเหตุ : ส าหรับการซ้ือหนว่ยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วย

ลงทุนต่อเนื่องกันเปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


