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 ∂“π–∑“ß¿“…’Õ“°√¢ÕßºŸâ≈ß∑ÿπ·μà≈–√“¬Õ“®®–·μ°μà“ß°—π‰ª √«¡∑—Èß¢âÕ«‘π‘®©—¬
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„Àâ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¿“¬À≈—ß°“√®—¥æ‘¡æå‰¥â ºŸâ≈ß∑ÿπ®÷ß§«√»÷°…“·≈–μ√«® Õ∫
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LTF



 “√– ”§—≠∑’ËºŸâ≈ß∑ÿπ§«√∑√“∫°àÕπ°“√≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«

1. ‡ß‘π≈ß∑ÿππ”‰ªÀ—°≈¥À¬àÕπ¿“…’‰¥â‡©æ“–∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑’Ë¬◊Ëπ¿“…’„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‰¡à®”°—¥ —≠™“μ‘
2. ºŸâ≈ß∑ÿπ∑’Ë„™â∫—≠™’°Õß∑ÿπ™◊ËÕ√à«¡‰¡à “¡“√∂À—°≈¥À¬àÕπ¿“…’‰¥â
3. °Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«‡ªìπ°Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß ‡æ√“–‡ªìπ°Õß∑ÿπ∑’Ë≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√∑ÿπ

ºŸâ≈ß∑ÿπ§«√»÷°…“Àπ—ß ◊Õ™’È™«π‚¥¬≈–‡Õ’¬¥°àÕπ≈ß∑ÿπ
4. ºŸâ≈ß∑ÿπ “¡“√∂π”‡ß‘π≈ß∑ÿπ‰ªÀ—°‡ªìπ§à“„™â®à“¬„π°“√§”π«≥¿“…’‰¥â‰¡à‡°‘π 15% ¢Õß‡ß‘π‰¥âæ÷ß

ª√–‡¡‘π∑’Ë‰¥â√—∫ ÷́ËßμâÕß‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â„π·μà≈–ªï¿“…’ ∑—Èßπ’È ‡©æ“– à«π∑’Ë‰¡à‡°‘π 500,000 ∫“∑μàÕªï
 ”À√—∫‡ß‘π≈ß∑ÿπ à«π∑’Ë‡°‘π ‰¡à “¡“√∂π”‰ªÀ—°≈¥À¬àÕπ¿“…’‰¥â

5. ºŸâ≈ß∑ÿπ®–‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑“ß¿“…’‚¥¬‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ¿“…’°”‰√ à«π‡°‘π∑ÿπ (capital gain tax)
¢Õß‡ß‘π≈ß∑ÿπÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πå„¥Ê ∑’Ë‰¥â®“°°“√¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ ‡¡◊ËÕ°“√¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿππ—Èπ
‡ªìπ°“√¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ ÷́Ëß‰¥â ≈ß∑ÿπ¡“‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 ªïªØ‘∑‘π À√◊Õ 7 ªïªØ‘∑‘π  ”À√—∫Àπà«¬
≈ß∑ÿπ∑’Ë≈ß∑ÿπμ—Èß·μàªï æ.». 2559 ‡ªìπμâπ‰ª ‚¥¬π—∫μ—Èß·μà«—π∑’ËºŸâ≈ß∑ÿπ ◊́ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ
√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«„π·μà≈–ªïªØ‘∑‘π

6. °√≥’∑’ËºŸâ≈ß∑ÿπªØ‘∫—μ‘º‘¥‡ß◊ËÕπ‰¢μ“¡¢âÕ 5 ºŸâ≈ß∑ÿπ®–μâÕß¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È
o „π à«π¢Õß¿“…’‡ß‘π‰¥â∑’Ë‰¥â√—∫°“√≈¥À¬àÕπ ºŸâ≈ß∑ÿπμâÕß™”√–§◊π¿“…’∑’Ë‡§¬‰¥â√—∫°“√≈¥À¬àÕπ¿“…’

‡ß‘π‰¥â¢Õß®”π«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑’Ë‰¥â¢“¬§◊π‰ª·≈â«π—ÈπÊ ‚¥¬μâÕß¬◊Ëπ·∫∫· ¥ß√“¬°“√¿“…’‡ß‘π‰¥â
∫ÿ§§≈∏√√¡¥“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¿“¬À≈—ß°“√¢“¬§◊π‚¥¬‰¡à™—°™â“ æ√âÕ¡‡ß‘π‡æ‘Ë¡ (Õ—μ√“√âÕ¬≈– 1.5 μàÕ
‡¥◊Õππ—∫μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 ‡¡…“¬π¢Õßªï∂—¥®“°ªï¿“…’∑’Ë¢Õ≈¥À¬àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥â‡¡◊ËÕ ◊́ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ ®π∂÷ß
«—π∑’Ë¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡) μ“¡¡“μ√“ 27 ·Ààßª√–¡«≈√—…Æ“°√

o „π à«π¢Õß°”‰√ à«π‡°‘π∑ÿπ (capital gain tax)π—Èπ ºŸâ≈ß∑ÿπ®–‰¡à‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’°”‰√ à«π‡°‘π
‚¥¬μâÕßπ”‡ß‘πÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πå (capital gain) ∑’Ë‰¥â®“°°“√¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ‰ª√«¡°—∫‡ß‘π‰¥â
Õ◊Ëπ Ê ∑’ËºŸâ≈ß∑ÿπ‰¥â√—∫„πªï¿“…’∑’Ë¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿππ—Èπ ‡æ◊ËÕ‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â

7.  ”À√—∫‡ß‘π≈ß∑ÿπ à«π∑’ËºŸâ≈ß∑ÿπ≈ß∑ÿπ‰«â‡°‘πμ“¡¢âÕ 4 ‡¡◊ËÕ¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ ºŸâ≈ß∑ÿπ®–μâÕßπ”‡ß‘π
À√◊Õº≈ª√–‚¬™πå (capital gain) ∑’Ë‰¥â®“°°“√¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ‰ª√«¡°—∫‡ß‘π‰¥âÕ◊ËπÊ ∑’ËºŸâ≈ß∑ÿπ‰¥â
√—∫„πªï¿“…’∑’Ë¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿππ—Èπ ‡æ◊ËÕ‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â

¢âÕ √ÿª “√– ”§—≠∑’ËºŸâ≈ß∑ÿπ§«√∑√“∫°àÕπ°“√≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«¢â“ßμâππ’È ‡ªìπ‡æ’¬ß
 “√– ”§—≠∑’Ë∫√‘…—∑·®âß„ÀâºŸâ≈ß∑ÿπ√—∫∑√“∫‚¥¬ —ß‡¢ª‡∑à“π—Èπ ºŸâ≈ß∑ÿπ§«√»÷°…“√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ®“°
§Ÿà¡◊Õ¿“…’‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“« ·≈–Àπ—ß ◊Õ™’È™«π‡ πÕ¢“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ √«¡∂÷ß
°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬π ¢âÕ∫—ß§—∫‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«∑—Èß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈–∑’ËÕ“®ª√–°“»
‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μàÕ‰ª¥â«¬



บทนำ


 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้ ได้จัดทำขึ้นตามนัยข้อ 54 แห่งประกาศ

 ำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  น.22/2552 เรื่อง

“การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำ ัญญารับจัดการกองทุน ่วนบุคคล” ลงวันที่ 28

กรกฎาคมพ.ศ.2552หรือตามประกาศอื่นที่จะบังคับใช้ในอนาคต โดยคู่มือการลงทุนนี้มีวัตถุ

ประ งค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ลงทุนที่ประ งค์จะลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เกี่ยวกับ ิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อผู้ลงทุน

ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรม รรพากรกำหนดไว้ การชำระคืน ิทธิประโยชน์ทางภาษีที่

เคยได้รับการชำระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มหาก

ผู้ลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนกำหนด เพื่อให้

ผู้ลงทุนได้ตัด ินใจลงทุนด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวเป็นการลงทุนระยะยาวมีเงื่อนไขและภาระผูกพันหลายปี



 จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กัน

ไปพร้อมกับการศึกษาหนัง ือชี้ชวนเ นอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวแต่ละกองทุนแล้วจึงตัด ินใจตามที่ผู้ลงทุนเห็น มควร



สารบัญ
หน้า


กฎหมายกฎประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน
 กฎกระทรวงกระทรวงการคลัง
  กฎกระทรวงฉบับที่246(พ.ศ.2547) 1
  กฎกระทรวงฉบับที่266(พ.ศ.2551) 3
  กฎกระทรวงฉบับที่267(พ.ศ.2551) 6
  กฎกระทรวงฉบับที่317(พ.ศ.2559) 8
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
 ประกาศอธิบดีกรม รรพากรที่เกี่ยวกับ ิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
 ประกาศอธิบดีกรม รรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่169) 10
 ประกาศอธิบดีกรม รรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่175) 12
 ประกาศอธิบดีกรม รรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่257) 14
 ประกาศอธิบดีกรม รรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่276) 16
ประมวลรัษฎากร
 ประเภทเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 18
 ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ตามมาตรา42ทวิถึงมาตรา46 20
 เงินเพิ่มกรณีไม่เ ียหรือนำ ่งภาษีภายในกำหนดเวลาตามมาตรา27 20
สรุปสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ
คำนิยาม  21
ประเภทของเงินลงทุนที่จะได้รับ ิทธิประโยชน์ทางภาษี 21
 ิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 21
เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ
 เพื่อเ ียภาษีบุคคลธรรมดา 21
เงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนLTFตามหลักเกณฑ์
 และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 23
คำเตือน  24
ตัวอย่างประกอบ 25
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กฎหมายกฎประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน
กฎกระทรวงกระทรวงการคลัง

กฎกระทรวง
ฉบับที่246(พ.ศ.2547)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่20)พ.ศ.2513และมาตรา42(17)แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่10)พ.ศ.2496อันเป็นพระราชบัญญัติที่
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด ิทธิและ เ รีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29ประกอบกับมาตรา 35
และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.
2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ข้อ2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
228(พ.ศ.2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไป
นี้แทน
 “(55) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ิบห้าของเงินได้พึงประเมิน
ทั้งนี้จะต้องมีจำนวนไม่เกิน ามแ นบาท ำหรับปีภาษีนั้น”

ข้อ3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (65) (66) และ (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126
(พ.ศ.2509)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
 “(65) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และเงินหรือผล
ประโยชน์ดังกล่าวคำนวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม(55)
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 (66) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์ ินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่
30มิถุนายนพ.ศ.2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละ ิบห้าของเงินได้พึงประเมินทั้งนี้ เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน
 ามแ นบาท  ำหรับปีภาษีนั้น และเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้น ่วน ามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรม รรพากรกำหนด
 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน วรรค อง ให้ผู้
มีเงินได้หมด ิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเ ียภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ตามวรรคหนึ่งด้วย
 (67) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุน
รวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มี เงินได้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีปฏิทินแต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตายและเงินหรือ
ผลประโยชน์ดังกล่าวคำนวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม(66)”


 ให้ไว้ณวันที่31 ิงหาคมพ.ศ.2547



 สมคิดจาตุศรีพิทักษ์
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการ มควรกำหนดให้เงินได้

เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการ
ขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อ
เ ียภาษีเงินได้ เพื่อ ่งเ ริมการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการลงทุนระยะยาวผ่าน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงจำเป็นต้องออกกฎ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่266(พ.ศ.2551)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร


 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่20)พ.ศ.2513และมาตรา42(17)แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด ิทธิและเ รีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
และมาตรา41ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ.
2538)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(35) เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงิน ะ มเข้ากองทุน ำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุน ำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ ิบห้าของค่าจ้างเฉพาะ ่วนที่เกิน หนึ่งหมื่นบาท
แต่ไม่เกิน ี่แ นเก้าหมื่นบาท  ำหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้  ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่
1มกราคมพ.ศ.2551เป็นต้นไป”

ข้อ2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ.
2540)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(43) เงินได้เท่าที่ มาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจ่ายเป็นเงิน ะ มเข้ากองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เฉพาะ ่วนที่ ไม่
เกินห้าแ นบาท  ำหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้  ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2551เป็นต้นไป”

ข้อ3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ.
2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(54) เงินได้เท่าที่ผู้อำนวยการผู้บริหารครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
จ่ายเป็นเงิน ะ มเข้ากองทุน งเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะ ่วนที่ไม่เกินห้า
แ นบาท ำหรับปีภาษีนั้นทั้งนี้ ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2551
เป็นต้นไป”
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ข้อ4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ.
2551)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(55)เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ิบห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะ ่วนที่
ไม่เกินห้าแ นบาท  ำหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้า
ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ำกว่าห้า ิบ
ห้าปีบริบูรณ์ทั้งนี้ ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2551เป็นต้นไปและ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงิน ะ มเข้ากองทุน ำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
 ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ หรือกองทุน งเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม
วรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงิน ะ มที่จ่ายเข้ากองทุน ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หรือกองทุน งเคราะห์ต้องไม่เกินห้าแ นบาท
 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้า ิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้มีเงินได้นั้นหมด ิทธิได้รับยกเว้นตาม
วรรคหนึ่งและต้องเ ียภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”

ข้อ5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ.
2545)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(61) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี  ำหรับการประกันชีวิตของผู้มี
เงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง เฉพาะ ่วนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรม์
ประกันชีวิตต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่ ิบปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับ
ประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้  ำหรับเบี้ยประกันภัย ที่ได้จ่ายตั้งแต่
วันที่1มกราคมพ.ศ.2551เป็นต้นไปและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด”

ข้อ6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ.
2547)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์ ินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละ ิบห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะ ่วนที่ไม่เกินห้า
แ นบาท ำหรับปีภาษีนั้นและเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่
รวมถึง ห้างหุ้น ่วน ามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ทั้งนี้  ำหรับ
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2551เป็นต้นไป
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 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน วรรค อง ให้ผู้
มีเงินได้นั้นหมด ิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเ ียภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้น
ภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”

ข้อ7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ(78)ของข้อ2แห่งกฎกระทรวงฉบับที่126(พ.ศ.2509)ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
 “(78) เงินได้ของวิ าหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการ ่งเ ริมวิ าหกิจชุมชนเฉพาะที่
เป็นห้างหุ้น ่วน ามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้าน องแ นบาท
 ำหรับปีภาษีนั้นทั้งนี้ ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2551ถึงวันที่31
ธันวาคมพ.ศ.2553และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด”


 ให้ไว้ณวันที่16พฤษภาคมพ.ศ.2551



 สุรพงษ์สืบวงศ์ลี
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการ

กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  มควรเพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  ำหรับเงินได้ที่ได้
จ่ายเป็นเงิน ะ มเข้ากองทุน ำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน ำรองเลี้ยงชีพเงิน ะ มเข้า
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงิน ะ ม
เข้ากองทุน งเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั้งเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย ำหรับการประกันชีวิตเพื่อ ่งเ ริมการออมของภาคครัวเรือนซึ่ง
 ่งผลเป็นการ นับ นุนการลงทุนใน ตลาดทุน อันจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น
 มควรยกเว้นเงินได้ของวิ าหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการ ่งเ ริมวิ าหกิจชุมชนที่มีจำนวนไม่
เกินหนึ่งล้าน องแ นบาทไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนมี
ความเข้มแข็งและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่267(พ.ศ.2551)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร


 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่20)พ.ศ.2513และมาตรา42(17)แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด ิทธิและเ รีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
และมาตรา41ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรค ี่ของ (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับ
ที่266(พ.ศ.2551)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
 “ในปีภาษี2551หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่1ตุลาคมพ.ศ.2551ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับ ่วนที่ไม่เกินเจ็ดแ นบาท แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ิบห้าของเงินได้พึงประเมิน และในกรณีที่ผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้จ่ายเงิน ะ มตามวรรค องด้วย
เมื่อรวมเงินได้กับเงิน ะ มแล้วต้องไม่เกินเจ็ดแ นบาท ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดและให้นำความในวรรค ามมาใช้บังคับด้วย”

ข้อ2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรค ี่ของ(66)ของข้อ2แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126(พ.ศ.2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับ
ที่266(พ.ศ.2551)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
 “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวันที่
1ตุลาคมพ.ศ.2551ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2551ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับ ่วนที่ไม่เกิน
เจ็ดแ นบาทแต่ไม่เกินร้อยละ ิบห้าของเงินได้พึงประเมินทั้งนี้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นและการถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และให้นำความในวรรค
 ามมาใช้บังคับด้วย”


 ให้ไว้ณวันที่21พฤศจิกายนพ.ศ.2551

  ุชาติธาดาดำรงเวช
 (นาย ุชาติธาดาธำรงเวช)
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ่งเ ริมให้มี
การลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการ
 นับ นุนการลงทุนในตลาดทุนภายในประเทศอันจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น และป้องกันไม่ให้
ตลาดทุนภายในประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  มควรเพิ่ม
วงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  ำหรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรณีที่ได้มีการลงทุนใน
กองทุนทั้ง องดังกล่าวในระหว่างวันที่1ตุลาคมพ.ศ.2551ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2551จึง
จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่317(พ.ศ.2559)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร


 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่20)พ.ศ.2513และมาตรา42(17)แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 10)พ.ศ.2496รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ1 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ.
2551)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ิบห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะ ่วนที่
ไม่เกินห้าแ นบาท  ำหรับปีภาษีนั้น โดยเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้น ่วน ามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
และผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่น้อยกว่าเจ็ดปีปฏิทินแต่ไม่รวมถึงกรณี
ทุพพลภาพหรือตายทั้งนี้ ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2559ถึงวันที่
31ธันวาคมพ.ศ.2562
 การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในวรรค องให้ผู้มีเงินได้นั้น
หมด ิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเ ียภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
มาแล้วด้วย”

ข้อ2 ให้ยกเลิกความใน (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ.
2547)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(67) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
หุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เงินหรือผล
ประโยชน์ดังกล่าวคำนวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้
ตาม (66) และผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณี
ทุพพลภาพหรือตาย”

ข้อ3 บทบัญญัติใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 266 (พ.ศ.
2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะ
เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559
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ข้อ4 บทบัญญัติใน (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ.
2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะ
เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ำหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อมาก่อนวันที่1มกราคมพ.ศ.2559

ข้อ5 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับ ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2559 เป็นต้น
ไป


 ให้ไว้ณวันที่28มิถุนายนพ.ศ.2559


 อภิศักดิ์ตันติวรวงศ์
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการ ่งเ ริม

การให้ ิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการ ่งเ ริมให้ประชาชนมีการลงทุนในระยะ
ยาวและรักษาเ ถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวโดยขยายระยะเวลาการยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อ
เ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1มกราคม
พ.ศ.2559ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2562และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเนื่องจากการขาย
หน่วยลงทุนคืน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะได้รับ
 ิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีปฏิทิน จึงจำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่169)
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้

สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่266(พ.ศ.2551)ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรอธิบดีกรม รรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังต่อไปนี้
ข้อ1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรม รรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่133)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธี

การ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได ้ำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวลงวันที่3กันยายนพ.ศ.2547

ข้อ2 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
 (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อย
ละ15ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้นทั้งนี้เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน500,000บาท
 (2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเนื่องกันเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินแต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เพราะทุพพลภาพหรือตาย
 กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแ ดงความเห็นว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่ ามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนำมาซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป

ข้อ3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อ
เ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามข้อ2การซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้นทั้งนี้เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน500,000บาท

ข้อ4 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั้งหมดหรือบาง ่วนไปยัง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียวหรือ
หลายกองทุน ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นภายใน5 วันทำการนับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่โอนได้รับคำ ั่งโอนจากผู้มีเงินได้จึงจะถือว่าระยะเวลา
ในการถือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
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 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้
รับคำ ั่งโอนจากผู้มีเงินได้จะต้องจัดทำเอก ารหลักฐานการโอน ่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจ อบได้

ข้อ5 การยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ยกเว้นเท่า
ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน
500,000 บาท  ำหรับปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้น
 ่วน ามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

ข้อ6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหนัง ือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แ ดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวดังกล่าว

ข้อ7 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และได้ใช้ ิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 5
แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 หรือข้อ 3 ผู้มีเงินได้หมด ิทธิได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 5 แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวเพราะทุพพลภาพหรือตายผู้มีเงินได้ต้องเ ียภาษีเงินได้ ำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้
ยื่นแบบแ ดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแ ดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเ ียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
 ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามข้อ 2 หรือข้อ 3 การคำนวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain)
เพื่อเ ียภาษีในกรณีดังกล่าวให้คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน(FIFO)

ข้อ8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำนวณหักจาก
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

ข้อ9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2551เป็นต้นไป

 ประกาศณวันที่24ธันวาคมพ.ศ.2551


 วินัยวิทวั การเวช
 (นายวินัยวิทวั การเวช)
 อธิบดีกรม รรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่175)

เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว


 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่267(พ.ศ.2551)ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรม รรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังต่อไปนี้
ข้อ1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรค องของ(1)ของข้อ2ของประกาศอธิบดีกรม รรพากรเกี่ยวกับภาษี

เงินได้(ฉบับที่169)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับ
เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลงวันที่24ธันวาคมพ.ศ.2551
 “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือได้ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1
มกราคมพ.ศ.2551ถึงวันที่30กันยายนพ.ศ.2551และได้มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามวรรคหนึ่งเท่ากับ ่วนที่ไม่เกิน 700,000 บาทแต่ไม่เกิน
ร้อยละ15ของเงินได้พึงประเมิน ำหรับปีภาษี2551”

ข้อ2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรค ามของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรม รรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 169) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลงวันที่24ธันวาคมพ.ศ.2551
 “ในปีภาษี 2551 การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หรือได้ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1
มกราคมพ.ศ.2551ถึงวันที่30กันยายนพ.ศ.2551และได้มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่าง
วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2551ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2551ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ15
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี2551ทั้งนี้เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน700,000บาท”

ข้อ3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรค องของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรม รรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 169) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลงวันที่24ธันวาคมพ.ศ.2551
“ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2551ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2551หรือได้ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่1มกราคมพ.ศ.2551
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ถึงวันที่ 30กันยายนพ.ศ.2551และได้มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1ตุลาคมพ.ศ.
2551ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2551ให้ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมินทั้งนี้จะต้องมีจำนวนไม่เกิน700,000บาท ำหรับปีภาษี2551”

ข้อ4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2551เป็นต้นไป

 ประกาศณวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ.2552


 วินัยวิทวั การเวช
 (นายวินัยวิทวั การเวช)
 อธิบดีกรม รรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่257)

เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว


 อาศัยอำนาจตามความในข้อ2(66)แห่งกฎกระทรวงฉบับที่126(พ.ศ.2509)ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่266(พ.ศ.2551)ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรอธิบดีกรม รรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังต่อไปนี้
ข้อ1 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ(1)ของข้อ2ของประกาศอธิบดีกรม รรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

(ฉบับที่ 169) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับ เงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลงวันที่24ธันวาคมพ.ศ.2551และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ
15ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเ ียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้นทั้งนี้เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน500,000
บาท ำหรับปีภาษีนั้น”

ข้อ2 ให้ยกเลิกความในวรรค องของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรม รรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
169) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้เท่าที่ ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
 “การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเ ียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน
500,000บาท ำหรับปีภาษีนั้น”

ข้อ3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรม รรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
169)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลงวันที่24ธันวาคมพ.ศ.2551และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
 “ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ15ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเ ียภาษี
เงินได้ในปีภาษีนั้นทั้งนี้ เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน500,000บาท ำหรับปีภาษีนั้นและผู้มีเงินได้ดังกล่าว
ต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้น ่วน ามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกอง
มรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง”
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ข้อ4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เป็นต้นไป

 ประกาศณวันที่2กรกฎาคมพ.ศ.2558
 

 ประ งค์พูนธเนศ
 (นายประ งค์พูนธเนศ)
 อธิบดีกรม รรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่276)

เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว


 อาศัยอำนาจตามความในข้อ2(66)แห่งกฎกระทรวงฉบับที่126(พ.ศ.2509)ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่317(พ.ศ.2559)ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรอธิบดีกรม รรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังต่อไปนี้
ข้อ1 เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
 (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ
15ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเ ียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้นทั้งนี้เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน500,000
บาท ำหรับปีภาษีนั้นและได้ซื้อหน่วยลงทุนนั้นในระหว่างวันที่1มกราคมพ.ศ.2559ถึงวันที่31
ธันวาคมพ.ศ.2562
 (2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7
ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพราะทุพพล
ภาพหรือตาย
กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแ ดงความเห็นว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุพพลภาพจนไม่ ามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนำมาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป

ข้อ2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้เท่าที่จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อ
เ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามข้อ1
 การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเ ียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน
500,000บาท ำหรับปีภาษีนั้น

ข้อ3 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั้งหมด หรือบาง ่วนไปยัง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียวหรือ
หลายกองทุน ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นภายใน 5 วันทำการนับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่โอนได้รับคำ ั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลา
ในการถือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
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 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้
รับคำ ั่งโอนจากผู้มีเงินได้จะต้องจัดทำเอก ารหลักฐานการโอน ่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจ อบได้

ข้อ4 การยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ1และข้อ2ให้ยกเว้นเท่า
ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ15ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเ ียภาษีเงินได้ในปีภาษี
นั้นทั้งนี้ เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน500,000บาท ำหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้น ่วน ามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
และยกเว้น ำหรับค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2559ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2562

ข้อ5 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหนัง ือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แ ดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวดังกล่าว

ข้อ6 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และได้ใช้ ิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 4
แล้ว ต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 1 หรือข้อ 2 ผู้มีเงินได้หมด ิทธิได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามข้อ 4 แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตายผู้มีเงินได้ต้องเ ียภาษีเงินได้ ำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้
ยื่นแบบแ ดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแ ดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเ ียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
 ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของข้อ 1 หรือ ข้อ 2 การคำนวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain)
เพื่อเ ียภาษีในกรณีดังกล่าวให้คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออก่อน(FIFO)

ข้อ7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำนวณหักจาก
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42ทวิ ถึง มาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

ข้อ8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2559เป็นต้นไป

 ประกาศณวันที่30 ิงหาคมพ.ศ.2559

 ประ งค์พูนธเนศ
 (นายประ งค์พูนธเนศ)
 อธิบดีกรม รรพากร
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ประมวลรัษฎากร
 ประเภทเงินได้พึงประเมิน

 มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงิน
หรือผู้อื่นออกแทนให้ ำหรับเงินได้ประเภทต่างๆดังกล่าวไม่ว่าในทอดใด

 (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนั  เบี้ย
หวัดบำเหน็จบำนาญเงินค่าเช่าบ้านเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดย
ไม่เ ียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงินทรัพย์ ินหรือประ
โยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
 (2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น
ค่าธรรมเนียมค่านายหน้าค่า ่วนลดเงินอุดหนุนในงานที่ทำเบี้ยประชุมบำเหน็จโบนั เงินค่าเช่า
บ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เ ียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงิน
ได้จ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระและเงินทรัพย์ ินหรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้
เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรือ
งานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว
 (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ค่าแห่งลิข ิทธิ์หรือ ิทธิอย่างอื่น เงินปีหรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงิน
รายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นหรือคำพิพากษาของศาล
 (4) เงินได้ที่เป็น

 (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอกเบี้ยตั๋วเงินดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่
จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะ ่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตรา าร
แ ดง ิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้น ่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่าย
ครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย
ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจาก ิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด
ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
 (ข) เงินปันผล เงิน ่วนแบ่งของกำไรหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้าง
หุ้น ่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือ ถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย
จัดตั้งขึ้น ำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อ ่งเ ริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุต าหกรรม
เงินปันผล หรือเงิน ่วนแบ่งของกำไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะ ่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
ดังกล่าว
 เพื่อประโยชน์ในการคำนวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้ และความเป็น ามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปี
ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็น ามีภริยาของบิดา
และมารดามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือของ
มารดาผู้ใช้อำนาจปกครองหรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้อำนาจปกครองร่วมกัน
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 ความในวรรค องให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ด้วยโดยอนุโลม
 (ค) เงินโบนั ที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้น ่วนในบริษัทหรือห้างหุ้น ่วน
นิติบุคคล
 (ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้น ่วนนิติบุคคลเฉพาะ ่วนที่จ่ายไม่เกินกว่า
กำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน
 (จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้น ่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกำไรที่ได้มาหรือ
เงินที่กันไว้รวมกัน
 (ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้น ่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือ
รับช่วงกันหรือเลิกกันซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
 (ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้น ่วนหรือ โอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร
หรือตั๋วเงินหรือตรา ารแ ดง ิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้น ่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เป็นผู้ออกทั้งนี้เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

(5) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
 (ก) การให้เช่าทรัพย์ ิน
 (ข) การผิด ัญญาเช่าซื้อทรัพย์ ิน
 (ค) การผิด ัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์ ินที่ซื้อขายนั้น โดยไม่
ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
 ในกรณี(ก)ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้มีเงินได้แ ดงเงินได้ต่ำไป
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินได้นั้นตามจำนวนเงินที่
ทรัพย์ ินนั้น มควรให้เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่าจำนวนเงินที่ประเมินนี้เป็นเงินได้พึง
ประเมินของผู้มีเงินได้ ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการ
อุทธรณ์ตาม ่วน2หมวด2ลักษณะ2มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันทำ ัญญา
จนถึงวันผิด ัญญาทั้ง ิ้นเป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิด ัญญานั้น

(6) เงินได้จากวิชาชีพอิ ระคือ วิชากฎหมายการประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม ถาปัตยกรรม
การบัญชีประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชีพอิ ระอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้
(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหา ัมภาระใน ่วน ำคัญนอกจาก
เครื่องมือ
(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุต าหกรรม การขน ่ง หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไว้ใน(1)ถึง(7)แล้ว
 เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่งถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ ำหรับเงินได้ประเภทใด ไม่
ว่าทอดใดหรือในปีภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็นเงินได้ประเภทและของ ปีภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทน
ให้นั้น





20

 ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้
 มาตรา42ทวิเงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา40(1)และ(2)ยอมให้หักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมาได้ร้อยละ40แต่รวมกันต้องไม่เกิน60,000บาท
ในกรณี ามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรณหนึ่ง และความเป็น ามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้
ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรณหนึ่ง
 มาตรา42ตรีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(3)เฉพาะที่เป็นค่าแห่งลิข ิทธิ์ยอมให้หัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ40แต่ต้องไม่เกิน60,000บาท
 ในกรณี ามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรณหนึ่ง และความเป็น ามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปี
ภาษีให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง
 มาตรา 43 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่
กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
 มาตรา 44 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่
กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
 มาตรา 45 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่
กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
 มาตรา 46 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่
กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา


เงินเพิ่มกรณีไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา

 มาตรา 27 บุคคลใดไม่เ ียหรือนำ ่งภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ
แห่งลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เ ียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน
ของเงินภาษีที่ต้องเ ียหรือนำ ่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
 ในกรณีอธิบดีอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำ ่งภาษี และได้มีการชำระหรือนำ ่ง
ภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือ
เศษของเดือน
 การคำนวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรค องให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการ
หรือนำ ่งภาษีจนถึงวันชำระหรือนำ ่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเ ียหรือ
นำ ่ง ไม่ว่าภาษีที่ต้องเ ียหรือนำ ่งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคำ ั่งของเจ้าพนักงานหรือคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือคำพิพากษาของศาล
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สรุปสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ

1. คำนิยาม

 คู่มือการลงทุนหมายความว่าเอก ารเผยแพร่ที่เกี่ยวกับ ิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดทำขึ้นตามความในประกาศ ำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  น.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำ
 ัญญารับจัดการกองทุน ่วนบุคคล”ลงวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2552
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมตรา ารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการ
จำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์ ินดังต่อไปนี้ไม่ต่ากว่าร้อยละหก ิบ
ห้าของมูลค่าทรัพย์ ิน ุทธิของกองทุนรวมได้แก่
(1) หุ้น ามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือ
(2) ตรา ารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตรา ารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่ม

หุ้นของบริษัทจดทะเบียน
2. ประเภทของเงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

 เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และได้รับ ิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ต้องเป็น “เงินได้พึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่
รวมถึงห้างหุ้น ่วน ามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ซึ่งต่อไปนี้ใน
คู่มือการลงทุนนี้จะเรียกโดยย่อว่า“เงินได้พึงประเมิน”

3.  ิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรม
 รรพากรกำหนดอย่างครบถ้วนจะได้รับ ิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนี้
(1) เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา
(2) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม

คำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม

คำนวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา
 เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีบุคคล
ธรรมดา ต่อเมื่อ ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขอย่างครบถ้วนดังนี้
(1) เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ

15ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน 500,000บาท โดยเงินได้
ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้น ่วน ามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
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 (ในปีภาษี 2551 หากผู้ลงทุนมีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับ ่วนที่ไม่เกิน 700,000
บาทแต่ไม่เกินร้อยละ15ของเงินได้พึงประเมิน ำหรับปีภาษี2551โดยการซื้อหน่วยลงทุน
นั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้)

(2) ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้ซื้อไว้ในแต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า5ปีปฏิทิน ำหรับยอดที่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่1มกราคมพ.ศ.2559
หรือ ไม่น้อยกว่า 7ปีปฏิทิน ำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1มกราคมพ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเงื่อนไขนี้ไม่ใช้บังคับกรณีที่ผู้ลงทุนไถ่ถอนเห
น่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือ ตาย ในกรณีทุพพลภาพนั้น ต้องเป็นกรณีที่แพทย์
ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแ ดงความเห็นว่าทุพพลภาพจนไม่ ามารถประกอบอาชีพ
ซึ่งก่อให้เกิดเงินได้อีกต่อไป

(3) กรณีผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้เท่าที่
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรม รรพากรกำหนด และต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับในแต่ละปีและไม่เกิน500,000บาท
 ทั้งนี้  ิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อควรทราบตามที่ปรากฏด้านล่างนี้
ด้วย


กรณีผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข
 หากผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้างต้น จะต้องคืน ิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้
 กรณีผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนและได้ใช้ ิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว หากต่อมามีการขาย
หน่วยลงทุนโดยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน จะต้องชำระคืน ิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมา โดย
ยื่นแบบแ ดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเ ียภาษีเงินได้เพิ่มเติม พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา
27 แห่งประมวลรัษฎากร (ระยะเวลาที่ใช้คำนวณเงินเพิ่มเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการ
หรือนำ ่งภาษีจนถึงวันชำระหรือนำ ่งภาษี)ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรดำเนินการชำระคืนโดยเร็ว

ข้อควรทราบ
(1) การยกเว้นภาษีเงินได้ ำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ15ของเงินได้และต้องไม่เกิน
500,000 บาท  ำหรับปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้น
 ่วน ามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
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 (ในปี2551หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่1ตุลาคมพ.ศ.2551
ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2551ให้ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 700,000
บาท ำหรับปีภาษี2551โดยการซื้อหน่วยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติมในช่วงเวลาดัง
กล่าวก็ได้)

(2) เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องเป็นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น โดยต้องถือครองหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้ซื้อไว้แต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน
 ำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2562

(3) กรณีมีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนจะต้องโอนการลงทุน(เงิน
ลงทุนและผลประโยชน์)ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวัน
ที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่โอนได้รับคำ ั่ง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นภาระของผู้ลงทุน
ต้องแยกชำระต่างหากโดยไม่ ามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน LTF ได้เพื่อไม่ให้ผู้ลงทุน
ผิดเงื่อนไข ิทธิประโยชน์ทางภาษี

(4) การคำนวณต้นทุนของเงินลงทุนผลประโยชน์และการหักเงินลงทุนแต่ละรายการเมื่อมีกรณี
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ่งเพื่อไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ให้ใช้วิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(First InFirstOut -FIFO)ดังนั้นผู้ลงทุนต้องระมัดระวังในการตรวจ อบเงื่อนไขทาง
ภาษีก่อนการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกครั้ง

(5) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ฯ (31 ธันวาคม พ.ศ.2562) ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2563จะไม่ ามารถได้รับ ิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป


5. เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  เงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF จะได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมื่อเป็นเงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับ
เนื่องจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมLTFเท่าจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินและไม่เกิน 500,000 บาท และผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนมา
แล้วไม่น้อยกว่า5ปีปฏิทิน ำหรับยอดที่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่1มกราคมพ.ศ.2559หรือไม่
น้อยกว่า7ปีปฏิทิน ำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2559ถึงวันที่31
ธันวาคมพ.ศ.2562แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตายและเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวคำนวณ
มาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
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 กรณีผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข
  หากผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้างต้น จะต้องนำเงินหรือผลประโยชน์ (capital gain) ที่ได้

จากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมกับเงินได้อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีนั้น เพื่อเ ียภาษีเงินได้ และหาก
เป็นกรณีที่เคยได้รับ ิทธิประโยชน์ทางภาษีมาก่อน จะต้องชำระคืน ิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ
มาโดยยื่นแบบแ ดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเ ียภาษีเงินได้เพิ่มเติม พร้อมเงินเพิ่มตาม
มาตรา27แห่งประมวลรัษฎากร


 ข้อควรทราบ
  กรณีมีกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมLTF ่วนที่เกินร้อยละ15ของเงินได้

พึงประเมิน ( ่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นค่าซื้อและไม่ได้นำไปลดหย่อนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไม่ว่าผู้
ลงทุนจะถือหน่วยลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำมารวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบภ.ง.ด.90 เป็น
เงินค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหักราคาทุนและแ ดง ่วนต่างในช่อง“ไม่ยกเว้น”
(อ้างอิงตาม FAQหมวดหมู่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที่ 410348 เรื่อง ขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมLTF ่วนที่เกินอัตราร้อยละ15ของเงินได้ซึ่งไม่ได้ใช้ ิทธิหักลดหย่อน)


6. คำเตือน
  “การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเ ี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดำเนินงานใน

อดีตของกองทุนรวม มิได้เป็น ิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ก่อนการตัด ินใจลงทุนควร
ศึกษาหนัง ือชี้ชวนอย่างรอบคอบ”

  “ ิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้พึงได้รับ จะ ิ้น ุด
ลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืน ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้  ิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
และภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่กรม รรพากรกำหนด
ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และคู่มือการลงทุนเกี่ยว
กับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เข้าใจโดยขอคำปรึกษาแนะนำจากศูนย์บริการข้อมูล
 รรพากร(RDCallCenter)หรือปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนตัด ินใจลงทุน”
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ตัวอย่างประกอบ

เงื่อนไขการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
1. เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะได้รับ ิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี
ตัวอย่างที่ 1 จำนวนเงินลงทุน ูง ุดในแต่ละปีที่ได้รับ ิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่เกินร้อยละ15ของเงินได้พึง
ประเมินในปีภาษีนั้นทั้งนี้เฉพาะ ่วนไม่เกิน500,000บาท

สมมติฐาน จำนวนเงินได้พึงประเมินที่ได้รับทั้งปี อัตราร้อยละ15 จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดรวมทั้งปี
 ที่ (ตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม) ของเงินได้พึงประเมิน ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 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 มมติว่าผู้ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินตลอดปีภาษีจำนวน3,500,000บาท เท่ากันทุกปีผู้ลงทุน
จะลงทุนซื้อหน่วยลงทุน LTF เพียงกองทุนเดียว หรือหลายกองทุน หรือไม่ลงทุนในปีใดปีหนึ่ง หรือจะลงทุน
ในจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อรวมกันทุกกองทุนในปีปฏิทินเดียวกันแล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับ ิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพียงเท่าจำนวนเงินที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะ ่วนไม่เกิน
500,000บาทดังนี้

 ปีพ.ศ. เงินลงทุนในLTF1 LTF2 LTF3 เงินลงทุนทั้งสิ้น เงินลงทุนที่ได้รับสิทธิ
 ที่ลงทุน     ประโยชน์ทางภาษี
 2552 500,000 - - 500,000 500,000
 2553 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000
 2554 - 100,000 50,000 150,000 150,000
 2555 - - - - -
 2556 - - - - -
 2557 350,000 200,000 - 550,000 500,000
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2. เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุน ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่
ได้ซื้อไว้ในแต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า5ปีปฏิทิน

ตัวอย่างที่ 3 การถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระยะเวลาตามเงื่อนไขการลงทุน ( มมติว่าผู้
ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี เมื่อคำนวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้ว ามารถลงทุนได้ ูง ุดจำนวนเงิน
500,000บาท)
 ปีพ.ศ. เงินลงทุนในLTF1 LTF2 LTF3 เงินลงทุนทั้งสิ้น เงินลงทุนที่ได้รับสิทธิ
 ที่ลงทุน     ประโยชน์ทางภาษี
 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) ในเดือนใดๆก็ตามของปี
พ.ศ. 2552 หากผู้ลงทุนมีความประ งค์จะขายคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน (ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ในแต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน) ผู้ลงทุนมี ิทธิขายคืน
เฉพาะหน่วยลงทุนLTF1ในจำนวนไม่เกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ภายในปีพ.ศ.2552โดยขายได้ตั้งแต่
เดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป และภายในปี 2557 ผู้ลงทุนจะมี ิทธิขายคืนหน่วยลงทุน LTF1
LTF2 และ LTF3 ได้ในจำนวนไม่เกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ภายในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 โดยให้
พิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนเช่นนี้เรื่อยไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมี ิทธิที่จะขายคืนในช่วงเวลาดัง
กล่าวหรือไม่ก็ได้และในการขายคืนจะขายคืนทั้งหมดหรือบาง ่วนก็ได้
**หมายเหตุ : สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1มกราคมพ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2562ต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า7ปีปฏิทิน

ตัวอย่างที่ 4 ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ได้รับเงินค่าขายคืน ูงกว่าเงินลงทุน (เงินต้น)
( มมติว่าผู้ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี เมื่อคำนวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้ว ามารถลงทุนได้ ูง ุด
จำนวนเงิน500,000บาท)
 วันที่ลงทุน/ขายคืน จำนวนเงินลงทุน NAVต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงินค่าขายคืน
(ลงทุน) 25กันยายน2552 500,000 10 50,000 -
(ลงทุน) 2553 - - - -
(ลงทุน) 2554 - - - -
(ลงทุน) 2555 - - - -
(ขายคืน) 10มกราคม2556 - 15.25 50,000 762,500
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 จากตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด
(50,000 หน่วย) เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ดังนั้น จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ (จำนวน =
50,000 x 15.25 = 762,500 บาท)  ูงกว่าเงินลงทุนหรือเงินต้น (จำนวน = 50,000 x 10 = 500,000
บาท)ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือกำไรเท่ากับ262,500บาท(762,5000–500,000=262,500บาท)
ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไม่ต้องชำระคืน ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาอย่างไรก็ดีในการยื่นแบบเพื่อเ ียภาษีต้องใช้แบบภ.ง.ด.90โดยให้แ ดงเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(8)แห่งประมวลรัษฎากรตามแบบภ.ง.ด.90โดยแ ดงเป็นเงินค่าขายหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 762,500 บาท แ ดงราคาทุน 500,000 บาท และแ ดงเงิน ่วนต่างกรณี
ราคาขายมากกว่าราคาทุน262,500บาทในช่อง“ยกเว้น”

ตัวอย่างที่ 5 ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ได้รับเงินค่าขายคืนน้อยกว่าเงินลงทุน (ต้น
เงิน) ( มมติว่าผู้ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี เมื่อคำนวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้ว ามารถลงทุนได้
 ูง ุดจำนวนเงิน500,000บาท)
 วันที่ลงทุน/ขายคืน จำนวนเงินลงทุน NAVต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงินค่าขายคืน
(ลงทุน) 25กันยายน2552 500,000 10 50,000 -
(ลงทุน) 2553 - - - -
(ลงทุน) 2554 - - - -
(ลงทุน) 2555 - - - -
(ขายคืน) 10มกราคม2556 - 9.25 50,000 462,500
 จากตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ภายในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด
(50,000 หน่วย) เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน ดังนั้น จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ (จำนวน =
50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) น้อยกว่าเงินลงทุนหรือเงินต้น (จำนวน = 50,000 x 10 = 500,000
บาท)ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรือขาดทุน เท่ากับ37,500บาท(462,000–500,000=-37,500)บาท
ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไม่ต้องชำระคืน ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาอย่างไรก็ดีในการยื่นแบบเพื่อเ ียภาษีต้องใช้แบบภ.ง.ด.90โดยให้แ ดงเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(8)แห่งประมวลรัษฎากรตามแบบภ.ง.ด.90โดยแ ดงเป็นเงินค่าขายหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว462,500บาทและแ ดงราคาทุน500,000บาทโดยไม่ต้องแ ดงข้อมูลใน
 ่วนของเงิน ่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
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ตัวอย่างที่ 6 การขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจำนวนหนึ่งเกินกว่าอัตรากำหนด (ไม่เกิน
ร้อยละ15ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้นทั้งนี้ เฉพาะ ่วนที่ไม่เกิน500,000บาท)แต่ผู้ลงทุนได้
ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ในแต่ละครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ลงทุน ( มมติว่าผู้ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี เมื่อคำนวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้ว ามารถลงทุนได้
 ูง ุดจำนวนเงิน500,000บาท)
 วันที่ลงทุน/ขายคืน จำนวนเงินลงทุน NAVต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงินค่าขายคืน
(ลงทุน) 25กันยายน2552 700,000 10 70,000 -
(ลงทุน) 25เมษายน2553 100,000 11.50 8,695.65 -
(ลงทุน) 10ตุลาคม2553 200,000 10.75 18,604.65 -
(ลงทุน) 2554 - - - -
(ลงทุน) 2555 - - - -
(ขายคืน) 20ธันวาคม2556 - 12.00 50,000 600,000
 จากตัวอย่าง ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จำนวนเงิน
700,000 บาท เกินกว่าอัตราที่กำหนด (15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ
เกิน500,000บาท)จำนวนเงิน200,000บาท(ซึ่งไม่ได้รับ ิทธิยกเว้นภาษี)และในปีพ.ศ.2556ได้ขายคืน
หน่วยลงทุนที่ซื้อไว้ในปี พ.ศ. 2552 นั้นบาง ่วนจำนวน 50,000 หน่วย (ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ในแต่ละ
ครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน) และการคำนวณตามวิธี
FIFO จะพิจารณาจากจำนวนเงินลงทุนใน ่วนที่ไม่ได้รับ ิทธิยกเว้นภาษีก่อนจนหมด แล้วจึงมาพิจารณา
จำนวนเงินลงทุนใน ่วนที่ได้รับ ิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนี้
ก. ลำดับแรกพิจารณาใน ่วนของเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนที่ซื้อมาเกินอัตราที่กำหนด(จำนวน=

20,000หน่วยx10=200,000บาท)จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน(จำนวน=20,000x12
= 240,000 บาท) มากกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (จำนวน 20,000 x 10 = 200,000 บาท)
ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือกำไรเท่ากับ 40,000 บาท (240,000 – 200,000 = 40,000 บาท)
ผู้ลงทุนต้องดำเนินการดังนี้
(1) เงินผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจำนวน40,000บาทจะถูกหักภาษีณที่จ่าย3%
(2) ผู้ลงทุนมีหน้าที่นำเงินผลประโยชน์นั้น(40,000บาท)ไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นที่ผู้ลงทุน

ได้รับในปีภาษีพ.ศ.2556เพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(3) ผู้ลงทุนไม่ต้องชำระคืน ิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากจำนวนเงิน 200,000 บาท นี้

ผู้ลงทุนไม่ได้รับ ิทธิยกเว้นภาษี
ข. ลำดับต่อมาจึงพิจารณาใน ่วนของเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนที่ซื้อมาภายในอัตราที่กำหนด

(จำนวน = 30,000 หน่วย x 10 = 300,000 บาท) จำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จำนวน =
30,000 x 12 = 360,000 บาท) มากกว่าเงินลงทุน (ต้นเงิน) (จำนวน = 30,000 x 10 =
300,000) ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือกำไรเท่ากับ 60,000 บาท (360,000 – 300,000 =
60,000บาท)ผู้ลงทุนต้องดำเนินการดังนี้





29

(1) เงินผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจำนวน60,000บาทไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่าย
(2) ผู้ลงทุนไม่ต้องนำเงินผลประโยชน์นั้น (60,000 บาท) ไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นเพื่อเ ีย

ภาษี
(3) ผู้ลงทุนไม่ต้องชำระคืน ิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากจำนวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งเป็น

เงินลงทุนที่ผู้ลงทุนได้รับ ิทธิประโยชน์ทางภาษี และถือหน่วยลงทุน ่วนนี้ต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า5ปีปฏิทินเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน

 **หมายเหตุ: ำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2559ถึงวันที่31ธันวาคม
พ.ศ.2562ต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า7ปีปฏิทิน


กรณีผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน
 การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือไว้น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ถือว่าปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการลงทุน

ตัวอย่างที่ 7ขายคืนหน่วยลงทุนผิดเงื่อนไขการลงทุน ได้รับเงินลงทุน ูงกว่าเงินลงทุน(เงินต้น)( มมติว่า
ผู้ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี เมื่อคำนวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้ว ามารถลงทุนได้ ูง ุดจำนวนเงิน
500,000บาท)
 วันที่ลงทุน/ขายคืน จำนวนเงินลงทุน NAVต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงินค่าขายคืน
(ลงทุน) 25กันยายน2552 500,000 10 50,000 -
(ลงทุน) 25เมษายน2553 100,000 11.50 8,695.65 -
(ลงทุน) 10ตุลาคม2553 200,000 10.75 18,604.65 -
(ลงทุน) 2554 - - - -
(ขายคืน) 20ธันวาคม2555 - 13.25 50,000 662,500

 จากตัวอย่าง ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปี
พ.ศ.2555ได้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ซื้อไว้ในปีพ.ศ.2552ทั้งหมด50,000หน่วย(ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า
5ปีปฏิทินผิดเงื่อนไขการลงทุน)ผู้ลงทุนต้องดำเนินการดังนี้
(1) ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน(จำนวน=50,000x13.25=662,500บาท) ูงกว่าเงิน

ลงทุนหรือต้นทุน (จำนวน=50,000x10=500,000บาท)ผลประโยชน์มีค่าเป็นบวกหรือกำไร
เท่ากับ162,500บาท(662,500–500,000=162,500บาท)เงินผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับนี้จะ
ถูกหักภาษีณที่จ่าย3%

(2) ผู้ลงทุนมีหน้าที่นำเงินผลประโยชน์นั้น(162,500บาท)ไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นที่ผู้ลงทุนได้รับใน
ปีภาษีพ.ศ.2555เพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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(3) ผู้ลงทุนจะต้องชำระคืน ิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งจำนวนที่เคยได้รับมาในปีภาษี พ.ศ. 2552 (จากการ
ที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจำนวน500,000บาทไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษี)พร้อมเงิน
เพิ่ม (ระยะเวลาที่ใช้คำนวณเงินเพิ่มเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นรายการหรือนำ ่งภาษีจนถึงวัน
ชำระหรือนำ ่งภาษี)ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรดำเนินกาชำระคืนโดยเร็ว

** หมายเหตุ :  ำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562ต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า7ปีปฏิทิน

ตัวอย่างที่8ขายคืนหน่วยลงทุนผิดเงื่อนไขการลงทุนได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าเงินลงทุน(ต้นเงิน)( มมติว่า
ผู้ลงทุนมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี เมื่อคำนวณตามเงื่อนไขการลงทุนแล้ว ามารถลงทุนได้ ูง ุดจำนวนเงิน
500,000บาท)
 วันที่ลงทุน/ขายคืน จำนวนเงินลงทุน NAVต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงินค่าขายคืน
(ลงทุน) 25กันยายน2552 500,000 10 50,000 -
(ลงทุน) 25เมษายน2553 100,000 11.50 8,695.65 -
(ลงทุน) 10ตุลาคม2553 200,000 10.75 18,604.65 -
(ลงทุน) 2554 - - - -
(ขายคืน) 20ธันวาคม2555 - 9.25 50,000 462,500

 จากตัวอย่าง ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปี
พ.ศ.2555ได้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ซื้อไว้ในปีพ.ศ.2552ทั้งหมด50,000หน่วย(ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า
5ปีปฏิทินผิดเงื่อนไขการลงทุน)ผู้ลงทุนต้องดำเนินการดังนี้
(1) ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (จำนวน 50,000 x 9.25 = 462,500 บาท) น้อยกว่าเงิน

ลงทุนหรือต้นเงิน (จำนวน 50,000 x 10 = 500,000 บาท) ผลประโยชน์มีค่าติดลบหรือขาดทุน
เท่ากับ37,500บาท(462,500–500,000=37,500บาท)ผลประโยชน์ที่เป็นขาดทุนผู้ลงทุนไม่
ต้องถูกหักภาษีณที่จ่าย

(2) ผู้ลงทุนไม่ต้องนำผลขาดทุนไปคำนวณเพื่อเ ียภาษี และไม่ ามารถนำยอดขาดทุนนี้ (37,500 บาท)
ไปหักหรือลดหย่อนในการคำนวณรวมกับเงินได้อื่นที่ผู้ลงทุนได้รับในปีพ.ศ.2555เพื่อเ ียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

(3) ผู้ลงทุนจะต้องชำระคืน ิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาทั้งจำนวนในปีภาษี พ.ศ. 2552 (จากการ
ที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจำนวน 500,000 บาท ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษี) ด้วย
พร้อมเงินเพิ่ม (ระยะเวลาที่ใช้คำนวณเพิ่มเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดการยื่นรายการหรือนำ ่งภาษีจนถึง
วันชำระหรือนำ ่งภาษี)ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรดำเนินการชำระคืนโดยเร็ว
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 ในกรณีที่ผู้ลงทุนซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหลายกองทุน และขายคืนหน่วยลงทุนหลายกองทุนในปี
ภาษีเดียวกัน โดยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน แม้ปรากฏผลกำไรและ
ขาดทุนในแต่ละรายการหรือแต่ละกองทุน ผู้ลงทุนไม่ ามารถนำผลกำไรผลขาดทุนมาหักกลบลบกันต้องนำ
 ่วนที่แ ดงผลกำไรไปรวมคำนวณเพื่อเ ียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น

** หมายเหตุ :  ำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562ต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า7ปีปฏิทิน
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ภาคผนวก
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(แบบLTF1/2547) 

หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ผู้ขายหน่วยลงทุน:บริษัท...........................................................................................จำกัด เลขที่.............................................

เลขประจำตัวผู้เ ียภาษีอากร.........................................................................................

ที่อยู่................................................................................................................................................................................................

  เลขประจำตัวผู้เ ียภาษีอากร

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวชื่อ............................................................................................. 

ผู้ซื้อหน่วยลงทุน:ชื่อ.........................................................................ชื่อ กุล.............................................................................

เลขประจำตัวประชาชน



ที่อยู่................................................................................................................................................................................................
 
 รายการ เงินลงทุน(ต้นทุน) ผลประโยชน์ รวม 
 คงเหลือยกมา         

 รับโอนระหว่างปี         

 ซื้อระหว่างปี         

 โอนออกระหว่างปี         

 ขายคืนระหว่างปี         

 ผลประโยชน์ระหว่างปี         

 คงเหลือยกไป 

รายละเอียดตามเอก ารแนบ(ถ้ามี)

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยาว..................................................................................................................................

ประจำปี..........................................................................จำนวนเงิน....................................................................บาท 

ซึ่งผู้ซื้อหน่วยลงทุนมี ิทธินำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปีทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด 

ผลประโยชน์เฉพาะ ่วนที่ขายคืนระหว่างปีที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีจำนวนเงิน.............................................บาท 

 ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ
 

 ลงชื่อ....................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม


  ............/............................../................

  (วันเดือนปีที่ออกหนัง ือรับรองฯ)
คำเตือน : ให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนำหนัง ือรับรองฯฉบับนี้แนบเป็นหลักฐาพร้อมกับการยื่นแบบ

  ภ.ง.ด.90หรือภ.ง.ด.91แล้วแต่กรณี



ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

 (แบบLTF2/2547) 

หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(แนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว) 

ผู้ขายหน่วยลงทุน:บริษัท...........................................................................................จำกัด เลขที่.............................................

เลขประจำตัวผู้เ ียภาษีอากร.........................................................................................

ที่อยู่................................................................................................................................................................................................

  เลขประจำตัวผู้เ ียภาษีอากร

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวชื่อ............................................................................................. 

ผู้ซื้อหน่วยลงทุน:ชื่อ.........................................................................ชื่อ กุล.............................................................................

เลขประจำตัวประชาชน



ที่อยู่................................................................................................................................................................................................

 

วันที่โอน........................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัทจัดการผู้รับโอน.................................................................................................................................................................

ชื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผู้รับโอน................................................................................................................................................

 

รายละเอียดของรายการที่โอน 
 

 วันที่ลงทุน เงินลงทุน(ต้นทุน) ผลประโยชน์ ยอดเงินโอนสุทธิ 













 ลงชื่อ....................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม


  ............/............................../................

  (วันเดือนปีที่ออกหนัง ือรับรองฯ)
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  (แบบLTF3/2547) 

หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(แนบพร้อมการยื่นแบบแ ดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมกรณีมีการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว) 

ผู้ขายหน่วยลงทุน:บริษัท...........................................................................................จำกัด เลขที่.............................................

เลขประจำตัวผู้เ ียภาษีอากร.........................................................................................

ที่อยู่................................................................................................................................................................................................

  เลขประจำตัวผู้เ ียภาษีอากร

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวชื่อ............................................................................................. 

ผู้ซื้อหน่วยลงทุน:ชื่อ.........................................................................ชื่อ กุล.............................................................................

เลขประจำตัวประชาชน



ที่อยู่................................................................................................................................................................................................

 

วันที่โอน........................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัทจัดการผู้รับโอน.................................................................................................................................................................

ชื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผู้รับโอน................................................................................................................................................

 

รายละเอียดของรายการที่โอน 
 

 วันที่ลงทุน เงินลงทุน(ต้นทุน) ผลประโยชน์ ยอดเงินโอนสุทธิ 













 ลงชื่อ....................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม


  ............/............................../................

  (วันเดือนปีที่ออกหนัง ือรับรองฯ)

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)



จัดพิมพ์ครั้งที่10วันที่24พฤศจิกายน2559




