คูมือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

จัดทําโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559

ขอตกลงในการใชคูมือการลงทุน
ขอมูลที่ปรากฏในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพฉบับนี้ ใชเพื่อประโยชนในการเปน
ขอมูลเบื้องตนแกผูลงทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเทานั้น คูมือการลงทุนฉบับนี้ไมถือวาเปน
การใหคําแนะนําหรือปรึกษาทางดานภาษีแกผูลงทุนแตอยางใด โดยขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผูลงทุนแตละรายอาจจะแตกตางกันไป รวมทั้งขอวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่อางอิงอยูในคูมือฉบับนี้ อาจมีการแกไขเพิ่มเติมใหเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพได ผู
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง โดยขอคําปรึกษาแนะนําจากศูนยบริการขอมูลสรรพากร
(RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาดานภาษีโดยตรง(ถามี)กอนการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผูลงทุนกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดๆ โดยอาศัยขอมูลที่ปรากฎในคูมือ
ฉบับนี้

บทนํา
คูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ไดจัดทําขึ้นตามนัยขอ 43 แหงประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขา
ทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตามประกาศอื่นที่จะบังคับใช
ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจใหกับผูลงทุนที่ประสงคจะลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ผูลงทุนจะไดรับเมื่อผูลงทุนปฎิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกําหนดไว การชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับการชําระ
ภาษีเงินไดจากการขายคืนหนวยลงทุน และการชําระเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากผูลงทุนปฎิบัติไมเปนไปตาม
เงื่อนไขการลงทุน หรือไถถอนการลงทุนกอนกําหนด เพื่อใหผูลงทุนไดตัดสินใจลงทุนดวยความเขาใจ
ถูกตองวา การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเปนการลงทุนระยะยาว มีเงื่อนไขและ
ภาระผูกพันหลายป ผูลงทุนตองมีเปาหมายที่จะลงทุนอยางตอเนื่องจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพนจากการ
ทํางาน หรือไมสามารถทํางานไดอีก
จึงขอใหผูลงทุนศึกษาขอมูลจากคูมือการลงทุนฉบับนี้อยางละเอียดจนเขาใจ ควบคูกนั ไปพรอมกับ
การศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแตละกองทุน
แลวจึงตัดสินใจตามที่ผูลงทุนเห็นสมควร

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด

สารบัญ
หนา
กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกีย่ วของกับสิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 173)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 194)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 259)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเงินไดหรือผลประโยชนใดๆที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
คืนใหกองทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 170)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 174)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258)
ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตร 19 ถึง มาตรา 27
สรุปสาระสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ
คํานิยาม
ประเภทของเงินลงทุนที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
สิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนจะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา
เงินหรือผลประโยชนใดๆที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหกองทุน
คําเตือน
ตัวอยางประกอบ
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุน

กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกีย่ วของกับสิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (32) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(32) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย แตไมรวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (55) และ (56) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึง่ แกไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(55) เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แหงประมวลรัษฎากร และเงินไดพึง
ประเมินประเภทคาแหงลิขสิทธิ์ที่มิไดรับโอนมาโดยทางมรดก เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได ทั้งนี้
จะตองมีจํานวนไมเกิน 300,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น
กรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามกฎหมายวาดวย กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพหรือไดจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมาย วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตองไมเกิน 300,000 บาท
1

เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหนวยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสามใหผูมีเงิน
ไดหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งและตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินได ที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่ง
มาแลวดวย
(56) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับจากกองทุนรวมดังกลาว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด”
ขอ 3 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544
พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(55) เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกินสามแสนบาท
สําหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้ง
แรกและไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมื่อผูมีเงินไดมอี ายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพหรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตองไมเกินสามแสนบาท
ในกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกหรือไถถอน
หนวยลงทุนกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง
และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย ”
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ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (65) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(65) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเฉพาะกรณีท่ผี ูมีเงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด”
ขอ 3 ความใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีสําหรับเงินไดเทาที่ได
จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกอน
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ใหไว ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

4

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (35) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(35) เงินไดเทาที่ลูกจางจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย วาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของคาจางเฉพาะสวนที่เกิน หนึ่งหมื่นบาท แตไมเกินสี่แสนเกา
หมื่นบาท สําหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”
ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (43) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(43) เงินไดเทาที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจายเปนเงินสะสมเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสนบาท
สําหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”
ขอ 3 ใหยกเลิกความใน (54) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
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“(54) เงินไดเทาที่ผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จาย
เปนเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับป
ภาษีนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”
ขอ 4 ใหยกเลิกความใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(55) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมินเฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสน
บาท สําหรับปภาษีนั้น โดยผูม ีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนบั ตั้งแตวันซื้อหนวย
ลงทุนครั้งแรกและไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมือ่ ผูมีเงินไดมอี ายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุน
สงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จาย
เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกินหาแสนบาท
ในกรณีที่ผูมเี งินไดถือหนวยลงทุนไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกหรือไถ
ถอนหนวยลงทุนกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรค
หนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสาํ หรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย”
ขอ 5 ใหยกเลิกความใน (61) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(61) เงินไดเทาที่ผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผูมี เงิน
ไดตามจํานวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแตไมเกินเกาหมื่นบาท โดยกรมธรรมประกันชีวิตตองมี
กําหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกัน
ชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สําหรับเบี้ยประกันภัย ที่ไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และให
เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดี กําหนด”
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ขอ 6 ใหยกเลิกความใน (66) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(66) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น และ
เงินไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซงึ่ เปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึง หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่
มิใชนิติบุคคลและกองมรดกทีย่ ังไมไดแบง ทั้งนี้ สําหรับเงินได พึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เปนตนไป
เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสอง ใหผูมี
เงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรค
หนึ่งมาแลวดวย”
ขอ 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ( 78 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(78) เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เปน
หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมีเงินไดไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้
สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”
ใหไว ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุรพงษ สืบวงศลี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของ ( 55 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซือ้ หนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหาของ
เงินไดพึงประเมิน และในกรณีที่ผูมีเงินไดดังกลาวไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวย เมื่อรวมเงินไดกับเงินสะสม
แลวตองไมเกินเจ็ดแสนบาท ทั้งนี้ เงินไดที่ไดรับยกเวนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด และใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับดวย”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของ ( 66 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
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“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซือ้ หนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท
แตไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้ เงินไดที่ไดรับยกเวนและการถือหนวยลงทุนดังกลาว ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับดวย”
ใหไว ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุชาติ ธาดาดํารงเวช
(นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 126
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“หากเบี้ยประกันภัยที่จายตามวรรคหนึง่ เปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญที่
จายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป ใหเงินไดไดรับยกเวนไมตอ งนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
เพิ่มขึ้นอีก ในอัตรารอยละสิบหาของเงินไดพงึ ประเมินแตไมเกินสองแสนบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่
ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดสําหรับกรณีที่ผูมีเงินไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลีย้ ง
ชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวา
ดวยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลวแตกรณีหรือเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตาม (55) แลว ตองไมเกินหาแสนบาท ในปภาษีเดียวกัน
การไดรับยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด”
ใหไว ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
กรณ จาติกวณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171)
เรื่อง

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพและการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
----------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพและการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ขอ 2 เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูมีเงินไดตอ งซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และตองไม
ระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ปติดตอกัน การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
วรรคหนึง่ ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจํานวนไมนอยกวา 5,000
บาทตอป
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(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพไวไมนอ ยกวา 5 ป นับตั้งแตวัน
ซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก และไถถอนหนวยลงทุนดังกลาวเมื่อผูมีเงินไดนั้นมีอายุไมต่ํากวา 55 ปบริบูรณ ทั้งนี้
สําหรับการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยง
ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผูมีเงินไดตอ งไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น
(4) ผูมีเงินไดตอ งไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวย
ลงทุนไว
ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินไดที่จาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุน ที่จะไดรับยกเวนไมตอ งรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 2
การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอ ยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 5,000 บาทตอป
ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งไดปฏิบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑในขอ 2 หรือขอ 3 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมตาม
ขอ 9 แลว และไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยูเมือ่ ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 2 และขอ 3 นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให
นับระยะเวลาที่ไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย
ขอ 5 กรณีผูมีเงินไดไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวัน
ซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไมต่ํากวา 55 ปบริบูรณ ทุพพลภาพ ผูมีเงินไดจะไมซื้อหนวยลงทุนตอไป หรือจะ
ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปใดปหนึ่งและจะซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเทาใดก็ได โดยให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2(1) และขอ 3 วรรคสอง
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ขอ 6 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพอืน่ ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ่ง
หรือหลายกองทุนรวมผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพอืน่ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินได
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ไดรับ
คําสั่งโอนจากผูม ีเงินได จะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอน
เก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ 7 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 ให
ยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น
กรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกิน 500,000 บาท
ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมกี ารซื้อหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของ
เงินได ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนไมเกิน 700,000 บาท สําหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อ
เพิ่มเติมในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได และในกรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวยใหเงินไดที่ไดรับ
ยกเวนดังกลาวเมื่อรวมกับเงินสะสมแลวตองไมเกิน 700,000 บาท
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 173) ใชบังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
เปนตนไป )
ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยง
ชีพที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขอ 9 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
ตามขอ 7 แลว และตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 ผูมเี งินไดหมดสิทธิไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 7 และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินได
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เพื่อยกเวนภาษีเงินไดมาแลวที่อยูในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของ
ปภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของป
ภาษีดังกลาว พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ในการเสียภาษีเงินไดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 อัฎฐ
วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ไดอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาเพิ่มเติม
ใหแกผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมสําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมิน
เพื่อยกเวนภาษีเงินไดแลวไดภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของขอ 2 ขอ 3 หรือ
ขอ 4 โดยไมตอ งเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 10 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคํานวณหัก
จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหงประมวล
รัษฎากรแลว
ขอ 11 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตน
ไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 173 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพและการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
-----------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได (ฉบับที่ 171) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมกี ารซื้อหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไม
เกินรอยละ 15 ของเงินได ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนไมเกิน 700,000 บาท สําหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวย
ลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิม่ เติมในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได และในกรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมตาม
วรรคสองดวยใหเงินไดที่ไดรบั ยกเวนดังกลาวเมื่อรวมกับเงินสะสมแลวตองไมเกิน 700,000 บาท”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 194)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ
ของผูมเี งินไดตามวรรคสามของขอ 2(61) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในวรรคสามของขอ 2(61) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญของผูมี
เงินได ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ ที่ไดรับยกเวนไม
ตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) เปนการจายเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตแบบบํานาญที่มีกําหนดเวลา
ตั้งแตสิบปขึ้นไป
(2) เปนการประกันชีวิตที่ไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร
(3) มีการกําหนดการจายผลประโยชนเงินบํานาญเปนรายงวดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจํานวน
ผลประโยชนเงินบํานาญดังกลาวจะจายเทากันทุกงวดหรือจายในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได
โดยการจายผลประโยชนเงินบํานาญจะจายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจํานวนงวดในการจายที่แนนอน
(4) มีการกําหนดชวงอายุของการจายผลประโยชนเงินบํานาญเมื่อผูมีเงินไดมีอายุตงั้ แต 55 ป
ขึ้นไป ถึงอายุ 85 ป หรือกวานัน้ และผูมีเงินไดตองจายเบี้ยประกันภัยครบถวนแลวกอนไดรับผลประโยชนเงิน
บํานาญ
ขอ 2 การยกเวนภาษีเงินไดสาํ หรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิต
แบบบํานาญของผูมีเงินได กรณีผูมีเงินไดไดจายเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญเพียงอยางเดียว
หรือไดจายเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอื่นดวย แลวแตกรณี ใหยกเวนเงินไดที่จาย
ไปเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ หรือการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอื่น แลวแต
กรณี ตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 90,000 บาท ตามขอ 2(61) วรรคหนึ่ง แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหยกเวนเงินไดเพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้
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(1) ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิต
แบบบํานาญของผูมีเงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท ทั้งนี้
สําหรับเบี้ยประกันที่จายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
กรณีที่ผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือจายเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ไดจาย
ดังกลาว เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียว ไดจายเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกัน
ชีวิตแบบบํานาญ ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบ
บํานาญของสามีหรือภริยาซึง่ เปนฝายผูมีเงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน
200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึง่ เปนฝายผูมีเงินไดไดจา ยเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
แลวแตกรณี หรือจายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เงินที่ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท
ในปภาษีเดียวกัน
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ไดจายเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบ
บํานาญเพียงอยางเดียว หรือไดจายเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอื่นดวย แลวแตกรณี
และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหสามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินได มีสิทธิหักลดหยอนสําหรับเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบํานาญ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอื่น แลวแตกรณี ของสามีหรือภริยาฝายที่ไมมี
เงินไดตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แหงประมวลรัษฎากร
(3) กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได
(ก) ถาความเปนสามีภริยามิไดมอี ยูต ลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี ใหตางฝายตางไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญของสามีหรือภริยา
ซึ่งเปนผูมีเงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือจายเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ไดจาย
ดังกลาว เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
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(ข) ถาความเปนสามีภริยาไดมอี ยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี และภริยาไมใชสิทธิแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษี
เงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ เพิ่มขึ้นอีกใน
อัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึง่ เปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
วาดวยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแต
กรณี หรือจายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เงินที่ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท
ในปภาษีเดียวกัน
(ค) ถาความเปนสามีภริยาไดมอี ยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี และภริยาใชสิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีตางหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษี
เงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ เพิ่มขึ้นอีกใน
อัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึง่ เปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
วาดวยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแต
กรณี หรือจายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เงินที่ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท
ในปภาษีเดียวกัน
ทั้งนี้ การใชสิทธิยกเวนภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ตองไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคน
หลังจากหักคาใชจาย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ 3 การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากผูรับประกันภัยซึ่งไดรับรอง
วา เปนการจายเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญที่ไดรับยกเวนภาษีตามประกาศฉบับนี้
ขอ 4 กรณีผูมีเงินได ไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 แลว และตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑของขอ 1 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ได
นําเงินคาเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษีเงินไดมาแลวนับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดของปภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได
เพิ่มเติมของปภาษีดังกลาวพรอมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 5 การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคํานวณหัก
จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักคาใชจายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหง
ประมวลรัษฎากรแลว
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ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 259 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการ
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษี
เงินได (ฉบับที่ 171) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ได
จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจํานวนไมนอ ยกวา 5,000 บาท”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 171) เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปน
คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 5,000
บาทตอป”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 171) เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปน
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คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 7 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 ขอ 4
และขอ 5 ใหยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่ง ตองเสียภาษีเงินไดในป
ภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น”
ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค พูนธเนศ
(นายประสงค พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ไดรับ
เงินหรือผลประโยชนใด ๆ จากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (56) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับ
กรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพไดรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ จากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยง
ชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดรับจากกองทุนรวมดังกลาวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีเหตุสูงอายุ ผูถือหนวยลงทุนตองมีอายุไมต่ํากวา 55 ปบริบูรณ และถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหนับ
เฉพาะปที่ผูถือหนวยลงทุนไดซื้อหนวยลงทุน และไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2(55) แหงกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(2) กรณีทุพพลภาพ ตองเปนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา ผูถือ
หนวยลงทุนทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดเงินไดที่จะนํามาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพไดอีกตอไป
(3) กรณีตาย ตองเปนกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกความตายในระหวางการ ถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพวา ผูถือหนวยลงทุนได
ไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แลวแตกรณีมาแสดงดวย
ขอ 2 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่จะไดรับยกเวนตามขอ 1 จะตองคํานวณจากเงินไดพึงประเมินที่ไดจาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2(55) แหง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
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ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
ศุภรัตน ควัฒนกุล
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 170)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
หรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(65) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตอ งรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และ
ตองไมระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ป ติดตอกัน
การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอย
กวารอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรบั ในแตละป หรือมีจํานวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป
(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแต
วันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งใหนับเฉพาะปที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนเฉพาะที่เปนไปตามหลักเกณฑในขอ 1(1) ความในวรรคหนึง่ มิใหใชบังคับในกรณีผูมีเงิน
ไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพในระหวาง
การลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถถอนหนวย
ลงทุนเทานั้น
(4) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อ
หนวยลงทุนไว
ขอ 2 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดที่จาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตอ งรวมคํานวณเพื่อเสีย
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ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 1
ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งไดปฏิบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑในขอ 1 หรือขอ 2 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
สําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินเพื่อ
ยกเวนภาษีเงินไดแลว และไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู เมื่อผูมีเงินไดไดซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 1 และขอ 2 นับตั้งแตปที่ได
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมการนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ใหนับระยะเวลาที่ไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย
ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพอืน่ ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุน
รวม ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูม ีเงินได
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่ไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินไดจะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการ โอนสงมอบใหแกกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพที่
รับโอนเก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
ตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหยกเวนสําหรับเงินหรือผลประโยชนดังกลาวที่คํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และจะตองมีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท ในแต
ละปภาษี
กรณีการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ไดซื้อมาในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดเริ่มซื้อ
หนวยลงทุนหรือซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนที่ซื้อมาในปภาษี 2551 ที่
คํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดแตไมเกิน
700,000 บาท ในปภาษี 2551
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 174) ใชบังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
เปนตนไป)
ขอ 6 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยง
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ชีพที่แสดงจํานวนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
ขอ 7 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดมีสิทธินําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไป
คํานวณหักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ 8 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตน
ไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินัย วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 174 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ
-----------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(65) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน
ได (ฉบับที่ 170) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551
“กรณีการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึง่ ที่ไดซื้อมาในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดเริ่มซื้อหนวยลงทุน
หรือซือ้ หนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงิน
ไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนที่ซื้อมาในปภาษี 2551 ที่คํานวณมาจาก
เงินไดพึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดแตไมเกิน 700,000 บาท ในป
ภาษี 2551”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
คืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (65) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษี
เงินได (ฉบับที่ 170) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจํานวนไมนอ ยกวา 5,000 บาทตอป”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 170) เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชน
ใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 5,000
บาทตอป”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 170) เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชน
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ใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
ตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหยกเวนสําหรับเงินหรือผลประโยชนดังกลาวที่คํานวณมาจาก เงินไดพึงประเมินที่
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน ที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินได และ
จะตองมีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท ในแตละปภาษี”
ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค พูนธเนศ
(นายประสงค พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินไดพึงประเมิน
มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่น
ออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด
(1) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจางจายชําระ
หนี้ใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน
(2) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให ไมวาจะเปนคาธรรมเนียม คา
นายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคา
ของการไดอยูบา นที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตอง
ชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับ
ทํางานใหนั้นไมวาหนาที่ หรือตําแหนงงาน หรืองานที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือชัว่ คราว
(3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป หรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจาก
พินัยกรรม นิตกิ รรมอยางอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
(4) เงินไดที่เปน
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมี
หลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับ
ราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก
และจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย
ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกูยืม หรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม
(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไรหรือ ประโยชนอื่นใดที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปนผล หรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว
ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย
ดังกลาว
เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
เปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาวเปน
เงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาว
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เปนเงินไดของบิดาหรือของมารดาผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอํานาจปกครองรวมกัน
ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงินไดดวยโดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวากําไรและเงินที่กันไว
รวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไวรวมกัน
(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือเลิกกัน
ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือ โอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตรา
สารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงิน
ไดเกินกวาที่ลงทุน
(5) เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนือ่ งจาก
(ก) การใหเชาทรัพยสิน
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้น โดยไมตองคืนเงินหรือ
ประโยชนที่ไดรับไวแลว
ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําไป ไมถูกตองตามความ
เปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดตามปกติ
และใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได
ทั้งนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทําสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น
เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานั้น
(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว
(7) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ
(8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว
ใน (1) ถึง (7) แลว
เงินคาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงินหรือผูอนื่ ออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทใด ไมวาทอดใดหรือ
ในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของ ปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น
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เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา 19 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น กรณีที่เจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูใดแสดง
รายการตามแบบที่ยื่นไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูยื่น
รายการนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูยื่นรายการหรือพยานนั้น นําบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน
อื่นอันควรแกเรือ่ งมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอ ยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย ทั้งนี้ การออก
หมายเรียกดังกลาว จะตองกระทําภายในเวลาสองป นับแตวันที่ไดยื่นรายการไมวาการยื่นรายการนั้น จะไดกระทํา
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลือ่ นออกไปหรือไม ทั้งนี้ แลวแตวันใดจะ
เปนวันหลัง เวนแตกรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือเปน
กรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติใหขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกลาวเกินกวาสอง
ปก็ได แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดยื่นรายการ แตกรณีขยายเวลาเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากรใหขยายได
ไมเกินกําหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร
มาตรา 20 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 19 และทราบขอความแลว เจาพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะแกจํานวน
เงินที่ประเมิน หรือที่ยื่นรายการไวเดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจงจํานวนเงินที่ตอง ชําระอีกไปยังผู
ตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได
มาตรา 21 ถาผูตองเสียภาษีอากรไมปฏิบัติตามหมาย หรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมิน ตามมาตรา 19
หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจงจํานวนเงินซึ่งตองชําระไปยังผูต องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการ
ประเมิน
มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเทาของ
จํานวนเงินภาษีที่ตองชําระอีก
มาตรา 23 ผูใดไมยื่นรายการ ใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี มีอํานาจออกหมายเรียกตัวผู
นั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให ผูที่ไมยื่นรายการ หรือพยานนั้นนําบัญชี หรือพยานหลักฐานอัน
ควรแกเรื่องมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย
มาตรา 24 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 23 และทราบขอความแลว อําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี มี
อํานาจประเมินเงินภาษีอากร และแจงจํานวนภาษีอากรที่ตองชําระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ
การประเมินก็ได
มาตรา 25 ถาผูไดรับหมายหรือคําสั่งของอําเภอ หรือเจาพนักงานประเมิน แลวแตกรณี ไมปฏิบัติตามหมาย
หรือคําสั่งของอําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร อําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน มีอาํ นาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจงจํานวนภาษี
อากรไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน
มาตรา 26 เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผูตอง
เสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระ
มาตรา 27 บุคคลใดไมเสียหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในหมวดตางๆ แหงลักษณะนี้
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เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองเสีย หรือ
นําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ
ในกรณีอธิบดีอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาชําระหรือนําสงภาษี และไดมีการชําระหรือนําสงภาษีภายใน
กําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ 0.75 ตอเดือนหรือเศษของเดือน
การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสง
ภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีที่ตองเสียหรือนําสง ไมวาภาษีที่ตอง
เสียหรือนําสงนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคําสั่งของเจาพนักงานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล
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สรุปสาระสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ

สรุปสาระสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ
1. คํานิยาม
คูมือการลงทุน หมายความวา เอกสารเผยแพรที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีของการลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่จัดทําขึ้นตามความในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 22/2552 เรือ่ ง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับ
จัดการกองทุนสวนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หรือตามประกาศอื่นที่จะบังคับใชในอนาคต
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ หมายความวา กองทุนรวมที่มวี ัตถุประสงคในการสงเสริมการออมเพือ่ การ
เลี้ยงชีพระยะยาวของผูถอื หนวยลงทุน
2. ประเภทของเงินลงทุนที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตอง
เปน “เงินไดพึงประเมิน” ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ของผูมีเงินไดที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งตอไปนี้ใน
คูมือการลงทุนนี้จะเรียกโดยยอวา “เงินไดพึงประเมิน”
3. สิทธิประโยชนทางภาษีของผูล งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผูลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กรมสรรพากร
กําหนดอยางครบถวนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนี้
(1) เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา
(2) เงินไดหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุน ไดรับ

ยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
4. เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขการจะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีบุคคลธรรมดา
เงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา ตอเมื่อ
ผูลงทุนตองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอยาง
ครบถวน ดังนี้
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(1) ตองซื้อหนวยลงทุนไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และไมระงับการซื้อเปนเวลาเกินกวา 1 ป

ติดตอกัน
(2) เงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตองมีจํานวนรวมกันไมนอ ยกวารอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรบั

ในแตละป หรือมีจํานวนไมนอ ยกวา 5,000 บาทตอป
(3) สําหรับหนวยลงทุนที่ซื้อตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 เปนตนไป ตองถือหนวยลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก และ
ไถถอนหนวยลงทุนดังกลาวเมือ่ ผูลงทุนมีอายุไมต่ํากวา 55 ปบริบูรณ
สวนหนวยลงทุนที่ซื้อกอนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 นั้น ตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
เงื่อนไขในขอนี้ไมใชบังคับในกรณีผูลงทุนไถถอนหนวยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรือ
ตาย
(4) ตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางการลงทุน

และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการ
ไถถอนหนวยลงทุนเทานั้น
(5) ตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนไว
(6) กรณีผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินไดที่

จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวน
ไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 3 ของ
เงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจํานวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป
ทั้งนี้ สิทธิในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตองอยูภ ายใตหลักเกณฑที่ระบุใน ขอควรทราบ ตามที่ปรากฎดานลางนี้ดวย
กรณีผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หากผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขขางตน จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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(1) กรณีผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนและไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดไปแลว หากปฏิบัติผิดเงื่อนไข
การลงทุนในปใด จะตองดําเนินการชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดมาในชวงระยะเวลาไม
เกิน 5 ปนับแตวันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปนั้น ๆ และหากลาชา คือ ไมทันภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดจากปที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น ผูลงทุนตองชําระเงินเพิ่ม ตาม
มาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของยอดเงินภาษีที่ตองชําระคืน
โดยเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสงภาษี จนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี ทั้งนี้
เงินเพิ่มจะไมเกินจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียหรือนําสง
(2) กรณีผูลงทุนไมดําเนินการชําระคืนเงินสิทธิประโยชนทางภาษีภายในเดือนมีนาคมของปที่ถัดจาก
ปที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน และตอมาภายหลังถูกเจาพนักงานประเมินออกหมายเรียก ผู
ลงทุนตองชําระเงินเพิ่ม และอาจเสียเบี้ยปรับ ตามมาตรา 22 หรือ 26 แหงประมวลรัษฎากรดวย
แลวแตกรณี
ขอควรทราบ
1. การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และตองไมเกิน
500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น กรณีผูลงทุนจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD)
หรือ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) หรือกองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน เมื่อรวมกับเงินที่จายเปนเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญที่ไดรับการยกเวนไมตอง
รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตองไมเกิน 500,000 บาท
(ในปภาษี 2551 หากผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใน อัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และตองไมเกิน 700,000 บาท
สําหรับในปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซือ้ เพิ่มเติมในชวงระยะเวลา
ดังกลาวก็ได)
2. เงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุน
ที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี แตผูลงทุนมิไดนําไปใชสิทธิประโยชนทางภาษี หากผูลงทุน
ขายคืนหนวยลงทุนนั้น และมีกําไร กรมสรรพากรอาจถือวาเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40(8) แหงประมวลรัษฎากร โดยนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามแบบ
37

ภ.ง.ด.90 เปนเงินคาขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ หักราคาทุน และแสดงสวน
ตางในชอง “ไมยกเวน” (อางอิงตาม FAQ หมวดหมูภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เลขที่ 409774
เรื่อง การขายหนวยลงทุน RMF ตามหลักเกณฑและไถถอนหนวยลงทุน RMF โดยไมไดใชสิทธิ
ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา)
3. กรณีที่มีการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนจะตองโอนการลงทุน (เงิน
ลงทุนและผลประโยชน)ไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพอืน่ ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันที่
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคําสั่ง ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการโอนเปนภาระของผูลงทุน
ตองแยกชําระตางหากโดยไมสามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน RMF ไดเพื่อไมใหผูลงทุนผิด
เงื่อนไขสิทธิประโยชนทางภาษี
4. กรณีผูลงทุนถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ปนับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไมต่ํากวา 55 ปบริบูรณ หรือกรณีผูลงทุนทุพพลภาพ ผูลงทุนจะ
ไมซื้อหนวยลงทุนตอไปหรือจะซื้อหนวยลงทุนตอไปก็ได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
สิทธิประโยชนทางภาษี
5. กรณีผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมเปนไปตามหลักเกณฑ เมื่อผูลงทุน
ไดดําเนินการชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปที่ปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการลงทุนแลว หากผูลงทุนยังถือหนวยลงทุนในกองทุนที่ยังคงเหลืออยู เมือ่ ผูลงทุนได
ซื้อหนวยลงทุนตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนใหนับ
ระยะเวลาที่ไดถือหนวยลงทุนกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
รวมเขาไปดวย
6. ผูลงทุนอาจขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ซื้อไวในระหวางปภาษีเดียวกัน
ได โดยถือวาปฏิบัติไมผิดเงื่อนไขการลงทุน เมื่อเขาเงื่อนไขดังนี้
(1) การซื้อและขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางปภาษีเดียวกัน
นั้น ตองมีลําดับรายการซื้อกอนรายการขายคืน
(2) ณ สิ้นปภาษีนั้น (วันที่ 31 ธันวาคม) เมื่อคํานวณหักกลบลบกันระหวางรายการซื้อและ
รายการขายหนวยลงทุนที่เกิดขึ้นภายในปภาษีเดียวกันแลว ยอดเงินสุทธิที่จายเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนตองมีจํานวนเงินตามอัตราที่กําหนดไว (อางอิงตาม FAQ หมวดหมูภาษีเงินได
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บุคคลธรรมดา เลขที่ 409708 เรื่อง การคํานวณคาซื้อหนวยลงทุน กรณีซื้อและขายหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพในระหวางป)
อยางไรก็ตาม การซื้อและขายหนวยลงทุนสําหรับยอดการลงทุนที่ซื้อไวในระหวางปภาษีเดียวกัน
ผูลงทุนจะตองนําเงินผลประโยชนที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การ
เลี้ยงชีพนั้นๆไปรวมกับเงินไดอื่นๆ ที่ผูลงทุนไดรับในปภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินไดดวย
7. การคํานวณตนทุนของเงินลงทุน และผลประโยชน เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือโอนยาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพหนึ่งเพื่อไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่นใหใชวิธีการ “ตนทุนถัวเฉลี่ย” (average cost)
5. เงินไดหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนไดรับยกเวนไมตองรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เงินไดหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีบุคคลธรรมดา ตอเมื่อ ผูลงทุนตองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตองซื้อหนวยลงทุนไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และไมระงับการซื้อเปนเวลาเกินกวา 1 ป

ติดตอกัน
(2) เงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตองมีจํานวนรวมกันไมนอ ยกวารอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรบั

ในแตละป หรือมีจํานวนไมนอ ยกวา 5,000 บาทตอป
(3) ตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมนอยกวา 5 ป นับแตวันซื้อหนวย

ลงทุนครั้งแรก โดยการนับระยะเวลาการถือหนวยใหนับเฉพาะปที่ผูถือหนวยลงทุนไดซื้อ
หนวยลงทุนที่เปนไปตามเกณฑ เงื่อนไขในขอนี้ไมใชบังคับในกรณีผูลงทุนไถถอนหนวย
ลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(4) ตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางการลงทุน

และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถ
ถอนหนวยลงทุนเทานั้น
(5) ตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนไว
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(6) กรณีผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดที่จาย

เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไม
ตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
(7) กรณีที่มีการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนจะตองโอนการลงทุน

(เงินลงทุนและผลประโยชน) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทําการ นับ
ถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคําสั่ง
กรณีผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หากผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขขางตน จะตองนําเงินไดหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการขายคืนหนวย
ลงทุนที่ไดรับ ไปรวมคํานวณเสียภาษีเงินได
ขอควรทราบ
(1) การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ จะไดรับการยกเวนเฉพาะเงินหรือผลประโยชนที่คํานวณมาจากเงิน
ไดพึงประเมิน ที่ซื้อหนวยลงทุนที่เปนไปตามเงื่อนไขเทานั้น คือ ซื้อไมเกินรอยละ 15 ของเงินได
และไมเกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ในแตละปภาษี
(2) กรณีปภาษี 2551 หากผูลงทุนไดเริ่มซื้อหนวยลงทุนหรือซือ้ หนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวาง 1
ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินหรือผลประโยชนที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ จะไดรับการยกเวนเฉพาะเงินหรือผลประโยชนที่คํานวณ
มาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนที่เปนไปตามเงื่อนไขเทานั้น คือ ซื้อไมเกินรอยละ 15
ของเงินได และไมเกิน 700,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ในปภาษี 2551
(3) กรณีผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุนในสวนของเงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพที่ไดซื้อไวเกินกวาอัตรากําหนด ไมวาผูลงทุนจะถือหนวยลงทุนนั้นเปนระยะเวลา
เทาใดก็ตาม หรือขายคืนเมื่อผูลงทุนอายุเทาใดก็ตาม ผูลงทุนตองนําเงิน หรือผลประโยชนที่ได
จากการขายคืนหนวยลงทุนนั้นไปรวมกับเงินไดอื่นๆที่ผูลงทุนไดรับในปภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงิน
ได
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6. คําเตือน
“การลงทุนในหนวยลงทุนยอมมีความเสี่ยงควบคูไปกับผลตอบแทน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน
รวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต กอนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวน
อยางรอบคอบ”
“สิทธิภาษีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพพึงไดรับจะสิ้นสุดลงเมื่อผูถ ือหนวยลงทุน
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ
ภายในกําหนดเวลา และหากการชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวไมเปนไปตามกําหนด ผูถือ
หนวยลงทุนจะตองชําระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรดวย ทั้งนี้ สิทธิประโยชนทางภาษี
ที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ และภาระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเปนไป
ตามที่กรมสรรพากรกําหนด ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การลี้ยงชีพ
และคูมือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพใหเขาใจโดยขอคําปรึกษาแนะนําจาก
ศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาดานภาษีโดยตรง(ถามี) กอน
ตัดสินใจลงทุน”
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ตัวอยางประกอบ

ตัวอยางประกอบ
ตัวอยางประกอบการพิจารณาวาผูลงทุน (ผูมีเงินได) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ (RMF) ถูกตองหรือไม และเขาขายตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ
หรือไม
ขอสมมติฐาน ที่ใชแสดงตัวอยางขางทายนี้ คือ เงินลงทุนไมนอยกวารอยละ 3 ของเงินไดพงึ ประเมินที่
ไดรับในแตละป สมมติวาคํานวณไดเทากับ 5,000 บาท
1. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกับการระงับการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ (RMF) เปนเวลา
เกินกวา 1 ป ติดตอกัน
ตัวอยางที่ 1 ผูล งทุนระงับการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เปนเวลาเกินกวา 1 ป
ติดตอกัน
กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
ปที่ลงทุน

เงินลงทุนใน RMF

1

5,000

2

5,000

3

5,000

4

5,000

5

5,000

6

0 (ระงับการลงทุน)

7

0 *(ผิดเงื่อนไข)

8

(ยื่นแบบแสดงรายการชําระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)

จากตัวอยางนี้ ผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ในปที่ 7 ระงับการซื้อหนวยลงทุน RMF เปนเวลาเกิน
กวา 1 ป ติดตอกัน ผูลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับในชวง 5 ปปฏิทินที่ผานมา (คือ ปที่ 2-6)
ภายในเดือนมีนาคมของปที่ 8
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ตัวอยางที่ 2 ผูลงทุนระงับการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เปนเวลาเกินกวา 1 ปติดตอกัน
กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปที่ลงทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

1

1,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000

4

2,000

1,000

2,000

5,000

5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

0

0

0

0 (ระงับการลงทุน)

7

0

0

0

0 *(ผิดเงื่อนไข)

8

(ยืนแบบแสดงรายการชําระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)
จากตัวอยางนี้ ผูลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ในปที่ 7 ระงับการซื้อหนวยลงทุน RMF เปนเวลาเกิน

กวา 1 ป ติดตอกัน ผูลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีของทุกกองทุนที่เคยไดรับในชวง 5 ปปฏิทินที่ผาน
มา (คือ ปที่ 2-6 ) ภายในเดือนมีนาคมของปที่ 8
ตัวอยางที่ 3 กรณีซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หลายกองทุน ผูลงทุนระงับการซื้อหนวย
ลงทุน RMF เปนเวลาเกินกวา 1 ป ติดตอกันเพียงบางกองทุน โดยยอดรวมการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนที่เหลือ
ในปนั้น เปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ํา 5,000 บาท หรือ 3% ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปนั้น
ปที่ลงทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

1

1,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000
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4

2,000

1,000

2,000

5,000

5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

0

3,000

2,000

5,000

7

0

2,000

3,000

5,000

จากตัวอยางนี้ ผูลงทุนปฏิบัติไมผิดเงื่อนไขการลงทุน เนื่องจากยอดรวมการลงทุนใน RMF ทุกกองทุนของ
ผูลงทุนไมนอยกวา 5,000 บาท หรือไมนอ ยกวา 3% ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในแตละป

2. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกับจํานวนเงินขั้นต่ํา และการชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี
ตัวอยางที่ 4 ผูลงทุน ซื้อหนวยลงทุน RMF นอยกวา 5,000 บาท หรือนอยกวา 3% ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับใน
แตละป
กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
ปที่ลงทุน

เงินลงทุนใน RMF

1

5,000 (หรือเทียบเทา 3%)

2

5,000

3

5,000

4

5,000

5

5,000

6

4,000*

7

5,000

จากตัวอยางนี้ ในปที่ 6 ผูลงทุน ซื้อหนวยลงทุน 4,000 บาท ซึ่งนอยกวา 5,000 บาท หรือนอยกวา 3 % ของ
เงินไดพึงประเมิน ผูลงทุนไมสามารถนําไปใชสิทธิประโยชนทางภาษีได จึงเสมือนไดใชสิทธิระงับการลงทุนไป
แลว 1 ป หากปรากฏวาในปที่ 7 ผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนครบถวนตามเงื่อนไขใหถือวาผูล งทุนปฏิบัติไมผิด
เงื่อนไขการลงทุน
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ตัวอยางที่ 5 ผูลงทุน ซื้อหนวยลงทุน RMF นอยกวา 5,000 บาท หรือนอยกวา 3% ของเงินไดที่ไดรับในแตละป
กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
ปที่ลงทุน

เงินลงทุนใน RMF

1

5,000 (หรือเทียบเทา 3%)

2

5,000

3

5,000

4

5,000

5

5,000

6

4,000*

7

0 หรือ 4,000 *(ผิดเงื่อนไข)

8

(ยื่นแบบแสดงรายการชําระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)

จากตัวอยางนี้ ในปที่ 6 ผูลงทุนซื้อหนวยลงทุน 4,000 บาท ซึ่งนอยกวา 5,000 บาท หรือนอยกวา 3% ของ
เงินไดพึงประเมิน ผูลงทุนไมสามารถนําไปใชสิทธิประโยชนทางภาษีได จึงเสมือนหนึ่งไดใชสิทธิระงับการลงทุน
ไปแลว 1 ป ดังนั้น หากปที่ 7 ไมมีการซื้อหนวยลงทุน (0 บาท) หรือลงทุนต่ํากวาเงื่อนไขการลงทุนอีก จะถือวา
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน เนื่องจากมีการระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ปติดตอกัน
ผูลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับในชวง 5 ปปฏิทินที่ผานมา (คือปที่ 2-6) ภายใน
เดือนมีนาคมของปท่ี 8
ตัวอยางที่ 6 ผูลงทุน ซื้อหนวยลงทุน RMF นอยกวา 5,000 บาท หรือนอยกวา 3% ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับใน
แตละป
กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปที่ลงทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

1

1,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000

4

2,000

1,000

2,000

5,000
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5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

1,000

1,000

2,000

4,000 *

7

1,000

2,000

2,000

5,000

จากตัวอยางนี้ ในปที่ 6 ผูลงทุน ซื้อหนวยลงทุน RMF หลายกองทุน รวมกันเปนเงิน 4,000 บาท ซึ่งนอย
กวา 5,000 บาท หรือนอยกวา 3% ของเงินได ผูลงทุนไมสามารถนําไปใชสิทธิประโยชนทางภาษีได จึงเสมือนหนึ่ง
ไดใชสิทธิระงับการลงทุนไปแลว 1 ป แตหากปรากฏวา ในปที่ 7 ผูลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนตอเนื่องครบถวนตาม
เงื่อนไข ใหถือวาผูลงทุนปฏิบัติไมผิดเงื่อนไขการลงทุน (พิจารณาเชนเดียวกันกับ ตัวอยางที่ 4)
ตัวอยางที่ 7 ผูลงทุน ซื้อหนวยลงทุน RMF นอยกวา 5,000 บาท หรือนอยกวา 3% ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับใน
แตละป
กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปที่ลงทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

1

1,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000

4

2,000

1,000

2,000

5,000

5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

1,000

1,000

2,000

4,000*

7

0

0

0

0 *(ผิดเงื่อนไข)

8

(ยื่นแบบแสดงรายการชําระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)
จากตัวอยางนี้ ในปที่ 6 ผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนหลายกองทุน รวมกันเปนเงิน 4,000 บาท ซึ่งนอยกวา

5,000 บาท หรือนอยกวา 3% ของเงินได ผูลงทุนไมสามารถนําไปใชสิทธิประโยชนทางภาษีได จึงเสมือนหนึ่งได
ใชสิทธิระงับการลงทุนไปแลว 1 ป ดังนั้น หากปที่ 7 ไมมีการซื้อหนวยลงทุน (0 บาท) หรือ ลงทุนต่ํากวาเงื่อนไข
การลงทุนอีก จะถือวาปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน
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ผูลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีในทุกกองทุนที่เคยไดรับในชวง 5 ปปฏิทินที่ผานมา (คือปที่
2-6) ภายในเดือนมีนาคมของปที่ 8 (พิจารณาเชนเดียวกันกับตัวอยางที่ 5)

3. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกับการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กอนกําหนด
ตัวอยางที่ 8 ผูลงทุน ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน หรือทั้งหมด เมื่อผูลงทุนอายุต่ํากวา 55 ป บริบูรณและผูลงทุนได
ถือหนวยลงทุนใน RMF ไวเปนเวลานอยกวา 5 ป
กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
อายุผูลงทุน

ปที่ลงทุน

เงินทุนใน RMF

30

1

5,000

31

2

5,000

32

3

5,000

33

4

5,000

34

5

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด *(ผิดเงื่อนไข)

จากตัวอยางนี้ ผูลงทุนเริ่มซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกเมื่ออายุ 30 ป และขายคืนหนวยลงทุนเมื่ออายุ 34 ป ถือ
วาปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ถือหนวยลงทุน RMF นอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก และมีอายุ
ต่ํากวา 55 ปบริบูรณ
ผูลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับในชวง 5 ปปฏิทินที่ผานมา (คือ ปที่ 1-4) ภายใน
เดือนมีนาคมของปที่ 6
ทั้งนี้ ผูลงทุนยังตองนําเงินผลประโยชน (Capital Gain) ที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน ไปรวมกับเงิน
ไดอื่นๆที่ผูลงทุนไดรับในปภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินไดดวย
ตัวอยางที่ 9 ผูลงทุน ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน หรือทั้งหมด เมื่อผูลงทุนมีอายุต่ํากวา 55 ป บริบูรณ โดยผูลงทุน
ไดถือหนวยลงทุนใน RMF ไวเปนเวลามากกวา หรือเทากับ 5 ป
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กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
อายุผูลงทุน

ปที่ลงทุน

เงินทุนใน RMF

30

1

5,000

31

2

5,000

32

3

5,000

33

4

5,000

34

5

5,000

35

6

5,000

36

7

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด * (ผิดเงื่อนไข)

จากตัวอยางนี้ ผูลงทุนเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 30 ป และขายคืนหนวยลงทุนเมื่ออายุ 36 ป ถือวาปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการลงทุน ผูลงทุนมีอายุต่ํากวา 55 ป บริบูรณ
ผูลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับในชวง 5 ป ปฏิทินที่ผานมา (คือ ปที่ 2-6) ภายใน
เดือนมีนาคมของปที่ 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความใหผูลงทุนนําเงินผลประโยชน (Capital Gain) ที่ไดรับจากการ
ขายคืนหนวยลงทุน ไปรวมกับเงินไดอื่นๆที่ผูลงทุนไดรับในปภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินไดดวย
ตัวอยางที่ 10 ผูล งทุน ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน หรือทั้งหมด เมื่อผูลงทุนมีอายุมากกวาหรือเทากับ 55 ป บริบูรณ
แตผูลงทุนไดถือหนวยลงทุนใน RMF ไวเปนเวลานอยกวา 5 ป
กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
อายุผูลงทุน

ปที่ลงทุน

เงินทุนใน RMF

52

1

5,000

53

2

5,000

54

3

5,000

55

4

5,000
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56

5

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด * (ผิดเงื่อนไข)

จากตัวอยางนี้ ผูลงทุนเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 52 ป และขายคืนหนวยลงทุนเมื่ออายุ 56 ป ถือวาปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการลงทุน เนื่องจากผูลงทุนไดถือหนวยลงทุนไวเปนเวลานอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
แมวาผูลงทุนจะมีอายุครบ 55 ปบริบูรณแลวก็ตาม ผูลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับในชวง 5
ปปฏิทินที่ผานมา (คือ ปที่ 1-4) ภายในเดือนมีนาคมของปที่ 6
ทั้งนี้ ผูลงทุนยังตองนําเงินผลประโยชน (Capital Gain) ที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน ไปรวมกับเงิน
ไดอื่นๆ ที่ผูลงทุนไดรับในปภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินไดดวย
ตัวอยางที่ 11 ผูล งทุน ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน หรือทั้งหมด เมื่อผูลงทุนอายุต่ํากวา 55 ปบริบูรณ และผูลงทุนได
ถือหนวยลงทุนไวเปนเวลามากกวา หรือเทากับ 5 ป
กรณีซื้อหนวยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปที่ลงทุน

RMF1 RMF2 RMF3 รวม

RMF2 + RMF3

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

ขายคืนหนวยลงทุนใน RMF 1 บางสวน หรือทั้งหมด * (ผิดเงื่อนไข)

จากตัวอยางนี้ ในปที่ 7 ผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุนบางสวน หรือทั้งหมดจากกองทุน RMF 1 เมื่อผูลงทุน
อายุต่ํากวา 55 ปบริบูรณ ถือวาปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ผูลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษีของเงิน
ลงทุนในกองทุน (RMF1 RMF2 และ RMF3) ที่เคยไดรับในชวง 5 ป ปฏิทินที่ผานมา (คือ ปที่ 2-6) ภายในเดือน
มีนาคมของปที่ 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความใหผูลงทุนนําเงินผลประโยชน (Capital Gain) ที่ไดรับจากการขาย
คืนหนวยลงทุน ไปรวมกับเงินไดอื่นๆที่ผูลงทุนไดรับในปภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินไดดวย
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