คู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ

จัดทาโดย
บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด

ข้ อตกลงในการใช้ คู่มือการลงทุน
ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พฉบับนี้ ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผลู ้ งทุนเกี่ ยวกับแนวทางปฏิ บตั ิทวั่ ไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบับนี้ ไม่ถือว่าเป็ น
การให้คาแนะนาหรื อปรึ กษาทางด้านภาษี แก่ ผลู ้ งทุ นแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริ งที่ เกี่ ยวกับการลงทุ นและ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้ งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทั้งข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่ อา้ งอิ งอยู่ในคู่มือฉบับ นี้ อาจมี การแก้ไขเพิ่ มเติ มให้เปลี่ ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิ มพ์ได้ ผู้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยขอคาปรึ กษาแนะนาจากศูนย์บริ การข้อมูลสรรพากร
(RD Call Center) หรื อปรึ กษากับ ที่ ปรึ ก ษาด้านภาษี โดยตรง(ถ้ามี )ก่ อนการลงทุ น โดยบริ ษ ทั หลักทรัพ ย์
จัดการกองทุน สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผลู ้ งทุนกระทาการหรื องดเว้นกระทาการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฎในคู่มือ
ฉบับนี้

บทนา
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามนัยข้อ 43 แห่ งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เรื่ อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้า
ทาสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรื อตามประกาศอื่นที่จะบังคับใช้
ในอนาคต โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ผูล้ งทุ นที่ ประสงค์จะลงทุนในหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ผลู้ งทุนจะได้รับเมื่อผูล้ งทุนปฎิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ การชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับการชาระ
ภาษี เงิ นได้จากการขายคื นหน่ วยลงทุ น และการช าระเบี้ ยปรั บ เงิ นเพิ่ ม หากผูล้ งทุ นปฎิ บ ตั ิ ไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการลงทุน หรื อไถ่ ถอนการลงทุ นก่ อนกาหนด เพื่อให้ผูล้ งทุ นได้ตดั สิ นใจลงทุ นด้วยความเข้าใจ
ถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พเป็ นการลงทุนระยะยาว มีเงื่อนไขและ
ภาระผูกพันหลายปี ผูล้ งทุ นต้องมี เป้ าหมายที่ จะลงทุ นอย่างต่อเนื่ องจนถึ งวัยเกษี ยณอายุ หรื อพ้นจากการ
ทางาน หรื อไม่สามารถทางานได้อีก
จึงขอให้ผลู ้ งทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กนั ไปพร้อมกับ
การศึกษาหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละกองทุน
แล้วจึงตัดสิ นใจตามที่ผลู้ งทุนเห็นสมควร
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกีย่ วข้ องกับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีของผู้ลงทุน

กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกีย่ วข้ องกับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีของผู้ลงทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์”
ข้ อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ น (55) และ (56) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(55) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้พึง
ประเมินประเภทค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ ที่มิได้รับโอนมาโดยทางมรดก เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้
จะต้องมีจานวนไม่เกิน 300,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั
กรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพหรื อได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการต้องไม่เกิน 300,000 บาท
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เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน วรรคสามให้ผมู ้ ีเงิน
ได้หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง
มาแล้วด้วย
(56) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด”
ข้ อ 3 กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
พิเชษฐ พันธุ์วชิ าติกลุ
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาท
สาหรับปี ภาษีน้ นั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้ง
แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผูม้ ีเงินได้มีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิ บดีกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพหรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการต้องไม่เกินสามแสนบาท
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรื อไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนที่ผมู ้ ีเงินได้มีอายุครบห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ให้ผมู ้ ีเงินได้น้ นั หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย ”
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ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(65) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดี
กาหนด”
ข้ อ 3 ความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีสาหรับเงินได้เท่าที่ได้
จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ฉลองภพ สุ สงั กร์กาญจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(35) เงินได้เท่าที่ลกู จ้างจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของค่าจ้างเฉพาะส่ วนที่เกิน หนึ่ งหมื่นบาท แต่ไม่เกินสี่ แสนเก้า
หมื่นบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(43) เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เฉพาะส่ วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท
สาหรับปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(54) เงินได้เท่าที่ผอู ้ านวยการ ผูบ้ ริ หาร ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรี ยนเอกชน จ่าย
เป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน เฉพาะส่ วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท สาหรับปี
ภาษีน้ นั ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่ วนที่ ไม่เกินห้าแสน
บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วย
ลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผูม้ ีเงินได้มีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิ บดีกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่าย
เข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรื อไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนที่ผมู ้ ีเงินได้มีอายุครบห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ให้ผมู ้ ีเงินได้น้ นั หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรค
หนึ่ง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้ อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(61) เงินได้เท่าที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวิตของผูม้ ี เงิน
ได้ตามจานวนที่จ่ายจริ ง เฉพาะส่ วนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมี
กาหนดเวลาตั้งแต่สิบปี ขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ ับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกัน
ชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สาหรับเบี้ยประกันภัย ที่ได้จ่ายตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิ บดี กาหนด”
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ข้ อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่ วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั และ
เงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซ่ ึ งเป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง ทั้งนี้ สาหรับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็ นต้นไป
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน วรรคสอง ให้ผมู ้ ี
เงินได้น้ นั หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรค
หนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้ อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เป็ น
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่ งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่ งล้านสองแสนบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้
สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุ รพงษ์ สื บวงศ์ลี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสี่ ของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้ อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่ วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของ
เงินได้พึงประเมิน และในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ดงั กล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวมเงินได้กบั เงินสะสม
แล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสนบาท ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิ บดีกาหนด และให้นาความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ข้ อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสี่ ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
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“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่ งเท่ากับส่ วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท
แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นและการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาหนด และให้นาความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุ ชาติ ธาดาดารงเวช
(นายสุ ชาติ ธาดาธารงเวช)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
----------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง เป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญที่
จ่ายตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป ให้เงินได้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้นอีก ในอัตราร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้สาหรับกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพตาม (35) หรื อเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตาม (43) หรื อเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรี ยนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณี หรื อเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท ในปี ภาษีเดียวกัน
การได้รับยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิ บดีกาหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
กรณ์ จาติกวณิ ช
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)
เรื่อง

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข เพือ่ การยกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพและการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
----------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(55) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ข้ อ 2 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง และต้องไม่
ระงับการซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน การซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000
บาทต่อปี
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(2) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั
ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผูม้ ีเงินได้น้ นั มีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ ทั้งนี้
สาหรับการซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับในกรณี ผมู ้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรื อตาย
(3) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เท่านั้น
(4) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วย
ลงทุนไว้
ข้ อ 3 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้ที่จ่าย
เป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุน ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 2
การซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรื อมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
ข้ อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่ งได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2 หรื อข้อ 3 ในปี ใด เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมตาม
ข้อ 9 แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยงั คงเหลืออยูเ่ มื่อผูม้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และข้อ 3 นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้
นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปี ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
ข้ อ 5 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั
ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ ทุพพลภาพ ผูม้ ีเงินได้จะไม่ซ้ื อหน่วยลงทุนต่อไป หรื อจะ
ซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปี ใดปี หนึ่งและจะซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเท่าใดก็ได้ โดยให้
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 2(1) และข้อ 3 วรรคสอง
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ข้ อ 6 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ่ง
หรื อหลายกองทุนรวมผูม้ ีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทาการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคาสัง่ โอนจากผูม้ ีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับ
คาสัง่ โอนจากผูม้ ีเงินได้ จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการโอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอน
เก็บไว้เป็ นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้ อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้
ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั
กรณี ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน
สารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้ อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 700,000 บาท สาหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื้ อหน่วยลงทุนนั้นจะเริ่ มซื้ อหรื อซื้ อ
เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณี ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173) ใช้บงั คับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
เป็ นต้นไป )
ข้ อ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพที่แสดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้ อ 9 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้
ตามข้อ 7 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรื อข้อ 4 ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิ ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้
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เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยูใ่ นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของ
ปี ภาษีน้ นั ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปี
ภาษีดงั กล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ในการเสี ยภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาศัยอานาจตามมาตรา 3 อัฎฐ
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมตั ิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมสาหรับปี ภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมิน
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรื อ
ข้อ 4 โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้ อ 10 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู ้ ีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว
ข้ อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้น
ไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173 )
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข เพือ่ การยกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพและการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
-----------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(55) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสามของข้อ 7 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้ อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 700,000 บาท สาหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื้ อหน่วย
ลงทุนนั้นจะเริ่ มซื้ อหรื อซื้ อเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณี ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมตาม
วรรคสองด้วยให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพือ่ การยกเว้ นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้ เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญ
ของผู้มเี งินได้ ตามวรรคสามของข้ อ 2(61) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในวรรคสามของข้อ 2(61) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของผูม้ ี
เงินได้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ ที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบานาญที่มีกาหนดเวลา
ตั้งแต่สิบปี ขึ้นไป
(2) เป็ นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ ับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร
(3) มีการกาหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญเป็ นรายงวดอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งจานวน
ผลประโยชน์เงินบานาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรื อจ่ายในสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้
โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจานวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
(4) มีการกาหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญเมื่อผูม้ ีเงินได้มีอายุต้ งั แต่ 55 ปี
ขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรื อกว่านั้น และผูม้ ีเงินได้ตอ้ งจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงิน
บานาญ
ข้ อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิต
แบบบานาญของผูม้ ีเงินได้ กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญเพียงอย่างเดียว
หรื อได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ที่จ่าย
ไปเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ หรื อการประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่น แล้วแต่
กรณี ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(61) วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
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(1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิต
แบบบานาญของผูม้ ีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้
สาหรับเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
กรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่า
ซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่าย
ดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(2) กรณี สามีหรื อภริ ยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกัน
ชีวิตแบบบานาญ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบ
บานาญของสามีหรื อภริ ยาซึ่ งเป็ นฝ่ ายผูม้ ีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน
200,000 บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ่ งเป็ นฝ่ ายผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน
แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปี ภาษีเดียวกัน
ในกรณี สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบ
บานาญเพียงอย่างเดียว หรื อได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี
และความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยู่ตลอดปี ภาษี ให้สามีหรื อภริ ยาซึ่ งเป็ นฝ่ ายผูม้ ีเงินได้ มีสิทธิ หกั ลดหย่อนสาหรับเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบานาญ หรื อเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ของสามีหรื อภริ ยาฝ่ ายที่ไม่มี
เงินได้ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
(3) กรณี สามีภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของสามีหรื อภริ ยา
ซึ่ งเป็ นผูม้ ีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ่ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่า
ซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่าย
ดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
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(ข) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี และภริ ยาไม่ใช้สิทธิ แยก
ยื่นรายการและเสี ยภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ เพิ่มขึ้นอีกใน
อัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ่ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่
กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปี ภาษีเดียวกัน
(ค) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี และภริ ยาใช้สิทธิ แยกยื่น
รายการและเสี ยภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่ งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ เพิ่มขึ้นอีกใน
อัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ่ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่
กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปี ภาษีเดียวกัน
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคน
หลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้ อ 3 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหลักฐานจากผูร้ ับประกันภัยซึ่ งได้รับรอง
ว่า เป็ นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญที่ได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศฉบับนี้
ข้ อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ ได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของข้อ 1 ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีที่ได้
นาเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วนั ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ของปี ภาษีน้ นั ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
เพิ่มเติมของปี ภาษีดงั กล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้ อ 5 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผมู ้ ีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว
18

ข้ อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สาธิ ต รังคสิ ริ
(นายสาธิ ต รังคสิ ริ)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259 )
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขเพือ่ การยกเว้ นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้ เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(55) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้
จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 171) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ น
ค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5,000
บาทต่อปี ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 171) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ น
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ค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4
และข้อ 5 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ ง ต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี
ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั ”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข สาหรับกรณีผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ได้ รับ
เงินหรือผลประโยชน์ ใด ๆ จากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 (56) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สาหรับ
กรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณี เหตุสูงอายุ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ และถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้นบั
เฉพาะปี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ซ้ื อหน่วยลงทุน และได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(2) กรณี ทุพพลภาพ ต้องเป็ นกรณี ที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่ งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนามาซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพได้อีกต่อไป
(3) กรณี ตาย ต้องเป็ นกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการ ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพว่า ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย แล้วแต่กรณี มาแสดงด้วย
ข้ อ 2 เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะได้รับยกเว้นตามข้อ 1 จะต้องคานวณจากเงินได้พึงประเมินที่ได้จ่าย
เป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่ ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
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ข้ อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
ศุภรัตน์ ควัฒน์ กลุ
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขเพือ่ การเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
หรือผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ได้ รับเนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้ แก่ กองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพ
---------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(65) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่ องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง และ
ต้องไม่ระงับการซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
การซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
(2) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่
วันซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งให้นบั เฉพาะปี ที่ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนได้ซ้ื อหน่วยลงทุนเฉพาะที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1(1) ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บงั คับในกรณี ผมู ้ ีเงิน
ได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรื อตาย
(3) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่าง
การลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเท่านั้น
(4) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อ
หน่วยลงทุนไว้
ข้ อ 2 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงินได้ที่จ่าย
เป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ย
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 1
ข้ อ 3 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่ งได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1 หรื อข้อ 2 ในปี ใด เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
สาหรับปี ภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อ
ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยงั คงเหลืออยู่ เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้ซ้ื อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 นับตั้งแต่ปีที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมการนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ให้นบั ระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปี ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
ข้ อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรื อหลายกองทุน
รวม ผูม้ ีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทาการ นับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พที่โอนได้รับคาสัง่ โอนจากผูม้ ีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่ได้รับคาสัง่ โอนจากผูม้ ีเงินได้จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการ โอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่
รับโอนเก็บไว้เป็ นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้ อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวที่คานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่
ซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และจะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่
ละปี ภาษี
กรณี การขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ งที่ได้ซ้ื อมาในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้เริ่ มซื้ อ
หน่วยลงทุนหรื อซื้ อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่ องจากการขายหน่วยลงทุนที่ซ้ื อมาในปี ภาษี 2551 ที่
คานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซ้ื อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน
700,000 บาท ในปี ภาษี 2551
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174) ใช้บงั คับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
เป็ นต้นไป)
ข้ อ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
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ชีพที่แสดงจานวนเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้ อ 7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู ้ ีเงินได้มีสิทธิ นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไป
คานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้ อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้น
ไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174 )
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขเพือ่ การยกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ได้ รับเนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้ แก่ กองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพ
-----------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(65) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน
ได้ (ฉบับที่ 170) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551
“กรณี การขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ งที่ได้ซ้ื อมาในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้เริ่ มซื้ อหน่วยลงทุน
หรื อซื้ อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงิน
ได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่ องจากการขายหน่วยลงทุนที่ซ้ื อมาในปี ภาษี 2551 ที่คานวณมาจาก
เงินได้พึงประเมินที่ซ้ื อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปี
ภาษี 2551”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
(นายวินยั วิทวัสการเวช)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258 )
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขเพือ่ การยกเว้ นภาษีเงินได้
สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้ รับเนื่องจากการขายหน่ วยลงทุน
คืนให้ แก่ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ 170) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 2 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 170) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์
ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5,000
บาทต่อปี ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 170) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์
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ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวที่คานวณมาจาก เงินได้พึงประเมินที่
ซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับซึ่ งต้องเสี ยภาษีเงินได้ และ
จะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปี ภาษี”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิ บดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินได้ พงึ ประเมิน
มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผจู ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่น
ออกแทนให้สาหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่วา่ ในทอดใด
(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่วา่ จะเป็ นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คานวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นที่นายจ้างให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชาระ
หนี้ใดๆ ซึ่ งลูกจ้างมีหน้าที่ตอ้ งชาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อจากการรับทางานให้ ไม่วา่ จะเป็ นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่ วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทา เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คานวณได้จากมูลค่า
ของการได้อยูบ่ า้ นที่ผจู ้ ่ายเงินได้ให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินที่ผจู ้ ่ายเงินได้จ่ายชาระหนี้ใดๆ ซึ่ งผูม้ ีเงินได้มีหน้าที่ตอ้ ง
ชาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อจากการรับ
ทางานให้น้ นั ไม่วา่ หน้าที่ หรื อตาแหน่งงาน หรื องานที่รับทาให้น้ นั จะเป็ นการประจาหรื อชัว่ คราว
(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น เงินปี หรื อเงินได้มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อันได้มาจาก
พินยั กรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรื อคาพิพากษาของศาล
(4) เงินได้ที่เป็ น
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ น้ กู้ ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมไม่วา่ จะมี
หลักประกันหรื อไม่ ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่อยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรื อผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับ
ราคาจาหน่ายตัว๋ เงินหรื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก
และจาหน่ายครั้งแรกในราคาต่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันกับดอกเบี้ย
ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กยู้ ืม หรื อจากสิ ทธิ เรี ยกร้องในหนี้ ทุกชนิ ด ไม่วา่ จะมี
หลักประกันหรื อไม่ก็ตาม
(ข) เงินปันผล เงินส่ วนแบ่งของกาไรหรื อ ประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
กองทุนรวม หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสาหรับให้กยู้ ืมเงินเพื่อส่ งเสริ ม
เกษตรกรรม พาณิ ชยกรรมหรื ออุตสาหกรรม เงินปันผล หรื อเงินส่ วนแบ่งของกาไรที่อยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้
ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
ดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการคานวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี ที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
เป็ นผูม้ ีเงินได้ และความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็ น
เงินได้ของบิดา แต่ถา้ ความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าว
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เป็ นเงินได้ของบิดาหรื อของมารดาผูใ้ ช้อานาจปกครอง หรื อของบิดาในกรณี บิดามารดาใช้อานาจปกครองร่ วมกัน
ความในวรรคสองให้ใช้บงั คับกับบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึ่ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ดว้ ยโดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนในบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลเฉพาะส่ วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากาไรและเงินที่กนั ไว้
รวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลซึ่ งตั้งจากกาไรที่ได้มาหรื อเงินที่กนั ไว้รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรื อรับช่วงกัน หรื อเลิกกัน
ซึ่ งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อ โอนหุน้ หุ น้ กู้ พันธบัตร หรื อตัว๋ เงิน หรื อตรา
สารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่ งตีราคาเป็ นเงิน
ได้เกินกว่าที่ลงทุน
(5) เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่ องจาก
(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื้ อทรัพย์สิน
(ค) การผิดสัญญาซื้ อขายเงินผ่อนซึ่ งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ื อขายนั้น โดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูม้ ีเงินได้แสดงเงินได้ต่าไป ไม่ถกู ต้องตามความ
เป็ นจริ ง เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินเงินได้น้ นั ตามจานวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ตามปกติ
และให้ถือว่าจานวนเงินที่ประเมินนี้เป็ นเงินได้พึงประเมินของผูม้ ีเงินได้ ในกรณี น้ ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
ทั้งนี้ให้นาบทบัญญัติวา่ ด้วยการอุทธรณ์ตามส่ วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วนั ทาสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้ น
เป็ นเงินได้พึงประเมินของปี ที่มีการผิดสัญญานั้น
(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี
ประณี ตศิลปกรรม หรื อวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่ งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดชนิดไว้
(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผรู ้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่ วนสาคัญนอกจากเครื่ องมือ
(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ ง หรื อการอื่นนอกจากที่ระบุไว้
ใน (1) ถึง (7) แล้ว
เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผูจ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่นออกแทนให้สาหรับเงินได้ประเภทใด ไม่วา่ ทอดใดหรื อ
ในปี ภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็ นเงินได้ประเภทและของ ปี ภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้น้ นั
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เบีย้ ปรับและเงินเพิม่
มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น กรณี ที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูใ้ ดแสดง
รายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริ งหรื อไม่บริ บูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจออกหมายเรี ยกผูย้ ื่น
รายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรี ยกพยานกับสั่งให้ผยู ้ ื่นรายการหรื อพยานนั้น นาบัญชีเอกสารหรื อหลักฐาน
อื่นอันควรแก่เรื่ องมาแสดงได้ แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่ งหมาย ทั้งนี้ การออก
หมายเรี ยกดังกล่าว จะต้องกระทาภายในเวลาสองปี นับแต่วนั ที่ได้ยื่นรายการไม่วา่ การยื่นรายการนั้น จะได้กระทา
ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด หรื อเวลาที่รัฐมนตรี หรื ออธิ บดีขยายหรื อเลื่อนออกไปหรื อไม่ ทั้งนี้ แล้วแต่วนั ใดจะ
เป็ นวันหลัง เว้นแต่กรณี ปรากฏหลักฐานหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูย้ ื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรื อเป็ น
กรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิ บดีจะอนุมตั ิให้ขยายเวลาการออกหมายเรี ยกดังกล่าวเกินกว่าสอง
ปี ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณี ขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้
ไม่เกินกาหนดเวลาตามที่มีสิทธิ ขอคืนภาษีอากร
มาตรา 20 เมื่อได้จดั การตามมาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจที่จะแก้จานวน
เงินที่ประเมิน หรื อที่ยื่นรายการไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจ้งจานวนเงินที่ตอ้ ง ชาระอีกไปยังผู ้
ต้องเสี ยภาษีอากร ในกรณี น้ ี จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
มาตรา 21 ถ้าผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากรไม่ปฏิบตั ิตามหมาย หรื อคาสัง่ ของเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 19
หรื อไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจานวนเงินซึ่ งต้องชาระไปยังผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากร ในกรณี น้ ี หา้ มมิให้อุทธรณ์การ
ประเมิน
มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรื อมาตรา 21 ผูต้ อ้ งเสี ยภาษีตอ้ งรับผิดเสี ยเบี้ยปรับหนึ่ งเท่าของ
จานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชาระอีก
มาตรา 23 ผูใ้ ดไม่ยื่นรายการ ให้อาเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มีอานาจออกหมายเรี ยกตัวผู ้
นั้นมาไต่สวน และออกหมายเรี ยกพยานกับสัง่ ให้ ผูท้ ี่ไม่ยื่นรายการ หรื อพยานนั้นนาบัญชี หรื อพยานหลักฐานอัน
ควรแก่เรื่ องมาแสดงได้ แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่ งหมาย
มาตรา 24 เมื่อได้จดั การตามมาตรา 23 และทราบข้อความแล้ว อาเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มี
อานาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจานวนภาษีอากรที่ตอ้ งชาระไปยังผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากร ในกรณี น้ ี จะอุทธรณ์
การประเมินก็ได้
มาตรา 25 ถ้าผูไ้ ด้รับหมายหรื อคาสัง่ ของอาเภอ หรื อเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี ไม่ปฏิบตั ิตามหมาย
หรื อคาสัง่ ของอาเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรื อไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร อาเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมิน มีอานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจานวนภาษี
อากรไปยังผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากร ในกรณี น้ ี หา้ มมิให้อุทธรณ์การประเมิน
มาตรา 26 เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรื อมาตรา 25 ผูต้ อ้ ง
เสี ยภาษีตอ้ งรับผิดเสี ยเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชาระ
มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสี ยหรื อนาส่ งภาษีภายในกาหนดเวลาตามที่บญั ญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี้
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เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตอ้ งเสี ย หรื อ
นาส่ งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
ในกรณี อธิ บดีอนุมตั ิให้ขยายกาหนดเวลาชาระหรื อนาส่ งภาษี และได้มีการชาระหรื อนาส่ งภาษีภายใน
กาหนดเวลาที่ขยายให้น้ นั เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรื อเศษของเดือน
การคานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่ มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นรายการหรื อนาส่ ง
ภาษีจนถึงวันชาระหรื อนาส่ งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คานวณได้มิให้เกินจานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ยหรื อนาส่ ง ไม่วา่ ภาษีที่ตอ้ ง
เสี ยหรื อนาส่ งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรื อคาสัง่ ของเจ้าพนักงานหรื อคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อคาพิพากษาของศาล

33

สรุปสาระสาคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ

สรุ ปสาระสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบ
1. คานิยาม
คู่มือการลงทุน หมายความว่า เอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่จดั ทาขึ้นตามความในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่ อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทาสัญญารับ
จัดการกองทุนส่ วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หรื อตามประกาศอื่นที่จะบังคับใช้ในอนาคต
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หมายความว่า กองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการออมเพื่อการ
เลี้ยงชีพระยะยาวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. ประเภทของเงินลงทุนที่จะได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี
เงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีตอ้ ง
เป็ น “เงินได้พึงประเมิน” ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ของผูม้ ีเงินได้ที่เป็ นบุคคลธรรมดา ซึ่ งต่อไปนี้ ใน
คู่มือการลงทุนนี้ จะเรี ยกโดยย่อว่า “เงินได้พึงประเมิน”
3. สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ผูล้ งทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หากปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร
กาหนดอย่างครบถ้วนจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
(1) เงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุน ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา
(2) เงินได้หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน ได้รับ

ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. เงินได้ ที่จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการจะได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องรวมคานวณเพือ่
เสี ยภาษีบุคคลธรรมดา
เงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมื่อ
ผูล้ งทุนต้องซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอย่าง
ครบถ้วน ดังนี้
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(1) ต้องซื้ อหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง และไม่ระงับการซื้ อเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี

ติดต่อกัน
(2) เงินที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับ

ในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
(3) สาหรับหน่วยลงทุนที่ซ้ื อตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 เป็ นต้นไป ต้องถือหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก และ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผูล้ งทุนมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์
ส่ วนหน่วยลงทุนที่ซ้ื อก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 นั้น ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก
เงื่อนไขในข้อนี้ไม่ใช้บงั คับในกรณี ผลู ้ งทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรื อ
ตาย
(4) ต้องไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน

และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
(5) ต้องไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผลู ้ งทุนได้ซ้ื อหน่วยลงทุนไว้
(6) กรณี ผลู ้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้ที่

จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด และต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของ
เงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุใน ข้อควรทราบ ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ดว้ ย
กรณีผ้ ลู งทุนปฏิบัตผิ ดิ เงือ่ นไข
หากผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้างต้น จะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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(1) กรณี ผลู ้ งทุนได้ซ้ื อหน่วยลงทุนและได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว หากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข
การลงทุนในปี ใด จะต้องดาเนิ นการชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ได้มาในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี นั้น ๆ และหากล่าช้า คือ ไม่ทนั ภายใน
เดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น ผูล้ งทุนต้องชาระเงินเพิ่ม ตาม
มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอดเงินภาษีที่ตอ้ งชาระคืน
โดยเริ่ มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นรายการหรื อนาส่ งภาษี จนถึงวันชาระหรื อนาส่ งภาษี ทั้งนี้
เงินเพิ่มจะไม่เกินจานวนเงินภาษีที่ตอ้ งเสี ยหรื อนาส่ ง
(2) กรณี ผลู ้ งทุนไม่ดาเนิ นการชาระคืนเงินสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีภายในเดือนมีนาคมของปี ที่ถดั จาก
ปี ที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน และต่อมาภายหลังถูกเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรี ยก ผู ้
ลงทุนต้องชาระเงินเพิ่ม และอาจเสี ยเบี้ยปรับ ตามมาตรา 22 หรื อ 26 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย
แล้วแต่กรณี
ข้ อควรทราบ
1. การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกิน
500,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั กรณี ผลู ้ งทุนจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ (PVD)
หรื อ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ(กบข.) หรื อกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรี ยนเอกชน เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ ง
รวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
(ในปี ภาษี 2551 หากผูล้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใน อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 700,000 บาท
สาหรับในปี ภาษี 2551 โดยการซื้ อหน่วยลงทุนนั้นจะเริ่ มซื้ อหรื อซื้ อเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวก็ได้)
2. เงินที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน
ที่จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี แต่ผลู ้ งทุนมิได้นาไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี หากผูล้ งทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนนั้น และมีกาไร กรมสรรพากรอาจถือว่าเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยนามารวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ
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ภ.ง.ด.90 เป็ นเงินค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หักราคาทุน และแสดงส่ วน
ต่างในช่อง “ไม่ยกเว้น” (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที่ 409774
เรื่ อง การขายหน่วยลงทุน RMF ตามหลักเกณฑ์และไถ่ถอนหน่วยลงทุน RMF โดยไม่ได้ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
3. กรณี ที่มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูล้ งทุนจะต้องโอนการลงทุน (เงิน
ลงทุนและผลประโยชน์)ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทาการ นับถัดจากวันที่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคาสัง่ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมการโอนเป็ นภาระของผูล้ งทุน
ต้องแยกชาระต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน RMF ได้เพื่อไม่ให้ผลู ้ งทุนผิด
เงื่อนไขสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
4. กรณี ผลู ้ งทุนถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อ
หน่วยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ หรื อกรณี ผลู ้ งทุนทุพพลภาพ ผูล้ งทุนจะ
ไม่ซ้ื อหน่วยลงทุนต่อไปหรื อจะซื้ อหน่วยลงทุนต่อไปก็ได้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
5. กรณี ผลู ้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เมื่อผูล้ งทุน
ได้ดาเนินการชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ที่ปฏิบตั ิผิด
เงื่อนไขการลงทุนแล้ว หากผูล้ งทุนยังถือหน่วยลงทุนในกองทุนที่ยงั คงเหลืออยู่ เมื่อผูล้ งทุนได้
ซื้ อหน่วยลงทุนต่อไป โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนให้นบั
ระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนก่อนปี ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
รวมเข้าไปด้วย
6. ผูล้ งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ซ้ื อไว้ในระหว่างปี ภาษีเดียวกัน
ได้ โดยถือว่าปฏิบตั ิไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้
(1) การซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างปี ภาษีเดียวกัน
นั้น ต้องมีลาดับรายการซื้ อก่อนรายการขายคืน
(2) ณ สิ้ นปี ภาษีน้ นั (วันที่ 31 ธันวาคม) เมื่อคานวณหักกลบลบกันระหว่างรายการซื้ อและ
รายการขายหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายในปี ภาษีเดียวกันแล้ว ยอดเงินสุ ทธิ ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนต้องมีจานวนเงินตามอัตราที่กาหนดไว้ (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่ภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดา เลขที่ 409708 เรื่ อง การคานวณค่าซื้ อหน่วยลงทุน กรณี ซ้ื อและขายหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างปี )
อย่างไรก็ตาม การซื้ อและขายหน่วยลงทุนสาหรับยอดการลงทุนที่ซ้ื อไว้ในระหว่างปี ภาษีเดียวกัน
ผูล้ งทุนจะต้องนาเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพนั้นๆไปรวมกับเงินได้อื่นๆ ที่ผลู ้ งทุนได้รับในปี ภาษีน้ นั เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
7. การคานวณต้นทุนของเงินลงทุน และผลประโยชน์ เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อโอนย้าย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ งเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่นให้ใช้วิธีการ “ต้นทุนถัวเฉลี่ย” (average cost)
5. เงินได้ หรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้ รับเนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้ แก่ กองทุนได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องรวม
คานวณเพือ่ เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เงินได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ย
ภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมื่อ ผูล้ งทุนต้องซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องซื้ อหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง และไม่ระงับการซื้ อเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี

ติดต่อกัน
(2) เงินที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับ

ในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
(3) ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ซื้ อหน่วย

ลงทุนครั้งแรก โดยการนับระยะเวลาการถือหน่วยให้นบั เฉพาะปี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ซ้ื อ
หน่วยลงทุนที่เป็ นไปตามเกณฑ์ เงื่อนไขในข้อนี้ไม่ใช้บงั คับในกรณี ผลู ้ งทุนไถ่ถอนหน่วย
ลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรื อตาย
(4) ต้องไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน

และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถ่
ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
(5) ต้องไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผลู ้ งทุนได้ซ้ื อหน่วยลงทุนไว้
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(6) กรณี ผลู ้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงินได้ที่จ่าย

เป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่
ต้องรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด
(7) กรณี ที่มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูล้ งทุนจะต้องโอนการลงทุน

(เงินลงทุนและผลประโยชน์) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทาการ นับ
ถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคาสัง่
กรณีผ้ ลู งทุนปฏิบัตผิ ดิ เงือ่ นไข
หากผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้างต้น จะต้องนาเงินได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับ ไปรวมคานวณเสี ยภาษีเงินได้
ข้ อควรทราบ
(1) การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ที่ได้รับเนื่ องจากการขายหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับการยกเว้นเฉพาะเงินหรื อผลประโยชน์ที่คานวณมาจากเงิน
ได้พึงประเมิน ที่ซ้ื อหน่วยลงทุนที่เป็ นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น คือ ซื้ อไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ในแต่ละปี ภาษี
(2) กรณี ปีภาษี 2551 หากผูล้ งทุนได้เริ่ มซื้ อหน่วยลงทุนหรื อซื้ อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่าง 1
ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินหรื อผลประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับการยกเว้นเฉพาะเงินหรื อผลประโยชน์ที่คานวณ
มาจากเงินได้พึงประเมินที่ซ้ื อหน่วยลงทุนที่เป็ นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น คือ ซื้ อไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้ และไม่เกิน 700,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ในปี ภาษี 2551
(3) กรณี ผลู ้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนในส่ วนของเงินที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพที่ได้ซ้ื อไว้เกินกว่าอัตรากาหนด ไม่วา่ ผูล้ งทุนจะถือหน่วยลงทุนนั้นเป็ นระยะเวลา
เท่าใดก็ตาม หรื อขายคืนเมื่อผูล้ งทุนอายุเท่าใดก็ตาม ผูล้ งทุนต้องนาเงิน หรื อผลประโยชน์ที่ได้
จากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นไปรวมกับเงินได้อื่นๆที่ผลู ้ งทุนได้รับในปี ภาษีน้ นั เพื่อเสี ยภาษีเงิน
ได้
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6. คาเตือน
“การลงทุนในหน่วยลงทุนยอมมีความเสี่ ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน
รวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ก่อนการตัดสิ นใจลงทุนควรศึกษาหนังสื อชี้ชวน
อย่างรอบคอบ”
“สิ ทธิ ภาษีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพพึงได้รับจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ
ภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามกาหนด ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินเพิ่มและ/หรื อเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็ นไป
ตามที่กรมสรรพากรกาหนด ดังนั้น ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการลี้ยงชีพ
และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจโดยขอคาปรึ กษาแนะนาจาก
ศูนย์บริ การข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรื อปรึ กษากับที่ปรึ กษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี) ก่อน
ตัดสิ นใจลงทุน”
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ตัวอย่ างประกอบ

ตัวอย่ างประกอบ
ตัวอย่างประกอบการพิจารณาว่าผูล้ งทุน (ผูม้ ีเงินได้) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ถูกต้องหรื อไม่ และเข้าข่ายต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ
หรื อไม่
ข้อสมมติฐาน ที่ใช้แสดงตัวอย่างข้างท้ายนี้ คือ เงินลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่
ได้รับในแต่ละปี สมมติวา่ คานวณได้เท่ากับ 5,000 บาท
1. เงือ่ นไขการลงทุนเกีย่ วกับการระงับการซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) เป็ นเวลา
เกินกว่ า 1 ปี ติดต่ อกัน
ตัวอย่างที่ 1 ผูล้ งทุนระงับการซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี
ติดต่อกัน
กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
ปี ที่ลงทุน

เงินลงทุนใน RMF

1

5,000

2

5,000

3

5,000

4

5,000

5

5,000

6

0 (ระงับการลงทุน)

7

0 *(ผิดเงือ่ นไข)

8

(ยื่นแบบแสดงรายการชาระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)

จากตัวอย่างนี้ ผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน ในปี ที่ 7 ระงับการซื้ อหน่วยลงทุน RMF เป็ นเวลาเกิน
กว่า 1 ปี ติดต่อกัน ผูล้ งทุนต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทินที่ผา่ นมา (คือ ปี ที่ 2-6)
ภายในเดือนมีนาคมของปี ที่ 8
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ตัวอย่างที่ 2 ผูล้ งทุนระงับการซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปี ที่ลงทุน

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 *(ผิดเงือ่ นไข)

8

(ยืนแบบแสดงรายการชาระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)
จากตัวอย่างนี้ ผูล้ งทุนปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน ในปี ที่ 7 ระงับการซื้ อหน่วยลงทุน RMF เป็ นเวลาเกิน

กว่า 1 ปี ติดต่อกัน ผูล้ งทุนต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของทุกกองทุนที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทินที่ผา่ น
มา (คือ ปี ที่ 2-6 ) ภายในเดือนมีนาคมของปี ที่ 8
ตัวอย่างที่ 3 กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (RMF) หลายกองทุน ผูล้ งทุนระงับการซื้ อหน่วย
ลงทุน RMF เป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกันเพียงบางกองทุน โดยยอดรวมการซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนที่เหลือ
ในปี นั้น เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่า 5,000 บาท หรื อ 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี นั้น
ปี ที่ลงทุน

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

จากตัวอย่างนี้ ผูล้ งทุนปฏิบตั ิไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน เนื่องจากยอดรวมการลงทุนใน RMF ทุกกองทุนของ
ผูล้ งทุนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท หรื อไม่นอ้ ยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปี

2. เงือ่ นไขการลงทุนเกีย่ วกับจานวนเงินขั้นตา่ และการชาระคืนสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี
ตัวอย่างที่ 4 ผูล้ งทุน ซื้ อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรื อน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับใน
แต่ละปี
กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
ปี ที่ลงทุน

เงินลงทุนใน RMF

1

5,000 (หรื อเทียบเท่า 3%)

2

5,000

3

5,000

4

5,000

5

5,000

6

4,000*

7

5,000

จากตัวอย่างนี้ ในปี ที่ 6 ผูล้ งทุน ซื้ อหน่วยลงทุน 4,000 บาท ซึ่ งน้อยกว่า 5,000 บาท หรื อน้อยกว่า 3 % ของ
เงินได้พึงประเมิน ผูล้ งทุนไม่สามารถนาไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนได้ใช้สิทธิ ระงับการลงทุนไป
แล้ว 1 ปี หากปรากฏว่าในปี ที่ 7 ผูล้ งทุนได้ซ้ื อหน่วยลงทุนครบถ้วนตามเงื่อนไขให้ถือว่าผูล้ งทุนปฏิบตั ิไม่ผิด
เงื่อนไขการลงทุน
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ตัวอย่างที่ 5 ผูล้ งทุน ซื้ อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรื อน้อยกว่า 3% ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี
กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
ปี ที่ลงทุน

เงินลงทุนใน RMF

1

5,000 (หรื อเทียบเท่า 3%)

2

5,000

3

5,000

4

5,000

5

5,000

6

4,000*

7

0 หรื อ 4,000 *(ผิดเงือ่ นไข)

8

(ยื่นแบบแสดงรายการชาระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)

จากตัวอย่างนี้ ในปี ที่ 6 ผูล้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุน 4,000 บาท ซึ่ งน้อยกว่า 5,000 บาท หรื อน้อยกว่า 3% ของ
เงินได้พึงประเมิน ผูล้ งทุนไม่สามารถนาไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ่ งได้ใช้สิทธิ ระงับการลงทุน
ไปแล้ว 1 ปี ดังนั้น หากปี ที่ 7 ไม่มีการซื้ อหน่วยลงทุน (0 บาท) หรื อลงทุนต่ากว่าเงื่อนไขการลงทุนอีก จะถือว่า
ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน เนื่ องจากมีการระงับการซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
ผูล้ งทุนต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทินที่ผา่ นมา (คือปี ที่ 2-6) ภายใน
เดือนมีนาคมของปี ที่ 8
ตัวอย่างที่ 6 ผูล้ งทุน ซื้ อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรื อน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับใน
แต่ละปี
กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปี ที่ลงทุน

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

จากตัวอย่างนี้ ในปี ที่ 6 ผูล้ งทุน ซื้ อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน รวมกันเป็ นเงิน 4,000 บาท ซึ่ งน้อย
กว่า 5,000 บาท หรื อน้อยกว่า 3% ของเงินได้ ผูล้ งทุนไม่สามารถนาไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ่ง
ได้ใช้สิทธิ ระงับการลงทุนไปแล้ว 1 ปี แต่หากปรากฏว่า ในปี ที่ 7 ผูล้ งทุนได้ซ้ื อหน่วยลงทุนต่อเนื่องครบถ้วนตาม
เงื่อนไข ให้ถือว่าผูล้ งทุนปฏิบตั ิไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน (พิจารณาเช่นเดียวกันกับ ตัวอย่างที่ 4)
ตัวอย่างที่ 7 ผูล้ งทุน ซื้ อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรื อน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับใน
แต่ละปี
กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปี ที่ลงทุน

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 *(ผิดเงือ่ นไข)

8

(ยื่นแบบแสดงรายการชาระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)
จากตัวอย่างนี้ ในปี ที่ 6 ผูล้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุนหลายกองทุน รวมกันเป็ นเงิน 4,000 บาท ซึ่ งน้อยกว่า

5,000 บาท หรื อน้อยกว่า 3% ของเงินได้ ผูล้ งทุนไม่สามารถนาไปใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ่งได้
ใช้สิทธิ ระงับการลงทุนไปแล้ว 1 ปี ดังนั้น หากปี ที่ 7 ไม่มีการซื้ อหน่วยลงทุน (0 บาท) หรื อ ลงทุนต่ากว่าเงื่อนไข
การลงทุนอีก จะถือว่าปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน
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ผูล้ งทุนต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีในทุกกองทุนที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทินที่ผา่ นมา (คือปี ที่
2-6) ภายในเดือนมีนาคมของปี ที่ 8 (พิจารณาเช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ 5)

3. เงือ่ นไขการลงทุนเกีย่ วกับการขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ก่ อนกาหนด
ตัวอย่างที่ 8 ผูล้ งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทั้งหมด เมื่อผูล้ งทุนอายุต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์และผูล้ งทุนได้
ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า 5 ปี
กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
อายุผลู ้ งทุน

ปี ที่ลงทุน

เงินทุนใน RMF

30

1

5,000

31

2

5,000

32

3

5,000

33

4

5,000

34

5

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วนหรื อทั้งหมด *(ผิดเงือ่ นไข)

จากตัวอย่างนี้ ผูล้ งทุนเริ่ มซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่ออายุ 30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 34 ปี ถือ
ว่าปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก และมีอายุ
ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์
ผูล้ งทุนต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทินที่ผา่ นมา (คือ ปี ที่ 1-4) ภายใน
เดือนมีนาคมของปี ที่ 6
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนยังต้องนาเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงิน
ได้อื่นๆที่ผลู ้ งทุนได้รับในปี ภาษีน้ นั เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
ตัวอย่างที่ 9 ผูล้ งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทั้งหมด เมื่อผูล้ งทุนมีอายุต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ โดยผูล้ งทุน
ได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็ นเวลามากกว่า หรื อเท่ากับ 5 ปี
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กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
อายุผลู ้ งทุน

ปี ที่ลงทุน

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

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วนหรื อทั้งหมด * (ผิดเงือ่ นไข)

จากตัวอย่างนี้ ผูล้ งทุนเริ่ มลงทุนเมื่ออายุ 30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 36 ปี ถือว่าปฏิบตั ิผิด
เงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนมีอายุต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์
ผูล้ งทุนต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทินที่ผา่ นมา (คือ ปี ที่ 2-6) ภายใน
เดือนมีนาคมของปี ที่ 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความให้ผลู ้ งทุนนาเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงินได้อื่นๆที่ผลู ้ งทุนได้รับในปี ภาษีน้ นั เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
ตัวอย่างที่ 10 ผูล้ งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทั้งหมด เมื่อผูล้ งทุนมีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 55 ปี บริ บูรณ์
แต่ผลู ้ งทุนได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า 5 ปี
กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
อายุผลู ้ งทุน

ปี ที่ลงทุน

เงินทุนใน RMF

52

1

5,000

53

2

5,000

54

3

5,000

55

4

5,000
49

56

5

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วนหรื อทั้งหมด * (ผิดเงือ่ นไข)

จากตัวอย่างนี้ ผูล้ งทุนเริ่ มลงทุนเมื่ออายุ 52 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 56 ปี ถือว่าปฏิบตั ิผิด
เงื่อนไขการลงทุน เนื่ องจากผูล้ งทุนได้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก
แม้วา่ ผูล้ งทุนจะมีอายุครบ 55 ปี บริ บูรณ์แล้วก็ตาม ผูล้ งทุนต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5
ปี ปฏิทินที่ผา่ นมา (คือ ปี ที่ 1-4) ภายในเดือนมีนาคมของปี ที่ 6
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนยังต้องนาเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงิน
ได้อื่นๆ ที่ผลู ้ งทุนได้รับในปี ภาษีน้ นั เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
ตัวอย่างที่ 11 ผูล้ งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทั้งหมด เมื่อผูล้ งทุนอายุต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ และผูล้ งทุนได้
ถือหน่วยลงทุนไว้เป็ นเวลามากกว่า หรื อเท่ากับ 5 ปี
กรณี ซ้ื อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปี ที่ลงทุน

RMF1 RMF2 RMF3 รวม

RMF2 + RMF3

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

ขายคืนหน่วยลงทุนใน RMF 1 บางส่ วน หรื อทั้งหมด * (ผิดเงื่อนไข)

จากตัวอย่างนี้ ในปี ที่ 7 ผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนบางส่ วน หรื อทั้งหมดจากกองทุน RMF 1 เมื่อผูล้ งทุน
อายุต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ ถือว่าปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของเงิน
ลงทุนในกองทุน (RMF1 RMF2 และ RMF3) ที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทินที่ผา่ นมา (คือ ปี ที่ 2-6) ภายในเดือน
มีนาคมของปี ที่ 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความให้ผลู ้ งทุนนาเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงินได้อื่นๆที่ผลู ้ งทุนได้รับในปี ภาษีน้ นั เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
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