คำถำม-คำตอบ
กำรปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีเงินได้จำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ผ่ำนกองทุนรวม
ตำมพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
-----------------------๑. สำระสำคัญของกำรปรับปรุงเป็นอย่ำงไร
กำหนดให้ กองทุ น รวมมีห น้ ำ ที่เสี ยภำษีเ งิน ได้ นิติ บุค คลเฉพำะเงิน ได้ พึ งประเมิ นตำมมำตรำ
40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎำกร (ดอกเบี้ยและส่วนลด) ในอัตรำร้อยละ ๑๕ ของรำยได้ก่อนหักรำยจ่ำยใด ๆ
โดยให้ผู้จ่ำยทุกรำยหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ ๑๕ ของเงินได้แล้วกองทุนรวมไม่ต้องนำไป
รวมคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลอีก แต่ กรณีผู้จ่ำยไม่ได้หักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย เช่น ได้ดอกเบี้ยหรือ
ส่วนลดจำกต่ำงประเทศ กองทุนรวมต้องนำไปรวมคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ กรณีได้ดอกเบี้ยหรือ
ส่วนลดจำกต่ำงประเทศ กองทุนรวมสำมำรถนำภำษีเงินได้ที่เสียไปในต่ำงประเทศมำเป็นเครดิตในกำรเสีย
ภำษีเงินได้นิติบุคคลในไทยตำมหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพำกรประกำศกำหนด
กองทุนรวมในที่นี้หมำยถึงกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใช่กองทุนที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยอื่น
๒. กำรปรับปรุงจะมีผลใช้บังคับเมื่อใด
มีผลใช้บังคับในวัน ที่ 20 สิงหำคม 2562 แต่ไม่ใช้บังคับแก่ กำรลงทุนหรือกำรฝำกเงิน ของ
กองทุนรวมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 20 สิงหำคม 2562 แม้จะได้ รับดอกเบี้ยหลังวันที่ 20 สิงหำคม 2562
ก็ตำม รวมทั้งจะมีกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ดอกเบี้ยที่ได้ รับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒
เป็นต้นไป แต่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ เช่น กรณีกองทุนรวมได้รับโอนตรำสำรหนี้มำตั้งแต่วันที่
๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ และเมื่อได้รับดอกเบี้ยงวดแรกจำกตรำสำรหนี้นั้น (ได้รับหลังวันที่ ๒๐ สิงหำคม
๒๕๖๒) มีดอกเบี้ยทั้งที่เกิดขึ้นก่อนและตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ กองทุนรวมจะเสียภำษีเงินได้
นิติบุคคลเฉพำะดอกเบี้ยส่วนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒
นอกจำกนั้น จะมีกำรยกเว้ นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เฉพำะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนกองทุนรวมได้ รับโอนตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศนั้นมำด้วย เช่น กรณีกองทุนรวม
ได้รับโอนตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศมำในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ และเมื่อได้รับดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้
ต่ำงประเทศนั้นในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ มีดอกเบี้ยทั้งที่เกิดขึ้นก่อนและตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม
๒๕๖๓ กองทุนรวมจะเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเฉพำะดอกเบี้ยส่วนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม
๒๕๖๓ ซึ่งต่ำงจำกกรณีกองทุนรวมได้รับโอนตรำสำรหนี้ไทยมำ กองทุนรวมจะเสียภำษีเงินได้นิติบุค คล
ส ำหรั บ ดอกเบี้ ย ทั้งหมด โดยภำระภำษีของกองทุนรวมส ำหรับดอกเบี้ยส่ ว นที่เกิ ดขึ้น ก่อนได้รั บ โอน
ตรำสำรหนี้ไทยนั้นมำจะรวมอยู่ในรำคำซื้อขำยตรำสำรหนี้ที่กองทุนรวมผู้รับโอนตรำสำรหนี้กับ บุคคลอื่น
ผู้โอนตรำสำรหนี้ตกลงกัน
๓. กำรปรับปรุงจะส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมเดิมตำมประมวลรัษฎำกรหรือไม่
กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๑๕ ซึ่ง
ปัจจุบันเหลืออยู่ 1 กองได้นำออกจำกประมวลรัษฎำกรตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป แต่จะ
มีกำรกำหนดให้กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมดังกล่ำวเสียหรือได้รับ ยกเว้นภำษีเงินได้
เหมือนกันกับที่เคยเสียหรือเคยได้รับ ทั้งนี้ เงินได้ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ดังกล่ำวเป็นเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎำกรตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒
เป็นต้นไป

-๒๔. กำรปรับปรุงจะส่งผลกระทบต่อกำรออมเพื่อกำรเกษียณอำยุหรือไม่
จะมีกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมที่
เสนอขำยหน่วยลงทุนแก่สำนักงำนประกันสังคม กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) กองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อส่งเสริมกำรออม
เพื่อกำรเกษียณอำยุ เช่น MF for PVD จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำรออมเพื่อกำรเกษียณอำยุ
๕. กำรปรับปรุงจะส่งกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือไม่
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดำและที่เป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่มีภำระ
กำรปฏิบัติตำมประมวลรัษฎำกรเพิ่มขึ้นจำกปัจจุบัน ในขณะที่กองทุนรวมมีภำระกำรปฏิบัติตำมประมวล
รัษฎำกรเพิ่มขึ้น ไม่มำกและยั ง สำมำรถบริหำรกำรลงทุน ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนสุ ท ธิที่
น่ำพอใจ
๖. กำรปรับปรุงจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภำระภำษีเงินได้ซ้ำซ้อนในส่วนกองทุนรวมตรำสำรหนี้หรือไม่
จะมี ก ำรยกเว้ น ภำษี เ งิ น ได้ ส ำหรั บ เงิ นส่ ว นแบ่ งของก ำไรที่ บุ ค คลธรรมดำและที่ บริ ษั ท หรื อ
ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จำกกองทุนรวมตรำสำรหนี้ รวมทั้งกำไรจำกกำรขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ตรำสำรหนี้ของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยและต่ำงประเทศที่ประกอบกิจกำรในไทย (กำไรจำก
กำรขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของบุคคลธรรมดำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำอยู่แล้วตำมข้อ
2(32) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126ฯ) จึงไม่มภี ำระภำษีซ้ำซ้อนในส่วนกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ทั้งนี้ นิยำม
ของกองทุนรวมตรำสำรหนี้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
๗. กำรปรับปรุงจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภำระภำษีเงินได้ซ้ำซ้อนในส่วนกองทุนรวมผสมหรือไม่
กำไรจำกกำรขำยหน่ วยลงทุนในกองทุ นรวมของบุ คคลธรรมดำได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้ บุ คคล
ธรรมดำอยู่แล้วตำมข้อ 2(32) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126ฯ อย่ำงไรก็ดี ในส่วนเงินส่วนแบ่งของกำไรที่
บุคคลธรรมดำและที่บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จำกกองทุนรวมผสมและกำไรจำกกำรขำยหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมผสมของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น กรมสรรพำกรได้หำรือกับสมำคมบริษัท
จัดกำรลงทุนเกี่ยวกับกำรยกเว้นภำษีเงินได้แล้วพบว่ำ ปัจจุบัน หำกต้องกำรแยกผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ของกองทุนรวมระหว่ำงส่วนที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้กับส่วนที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในตรำสำร
ทุน จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมำก อย่ำงไรก็ดี กองทุนรวมผสมสำมำรถบริหำรกำรลงทุนเพื่อช่วยบรรเทำภำระภำษี
ซ้ำซ้อนได้
๘. หลังกำรปรับปรุงกำไรจำกกำรขำยหน่วยลงทุน และเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จำกกองทุนรวมยังคงมี
ภำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเหมือนเดิมหรือไม่
กำไรจำกกำรขำยหน่วยลงทุนของบุคคลธรรมดำยังคงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำต่อไป
ตำมข้อ 2(32) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126ฯ
เงิน ส่ ว นแบ่ งของกำไร (เงิน ปั นผล) ที่ได้ จำกกองทุนรวม บุคคลธรรมดำผู้ อยู่ในประเทศไทย
สำมำรถเลือกเสียภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 10 ของเงินได้ โดยไม่นำไปรวมคำนวณภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ
ทั้งนี้ กำไรจำกกำรขำยหน่วยลงทุนเป็นเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40(4)(ช) แห่งประมวล
รัษฎำกรและเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้ จำกกองทุนรวมเป็นเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40(4)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎำกรตั้งแต่วันที่ 20 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป โดยกองทุนรวมมีหน้ำที่หักภำษีเงินได้ ณ
ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของเงินได้สำหรับกำรจ่ำยเงินส่วนแบ่งของกำไรให้แก่บุคคลธรรมดำ ยกเว้น
เงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จำกกองทุนรวมตรำสำรหนี้ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและไม่ถูก
หักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย

-๓๙. หลังกำรปรับปรุงผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีภำระภำษีเงินได้จำกเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จำกกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหำในระบบสถำบันกำรเงิน (กอง
๒) และกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง ๔) อย่ำงไร
เงินส่วนแบ่งของกำไรที่บุคคลธรรมดำได้จำกกอง ๑, ๒ และ ๔ จะถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยใน
อัตรำร้อยละ 10 ของเงินได้ และบุคคลธรรมดำผู้อยู่ในประเทศไทยมีสิทธิเลือกไม่นำไปรวมคำนวณภำษี
เงินได้บุคคลธรรมดำเช่นเดียวกันกับเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จำกกองทุนรวมอื่ น ๆ (ไม่ต่ำงจำกเดิม หำก
เดิมยอมให้กองทุนรวมหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งของ
กำไรที่ได้อยู่แล้ว)
เงินส่วนแบ่งของกำไรที่บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จะถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ 10 ของเงินได้และต้องนำไปรวมคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ว่ำเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ สำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรที่บริษั ทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล
ได้จำกกองทุนรวมอื่น ๆ นอกจำกกอง 1, 2 และ 4 จะมีภำระภำษีดังนี้
- บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลและ
ไม่ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย หำกถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมถึง ๓ เดือนนับแต่วันที่ได้หน่วยลงทุน
มำถึงวันที่เงินส่วนแบ่งของกำไรเกิดขึ้นและถือหน่วยลงทุนต่อไปอีก ๓ เดือนนับแต่วันที่เงินส่วนแบ่งของ
กำไรเกิดขึ้นบริษัทไทยอื่น ๆ ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของเงินได้ และนำไปรวม
ค ำนวณภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลครึ่ ง หนึ่ ง หำกถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมถึ ง ๓ เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ได้
หน่วยลงทุนมำถึงวันที่เงินส่ว นแบ่ งของกำไรเกิดขึ้นและถือหน่วยลงทุนต่อไปอีก ๓ เดือนนับแต่วันที่
เงินส่วนแบ่งของกำไรเกิดขึ้น
- บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลต่ำงประเทศที่มิได้ประกอบกิจกำรในไทยถูกหักภำษีเงินได้
ในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของเงินได้
- บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ๆ ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ ๑๐ และ
นำไปรวมคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมด
ทั้งนี้ กรณีเงิน ส่ ว นแบ่ งของกำไรที่ได้จ ำกกองทุนรวมตรำสำรหนี้จ ะมีก ำรยกเว้นภำษีเ งิ น ได้
นิติบุคคล โดยไม่มีเงื่อนไขระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทุน
๑๐. กรณีกองทุนรวมได้ส่วนลด (Discount) จำกตรำสำรหนี้มีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคลอย่ำงไร
กรณีกองทุนรวมเป็นผู้ทรงคนแรกของตรำสำรหนี้ ผู้ออกตรำสำรหนี้ดังกล่ำวจะต้องหักภำษีเงินได้
ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 ของเงินได้สำหรับส่วนลด ณ วันที่จำหน่ำยตรำสำรหนี้ ส่วนกรณีกองทุนรวม
มิได้เป็นผู้ทรงคนแรกของตรำสำรหนี้ จะได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับส่วนลด
๑๑. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF)
ขำยคืนหน่วยลงทุนโดยผิดเงื่อนไขมีภำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำอย่ำงไร
เนื่องจำกกำไรจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ดังกล่ำวเป็นเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ ๔๐(๔)(ช)
แห่งประมวลรัษฎำกรตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนั้น กองทุนรวมมีหน้ำที่หักภำษีเงินได้
ณ ที่จ่ ำยส ำหรั บ กำไรจำกกำรขำยคื น หน่ว ยลงทุนในอัต รำตำมบัญชี อัตรำภำษี เงิน ได้บุ คคลธรรมดำ
(หักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยตั้งแต่เงินได้บำทแรก โดยยังไม่หักเงินได้สุทธิ ๑๕๐,๐๐๐ บำทออกจำกกำไรจำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน) หำกผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำกำไรจำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนไปรวมคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และมีหน้ำที่หักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
สำหรับกำไรจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในอัตรำร้อยละ ๑๕ ของเงินได้ หำกผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้เป็นผู้อยู่
ในประเทศไทย

-๔๑๒. หำกกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย โดยไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้
จะสำมำรถขอคืนภำษีได้หรือไม่
กองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขอคืนภำษีที่ถูกหักไว้และนำส่งกรมสรรพำกรแล้ว โดย
ยื่นแบบคำร้องขอคืนเงินภำษีอำกร (ค. 10) หรือแบบอื่น ๆ ตำมที่กรมสรรพำกรประกำศกำหนดต่อ
สรรพำกรพื้นที่
๑๓. กองทุนรวมจะใช้แบบแสดงรำยกำรภำษีใด
กรณีกองทุนรวมต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี เงินได้นิติบุคคลปลำยปี จะใช้แบบแสดงรำยกำร
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกองทุนรวมซึ่งกรมสรรพำกรจะได้กำหนดต่อไป โดยยื่นภำยใน ๑๕๐ วันนับแต่
วันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำบัญชี ทั้งนี้ กองทุนรวมไม่มีหน้ำที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้นิติบุคคล
กลำงปี
๑๔. หลังกำรปรับปรุง กองทุนรวมจะออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมมำตรำ ๕๐ ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎำกรอย่ำงไร
กรณีกองทุนรวมดำวน์โหลดหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมมำตรำ ๕๐ ทวิแห่งประมวล
รัษฎำกรจำกเว็บไซต์กรมสรรพำกร (www.rd.go.th) ให้กรอกกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยสำหรับเงินส่วนแบ่ง
ของกำไรในข้อ ๔(ข)(๒)(๒.๕) และกำไรจำกกำรขำยหน่วยลงทุน ที่ต้องหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยในข้อ ๖
ส่วนกรณีกองทุนรวมจัดทำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมมำตรำ ๕๐ ทวิแห่งประมวลรัษฎำกรเอง
ต้องเป็นไปตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๒) เรื่อง กำหนดแบบหนังสือ
รับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
๑๕. กรณีองค์กำรสถำนสำธำรณกุศลลงทุนในกองทุนรวมจะมีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคลอย่ำงไร
องค์กำรสถำนสำธำรณกุศล เช่น สภำกำชำดไทย วัด มูลนิธิและสมำคมที่กระทรวงกำรคลังประกำศ
กำหนด ไม่เป็นหน่วยภำษีเงินได้นิติบุคคล จึงไม่มีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคลและไม่ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
กรมสรรพำกร
๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒

