คาชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ
การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF)
ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน
คืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่ อ การยกเว้ น ภาษีเ งิ น ได้ ส าหรั บ เงิ น ได้ เ ท่ าที่ ไ ด้จ่ า ยเป็ น ค่า ซื้ อหน่ ว ยลงทุน ในกองทุน รวม
เพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕8 นั้น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF และกองทุน LTF
สาหรับฐานในการคานวณค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามกฎหมาย กรมสรรพากรจึงขอชี้แจง ดังนี้
1. ผู้มีเงินได้ที่ซอื้ หน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ต้องปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรทั้งสามฉบับดังกล่าว
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2. การซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF ผู้มีเงินได้ที่ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
จะนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ดังนี้
2.1 สาหรับหน่วยลงทุน RMF จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับค่าซือ้ หน่วยลงทุน
มีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น
ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปีภาษีนั้น (กรณีผู้มีเงินได้มีการจ่ายเงินเข้า
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเบี้ยประกันชีวิตสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ
เมื่อรวมกับค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF แล้วใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีรวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาท
ในแต่ละปีภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด)
2.2 สาหรับหน่วยลงทุน LTF จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับค่าซื้อหน่วยลงทุน
มีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น
ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปีภาษีนั้น
สาหรับเงิน ได้พึงประเมิน ที่ได้รับที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ที่นามาเป็นฐาน
ในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่
เงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ ไม่ว่าเงินได้นั้นจะมีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนามา
รวมคานวณภาษีกับเงินได้อื่นหรือไม่ก็ตาม
ตัวอย่าง 1 ในปี 2558 นาง ก ท างานเป็ นเวลา 10 เดื อน ออกจากงานเมื่ อวั นที่
1 พฤศจิกายน 2558 (อายุ 45 ปี อายุงาน 10 ปี) ได้รับเงินได้ ดังนี้
(1) เงินเดือนในปีภาษี 2558 ทั้งสิ้น 2,400,000 บาท
(๒) เงิ น ได้ ที่ น ายจ้ า งจ่ า ยให้ ค รั้ งเดี ย วเพราะเหตุ อ อกจากงาน จานวน 420,000 บาท
(ซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้และมีสิทธิเลือกเสียภาษี แยกต่างหากจากเงินได้อื่นตามมาตรา 48 (5)
แห่งประมวลรัษฎากร โดยนาง ก ใช้สิทธิเลือกเสียภาษีแยกต่างหากจากเงินได้อื่น ในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีตามแบบ ภ.ง.ด.91)

นาง ก สามารถนาเงินได้ที่ได้รับดังกล่าวทั้งหมดรวมจานวนทั้งสิ้น 2,820,000 บาท
(2,400,000 + 420,000) มาใช้เ ป็น ฐานในการคานวณซื้อ หน่ว ยลงทุน RMF และ
หน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ดังนี้
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 423,000 บาท (2,820,000 x 15% = 423,000)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 423,000 บาท (2,820,000 x 15% = 423,000)
ตัวอย่าง 2 ในปี ๒๕๕๘ นาย ข ได้รับเงินได้ ดังนี้
(๑) เงินค่าตอบแทนจากการรับจ้างว่าความทั้งสิ้น 4,000,000 บาท
(๒) เงินปันผล 700,000 บาท (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 โดยนาย ข
ซึ่ง เป็น ผู้อยู่ในประเทศไทยใช้สิทธิเลือกเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 10 ตามที่ได้ถูกหักภาษีไว้
โดยไม่นาเงินปันผลดังกล่าวไปรวมคานวณภาษีกับเงินได้อื่นในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีตามแบบ ภ.ง.ด.90 ตามมาตรา 48 (3) วรรคสอง แห่งประมวล
รัษฎากร)
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(๓) เงินส่วนแบ่งกาไรจากกองทุนรวม 500,000 บาท (เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และนาย ข ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้นั้น
หักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ เมื่อถึง
กาหนดยื่นรายการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินส่วนแบ่งของกาไรดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่นาย ข ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่
ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 262) พ.ศ. 2536 โดยนาย ข ได้ใช้สิทธิ
ไม่นาเงินส่วนแบ่งของกาไรดังกล่าวไปรวมคานวณภาษีกับเงินได้อื่นในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีตามแบบ ภ.ง.ด.90)
นาย ข สามารถนาเงินได้ที่ได้รับดังกล่าวทั้งหมด รวมจานวนทั้งสิ้น 5,200,000 บาท
(4,000,000 + 700,000 + 500,000) มาใช้เป็นฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF
และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ดังนี้
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 500,000 บาท (5,200,000 x 15% = 780,000
เกิน 500,000 บาท จึงได้สิทธิ 500,000 บาท)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 500,000 บาท (5,200,000 x 15% = 780,000
เกิน 500,000 บาท จึงได้สิทธิ 500,000 บาท)
ตัวอย่าง 3 ในปี ๒๕๕๘ นาย ค ได้รบั เงินได้ ดังนี้
(๑) เงินได้จากธุรกิจรับจัดสวน 2,000,000 บาท
(๒) เงินปันผล 160,000 บาท (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 โดยเงินปันผล
ดังกล่าวจ่ายจากกาไรของบริษัทจากัดซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และนาย ค
เลือกนาเงินปันผลดังกล่าวมารวมคานวณภาษีกับเงินได้อื่นในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาประจาปีตามแบบ ภ.ง.ด.90)
(๓) ดอกเบี้ ย รั บ จากธนาคารพาณิ ช ย์ เอ 900,000 บาท (ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี
โดยถูกหั กภาษี ณ ที่จ่ายในอัต ราร้อยละ 15 และเป็นเงินได้ที่ มีสิทธิ เลือกเสียภาษี ในอัต รา
ร้อยละ 15 ตามที่ได้ถูกหักภาษีไว้ โดยไม่ต้องนาไปรวมคานวณกับเงินได้อื่นในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ประจาปีตามแบบ ภ.ง.ด.90 ก็ได้ ตามมาตรา 48 (3) (ก) แห่งประมวล
รัษฎากร)
นาย ค สามารถน าเงิน ได้ ที่ไ ด้รับดังกล่าวทั้ งหมด รวมทั้ง เครดิต ภาษีเงินปันผลรวม
จานวนทั้งสิ้น 3,100,000 บาท (2,000,000 + 160,000 + 40,000 (เครดิตภาษีเงินปันผล
= 160,000 x 20/80) + 900,000 (ดอกเบี้ยรับจากธนาคารตาม (3) ไม่ว่านาย ค จะใช้สิทธิ
เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 หรือไม่ก็ตาม)) มาใช้เป็นฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน
RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ดังนี้
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 465,000 บาท (3,100,000 x 15% = 465,000)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 465,000 บาท (3,100,000 x 15% = 465,000)
/ ตัวอย่าง 4 …
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ตัวอย่าง 4 ในปี 2558 นาย ง อายุ 61 ปี ได้รับเงินได้ ดังนี้
(๑) เงินบาเหน็จ 2,000,000 บาท
(๒) กาไรจากการขายหน่วยลงทุน LTF 700,000 บาท (ถือหน่วยลงทุน LTF ไม่เป็น
ไปตามเงื่อนไขที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๒ (67) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ
จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้จานวนนี้)
นาย ง สามารถนาเงินได้จานวน 2,700,000 บาท (2,000,000 + 700,000) มาใช้
เป็นฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์
ในทางภาษีได้ ดังนี้
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 405,000 บาท (2,700,000 x 15% = 405,000)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 405,000 บาท (2,700,000 x 15% = 405,000)
3. กรณีผู้มีเงินได้ได้รับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี และเงินได้พึงประเมินนั้นมีกฎหมาย
กาหนดให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ผู้มีเงินได้ไม่มีสิทธินามารวมเป็นฐานในการคานวณ
ซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เงิน ได้ พึง ประเมิน ที่ไ ด้รั บ ยกเว้ น ไม่ต้ องเสี ยภาษี เงิ นได้ เช่น เงิน ได้ พึง ประเมิน ตาม
มาตรา 42 (1) – (16) (18) (19) (23) (24) และ (25) และเงิน ได้พึง ประเมิน ตาม
(1) – (34) (36) - (42) (44) - (51) (56) - (58) (60) (62) - (65) (67) (69) (71)
(73) - (75) (79) (80) (82) - (87) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ตัวอย่าง 5 ในปีภาษี 2558 นาง จ ได้รับเงินได้ ดังนี้
(1) เงินได้จากการให้เช่าบ้าน 1,000,000 บาท
(2) เงิ น ได้ จ ากดอกเบี้ ย รั บ จากบั ญ ชี ป ระเภทฝากเผื่ อ เรี ย กจากธนาคารออมสิ น
2,000,000 บาท (ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(8)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร)
(๓) เงินได้จากการขายรถยนต์อันเป็นมรดก 3,000,000 บาท (ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร)
(๔) เงินได้จากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 100,000 บาท (ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ตามมาตรา 42(11) แห่งประมวลรัษฎากร)
นาง จ สามารถน าเงิน ได้จ านวน 1,000,000 บาท มาใช้เป็นฐานในการคานวณ
ซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีได้ ดังนี้ (เงินได้
จากดอกเบี้ยรับจากบัญชีประเภทฝากเผื่อเรียกจากธนาคารธนาคารออมสิน ตาม (2) เงินได้
จากการขายรถยนต์อันเป็นมรดกตาม (3) และเงินได้จากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตาม (4) ไม่สามารถนามาใช้เป็นฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF
ได้แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งไม่ต้องเสียภาษีเงินได้)
/ (ก) ...
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(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 15๐,๐๐๐ บาท (๑,๐๐๐,๐๐๐ x 15% = ๑๕๐,๐๐๐)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน ๑5๐,๐๐๐ บาท (๑,๐๐๐,๐๐๐ x 15% = ๑๕๐,๐๐๐)
ตัวอย่าง 6 ในปีภาษี 2558 นาย ฉ ออกจากงานโดยมีอายุ 56 ปี และเป็นสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพมาแล้ว 20 ปี โดยในปีดังกล่าวได้รับเงินได้ ดังนี้
(๑) เงินเดือน 360,000 บาท
(๒) เงินค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 1,000,000 บาท (ยกเว้น
ภาษีเงินได้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทางานสามร้อยวัน
สุดท้ายแต่ไม่เกิน 300,000 บาท ตามข้อ 2 (51) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ)
(๓) เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงาน 2,000,000 บาท (นาย ฉ ออกจากงาน
เมื่ออายุไม่ต่ากว่า 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินจากกองทุนฯ
ทีน่ าย ฉ ได้รับจึงเข้าเงื่อนไขได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126
(พ.ศ. 2509)ฯ)
นาย ฉ สามารถนาเงินได้จานวน 1,060,000 บาท [360,000 + (1,000,000 –
300,000)] มาใช้เป็นฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTFเพื่อใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ดังนี้ (ค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทางาน
สามร้อยวันสุดท้ายแต่ไม่เกิน 300,000 บาท ตาม (2) และเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตาม (3) ไม่สามารถนามาใช้เป็นฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF ได้
แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งไม่ต้องเสียภาษีเงินได้)
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 159,000 บาท (1,060,000 x 15% = 159,000)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 159,000 บาท (1,060,000 x 15% = 159,000)
ตัวอย่าง 7 ในปี ๒๕๕๘ นาง ช ได้รับเงินได้ ดังนี้
(1) เงินเดือน 1,080,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนจากการเป็นที่ปรึกษา 300,000 บาท
(3) เงิ น ปั น ผลที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น
พ.ศ. 2520 จากบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจานวน 500,000 บาท
(๔) เงิ น ส่ ว นแบ่ง กาไรจากกองทุ น รวม 100,000 บาท (เป็น กองทุ น รวมที่ จัด ตั ้ง
ตามพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 และนาง ช ยอมให้
ผู้จา่ ยเงินได้นั้นหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 10
ของเงินได้ เมื่อถึงกาหนดยื่นรายการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินส่วนแบ่งของกาไรดังกล่าว
มารวมคานวณเพื่อ เสีย ภาษีเ งิน ได้ ทั้ง นี้ เฉพาะกรณีที่ไ ม่ข อรับ เงิน ภาษีที่ถูก หัก ไว้นั้น คืน
หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ ๒๖๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ แต่น าง ช ไม่ใ ช้สิทธิดังกล่าว นาง ช ได้นาเงินส่วนแบ่งของ
กาไรดังกล่าวไปรวมคานวณกับเงินได้อื่นในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจาปีตามแบบ ภ.ง.ด.90)
/ นาง ช ...

-6-

นาง ช สามารถน าเงิน ได้ ที่ ไ ด้ รั บ จ านวน 1,480,000 บาท (1,080,000 +
300,000 + 100,000) (เงินปันผลตาม (3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จึงไม่สามารถนามาเป็น
ฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF ได้) มาใช้เป็นฐานในการคานวณ
ซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ดังนี้
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 222,000 บาท (1,480,000 x 15% = 222,000)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 222,000 บาท (1,480,000 x 15% = 222,000)
4. กรณีผู้มีเงินได้ได้รับเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีนั้น
และได้นาเงินได้นั้นไปซื้อหน่วยลงทุน RMF และ/หรือหน่วยลงทุน LTF ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีตามที่กล่าวในข้อ 2. แล้ว และในปีภาษีเดียวกันนั้นผู้มีเงินได้มีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ ทางภาษีกรณีที่มีกฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายไป
เช่น กรณีตามข้อ 2 (35) (43) (52) - (55) (59) (61) (66) (68) (70) (76) (77) และ (88)
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ผู้มีเงินได้นั้นยังมีสิทธิซื้อหน่วยลงทุน RMF
และหน่วยลงทุน LTF และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามจานวนเงินที่ได้กล่าวในข้อ 2.
ตัวอย่าง 8 ในปี ๒๕๕๘ นาย ซ อายุ 35 ปี ได้ รั บ เงิ น เดื อ นตลอดปี ภ าษี 2558
จานวน 720,000 บาท ในปีดังกล่าวได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จานวน 30,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จานวน 100,000 บาท
นาย ซ สามารถน าเงิ น ได้ จ านวน 720,000 บาท มาใช้ เ ป็ น ฐานในการค านวณ
ซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ดังนี้
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 108,000 บาท (720,000 x 15% = 108,000)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 108,000 บาท (720,000 x 15% = 108,000)
ทั้งนี้ กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต จานวน 30,000 บาท ผู้มีเงินได้มีสิทธินาไป
ลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และส่วนที่จ่ายอีก
20,000 บาท ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่าย ตามข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และกรณีการจ่ายเงินดอกเบี้ยกู้ ยืมเพื่อซื้อ ที่อยู่อาศัย จานวน
100,000 บาท ซึ่งผู้มีเงินได้มีสิทธินาไปลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาท ตามมาตรา 47 (1) (ซ)
แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่จ่ายอีก 90,000 บาท ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายไป 90,000 บาท ตามข้อ 2 (52) (53) และ (59) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126
(พ.ศ.2509)ฯ รวมใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 130,๐๐๐ บาท (30,๐๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐) ซึ่งไม่มี
ผลต่ อ จ านวนเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ฐานในการค านวณ
ซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF แต่อย่างใด
5. กรณี ผู้มี เ งิ น ได้ มีเ งิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ที่ ได้ รั บซึ่ ง ต้ องเสี ยภาษีเ งิ น ได้ บุ คคลธรรมดา
ในปีภาษีนั้น และได้นาเงินได้นั้นไปซื้อหน่วยลงทุน RMF และ/หรือหน่วยลงทุน LTF ซึ่งได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กล่าวในข้อ 2. แล้ว และในปีภาษีเดียวกันนั้นผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิ
/ ยกเว้น ...
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ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้ที่ได้รับเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท ในปีภาษี
ตามหลักเกณฑ์ ท่ีกฎหมายกาหนด (กรณีผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ากว่า 65 ปี หรือเป็นคนพิการ)
ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว ผู้มีเงินได้ต้องนาไปหักออกจากเงิน ได้พึงประเมินในปีภาษี
ในเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยในกรณีที่มีเงินได้พึงประเมิน หลาย
ประเภทจะนาไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินประเภทใด จานวนเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน 190,000 บาท ทั้งนี้ ตามข้อ 2 (72) และ (81) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126
(พ.ศ. 2509)ฯ ผู้มีเงินได้นั้นก็ยังมีสิทธิซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF ซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตามจานวนเงินที่ได้กล่าวในข้อ 2.
ตัวอย่าง 9 ในปี ๒๕๕๘ นาย ฌ ผู้ มี เ งิ น ได้ อ ายุ 65 ปี บ ริ บู ร ณ์ ได้ รั บ เงิ น บ านาญ
300,000 บาท นาย ฌ สามารถนาเงินบานาญที่ได้รับจานวน 300,000 บาท มาใช้เป็นฐาน
ในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีได้ ดังนี้
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 45,000 บาท (300,000 x 15% = 45,000)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 45,000 บาท (300,000 x 15% = 45,000)
ทั้งนี้ ในการยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจาปี 2558 ตามแบบ ภ.ง.ด.91
หากนาย ฌ เป็น ผู้อยู่ ในประเทศไทยและประสงค์ใช้ สิทธิ ยกเว้นภาษี เงิน ได้บุ คคลธรรมดา
เนื่องจากมีอายุไม่ตากว่
่ า 65 ปี โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้จานวน
190,000 บาท นาย ฌ ก็มีสิทธินาไปหักออกจากเงินบานาญในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด. 91 ได้ โดยไม่มีผลต่อการนามาใช้เป็นฐานในการคานวณ
ซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF แต่อย่างใด
ตัวอย่าง 10 ในปี ๒๕๕๘ นาง ญ ผู้มีเงินได้มีอายุ 66 ปี ได้รับเงินได้ ดังนี้
(๑) เงินบานาญ 400,000 บาท
(๒) เงินค่านายหน้า 10,000,000 บาท
(๓) เงินค่าเช่าบ้าน 240,000 บาท
นาง ญ สามารถนาเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้น 10,640,000 บาท (400,000 + 10,000,000
+ 240,000) มาใช้เป็นฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ดังนี้
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 500,000 บาท (10,640,000 x 15% =
1,596,000 เกิน 500,000 จึงได้สิทธิ 500,000)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 500,000 บาท (10,640,000 x 15% =
1,596,000 เกิน 500,000 จึงได้สิทธิ 500,000)
ทั้งนี้ ในการยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจาปี 2558 ตามแบบ ภ.ง.ด.90
หากนาง ญ เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจาก
มีอายุไม่ต่ากว่า 65 ปี โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้ จานวน 190,000 บาท
นาง ญ มีสิทธินาไปหักออกจากเงินได้ประเภทใดประเภทหนึง่ หรือหลายประเภทตาม (๑) (๒) และ (๓)
/ โดยจะหัก ...
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โดยจะหักจากเงินได้แต่ละประเภทจานวนเท่าใดก็ได้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
โดยไม่มีผลต่อการนามาใช้เป็นฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF
แต่อย่างใด
ตัวอย่าง 11 ในปี ๒๕๕๘ นาย ณ ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีอายุ ๖๐ ปี ได้รับเงินได้ ดังนี้
(๑) ได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ 500,000 บาท
(๒) กาไรจากการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ 500,000 บาท
นาย ณ สามารถนาเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (500,000 + 500,000)
มาใช้เป็นฐานในการคานวณซื้อหน่วยลงทุน RMF และหน่วยลงทุน LTF เพื่อใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีได้ ดังนี้
(ก) ซื้อหน่วยลงทุน RMF ได้จานวน 150,000 บาท (1,000,000 x 15% = 150,000)
(ข) ซื้อหน่วยลงทุน LTF ได้จานวน 150,000 บาท (1,000,000 x 15% = 150,000)
ทั้งนี้ ในการยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจาปี 2558 ตามแบบ ภ.ง.ด.90
หากนาย ณ เป็น ผู้อ ยู่ในประเทศไทยและประสงค์ใ ช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเ งินได้ บุคคลธรรมดา
เนื่องจากเป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้จานวน 190,000 บาท
นาย ณ ก็มีสิทธินาไปหักออกจากเงินได้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทตาม (1) และ (2)
โดยจะหักจากเงินได้แต่ละประเภทจานวนเท่าใดก็ได้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน 190,000 บาท
6. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF ผู้มีเงินได้
จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF
และหน่วยลงทุน LTF ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นี้ให้
ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ไ ด้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
จึงขอเรียนชีแ้ จงและประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
กรมสรรพากร
11 มกราคม 2559
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