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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๘๙)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการยกเวนภาษีเงินได
ของผูลงทุนในกิจการเงินรวมลงทุน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๒) (ก) และมาตรา ๘ (๒) (ก) แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินไดจากการโอนหุนของบริษัทซึ่ง
ประกอบกิจการเงินรวมลงทุนหรือโอนหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ผูลงทุน” หมายความวา บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ลงทุนใน
หุนของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินรวมลงทุนหรือในหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุน
ขอ ๒ การคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทเปาหมาย ใหคํานวณตามมาตรา ๖๕ แหงประมวล
รัษฎากร โดยนํารายไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี หักดวยรายจาย
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แหงประมวลรัษฎากร
กรณี บริ ษั ทเป าหมายประกอบกิ จการที่รั ฐต องการสนับสนุนและประกอบกิ จการอื่ น
ใหคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแตละกิจการแยกตางหากจากกัน แตในการคํานวณกําไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใหนํากําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของกิจการทั้งกิจการที่รัฐตองการสนับสนุน
และกิจการอื่นมารวมเขาดวยกัน
บริษัทเปาหมายตามวรรคสองจะจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิที่เกิดจากกิจการใดเปนจํานวน
เทาใดก็ได แตบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินรวมลงทุนที่ไดรับเงินปนผลนั้นจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดเฉพาะ
เงิ นป น ผลที่ จ ายจากกํ าไรสุ ทธิ ของกิ จการที่ รั ฐ ต องการสนั บสนุ นเท านั้ น และกรณี ที่ บ ริ ษั ทเป าหมาย
จายเงินปนผลโดยมิไดระบุวา จายจากกําไรสุทธิของกิจการใด ใหเฉลี่ยเงินปนผลนั้นตามสวนของกําไรสุทธิ
ของกิจการที่รัฐตองการสนับสนุนกับกําไรสุทธิของกิจการอื่น
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ขอ ๓ การคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินรวมลงทุน ใหคํานวณตามมาตรา
๖๕ แหงประมวลรัษฎากร โดยนํารายไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี
หักดวยรายจายตามเงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แหงประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินรวมลงทุนประกอบกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
และประกอบกิจการอื่นที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได ใหคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแตละกิจการ
แยกตางหากจากกัน แตในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใหนํากําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
ของกิจการทั้งกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดและกิจการอื่นที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดมารวมเขาดวยกัน
บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินรวมลงทุนตามวรรคสองจะจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิที่เกิด
จากกิจการใดเปนจํานวนเทาใดก็ได แตผูลงทุนที่ไดรับเงินปนผลนั้นจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดเฉพาะเงินปนผล
ที่จ ายจากกํ าไรสุ ทธิ ของกิ จการที่ได รับยกเว นภาษี เงิ นได เทานั้ น และกรณี ที่ บริ ษั ทซึ่ งประกอบกิจการ
เงินรวมลงทุนจายเงินปนผลโดยมิไดระบุวา จายจากกําไรสุทธิของกิจการใด ใหเฉลี่ยเงินปนผลดังกลาวตามสวน
ของกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดกับกําไรสุทธิของกิจการอื่นที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
ขอ ๔ กรณีทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนจะจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิที่เกิดจากกิจการใดเปน
จํานวนเทาใดก็ได แตผูลงทุนที่ไดรับเงินปนผลนั้นจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดเฉพาะเงินปนผลที่จายจาก
กําไรสุทธิจากการลงทุนในบริษัทเปาหมายในสวนที่คํานวณไดจากการประกอบกิจการที่รัฐตองการสนับสนุน
เท านั้ น และกรณี ที่ ทรั สต เพื่ อกิ จการเงิ น ร ว มลงทุ น จ ายเงิ นป น ผลโดยมิ ไ ด ร ะบุ ว าเงิ น ป น ผลดั ง กล าว
จายจากกําไรสุทธิของกิจการใด ใหเฉลี่ยเงินปนผลดังกลาวตามสวนของกําไรสุทธิจากการลงทุนในบริษัท
เปาหมายในสวนที่คํานวณไดจากการประกอบกิจการที่รัฐตองการสนับสนุนกับกําไรสุทธิจากการลงทุน
ในกิจการอื่น
ขอ ๕ กรณีผู ลงทุ นไดรั บเงิ นไดจากการโอนหุนของบริ ษัทซึ่งประกอบกิ จการเงินร วมลงทุ น
หรือจากการโอนหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุน หากบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินรวมลงทุน
หรือทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนไมมีกําไรสะสมนั้น ผูลงทุนจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดจากเงินไดดังกลาว
ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินรวมลงทุนหรือทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนไดลงทุน
ในบริษัทเปาหมายซึ่งประกอบกิจการที่รัฐตองการสนับสนุน
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(๒) บริษัทเปาหมายตองประกอบกิจการที่รัฐตองการสนับสนุนอยางตอเนื่องซึ่งสราง
มูลคาเพิ่ มและกอให เกิ ดรายไดในบริษั ทเปาหมายไมน อยกว าร อยละแปดสิ บของรายได ทั้งหมดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีกอนที่ผูลงทุนไดรับรายไดจากการโอนหุน
(๓) ผูลงทุนจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามสัดสวนการลงทุนที่บริษัทซึ่งประกอบกิจการ
เงินรวมลงทุนหรือทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนไดลงทุนในบริษัทเปาหมายตาม (๒)
(๔) สัดสวนการลงทุนตาม (๓) ใหใชสัดสวนการลงทุนของบริษัทซึ่งประกอบกิจการ
เงินรวมลงทุนหรือทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีกอนที่ผูลงทุนไดรับรายไดจากการ
โอนหุนหรือโอนหนวยทรัสต ซึ่งสัดสวนการลงทุนดังกลาวตองแยกกันไดโดยชัดแจงวาสวนใดเปนการลงทุน
ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดและสวนใดเปนการลงทุนที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
(๕) บริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบกิ จ การเงิ น ร ว มลงทุ น และทรั ส ต เ พื่ อ กิ จ การเงิ น ร ว มลงทุ น
จะตองจัดทํารายงานการลงทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนดและสงมอบสําเนารายงานดังกลาวใหแกผูลงทุนเก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงาน
ประเมินตรวจสอบได
(๖) ผูลงทุนตองมีหลักฐานที่แสดงสัดสวนการลงทุนตาม (๓) และ (๔) ซึ่งปรากฏ
ตามรายงานการลงทุนที่บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินรวมลงทุนหรือทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนนําสงไว
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมที่ จะใหเจ าพนักงานประเมิ น
ตรวจสอบได
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

