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กฎหมายและภาษี ที่เ กี่ ย วข อ ง

กองทุน รวม1 คืออะไร
กองทุน รวม (Mutual Fund) คือ การระดมเงิน ลงทุน จากคนจํา นวนมากและนําไปจดทะเบีย น
ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งเปนกองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ไดรับนั้นจะมีผูจัดการกองทุนที่เปนมืออาชีพนําไป
ลงทุนในสินทรัพย,ต-าง ๆ ตามนโยบายของแต-ละกองทุนใหไดรับผลตอบแทนที่งอกเงยแลวนํามาเฉลี่ยคืนใหแกผูลงทุนแต-ละรายตามสัดส-วนที่ลงทุน

ที่มา https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/607670
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ที่มาเว็บไซต,ตลาดหลักทรัพย,แห-งประเทศไทย
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การจัดแบงประเภทของกองทุน2
ส วนที่ 1 สาระสํา คั )ในการจั ด แบ ง ประเภทของกองทุ น
เพื่ อ ให บลจ. จั ด การลงทุ น ในกองทุ น ไดอย- า งเหมาะสม เปนไปตามนโยบายการลงทุ น ที่ ผู ลงทุ น
พึงคาดหวัง และเพื่ออํานวยประโยชน,ใหผูลงทุนสามารถตัดสิ นใจเลือกลงทุ นในกองทุ นประเภทต-าง ๆ ได
ตรงตามความตองการและลักษณะของผู ถือหน- วยลงทุ น รวมถึ งเพื่ อให บลจ. เปQ ดเผยขอมู ลที่ เปนสาระสํ าคั ญ
สําหรับกองทุนบางประเภทใหผูลงทุนไดรับทราบเพิ่มเติม บลจ. ตองกําหนดประเภทของกองทุนตามวิธีการดังนี้
กําหนดตามประเภทของทรัพย,สินที่กองทุนลงทุน
กําหนดตามลักษณะพิเศษของกองทุน (หากมี)
กําหนดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต-างประเทศ
ในการบริหารจัดการกองทุน บลจ. ตองลงทุนเพื่อกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว
สํ า หรั บ กองทุ น แต- ล ะประเภท โดยตองดํ า เนิ น การดั งกล- า วใหเปนไปตามหลั ก เกณฑ, ที่กํา หนดในประกาศ
และในภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-retail MF ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 5
ในกรณี ที่ ก องทุ น ใดมี ลั ก ษณะตามส- ว นที่ 2 หรื อ ส- ว นที่ 3 แลวแต- ก รณี ม ากกว- า 1 ประเภท บลจ.
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ,ที่เกี่ยวของกับประเภทของกองทุนทุกประเภท
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ที่มาภาคผนวก 2 แนบทายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 3/2563 (ฉบับที่ 16)
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ส วนที่ 2 การจั ด แบ ง ประเภทของ MF
1. กําหนดตามประเภทของทรัพย$สินที่ MF ลงทุน
การจัดประเภทโดยมีวัตถุประสงค,เพื่อใหผูลงทุนตระหนักถึงฐานะการลงทุนในทรัพย,สินของ MF และ
ความเสี่ยงในการลงทุนของ MF แต-ละประเภท ซึ่งอาจมีการเนนลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย,สินทางเลือก
หรือทรัพย,สินอื่น โดยแบ-งไดเปนประเภทต-าง ๆ ดังนี้
1.1 กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หมายความว-า MF ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้
1.1.1 MF ที่มีน โยบายการลงทุน ซึ่งจะส-งผลใหมี net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ย
ในรอบปfบัญชี ≥ 80% ของ NAV (แต-ไม-รวมกองทุน LTF ซึ่งตองเปนไปตาม 1.1.2)
1.1.2 กองทุน LTF (กองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนตาม 2.6)
1.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) หมายความว-า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ทั้งหมดในทรัพย,สินดังนี้
1.2.1 ทรัพย,สินดังนี้ รวมกัน ≥ 80% ของ NAV
1.2.1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท-าเงินฝาก
1.2.1.2 ตราสารหนี้
1.2.1.3 ศุกูก
1.2.1.4 derivatives หรือ SN ที่มี underlying ดังนี้
1.2.1.4.1 อัตราดอกเบี้ย
1.2.1.4.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.2.1.4.3 ดัชนีเงินเฟqอ
1.2.1.4.4 credit rating หรือ credit event
1.2.1.4.5 ทรัพย,สินตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.3 และ 1.2.1.7
1.2.1.5 reverse repo
1.2.1.6 securities lending โดยหลักทรัพย,ที่ใหยืมเปนตราสารหนี้
1.2.1.7 หน-วย CIS ของกองทุนที่มีการลงทุนทั้งหมดในทรัพย,สินตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.6
1.2.2 ทรัพย,สินดังนี้ รวมกัน ≤ 20% ของ NAV
1.2.2.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
1.2.2.2 ตราสาร Basel III
1.2.2.3 derivatives หรือ SN ที่มี underlying เปนตราสารตาม 1.2.2.1 – 1.2.2.2
ทั้ ง นี้ หากมี ก ารใชสิ ท ธิ แ ปลงสภาพจากตราสารกึ่ ง หนี้ กึ่ ง ทุ น เปนหุ นโดยกองทุ น รวมไดรั บ
หุนนั้ นมา บลจ. ตองจําหน-า ยหุนที่ไดมาภายใน 30 วัน นับแต-วั นที่กองทุน รวมไดรับหุ นนั้ น โดยในระหว-า ง
ช-วงระยะเวลาดังกล-าว มิใหถือว-า บลจ. มีการลงทุนในหุนดังกล-าว
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1.3 กองทุน รวมทรัพย$สิน ทางเลือก (Alternative Investment Fund) หมายความว-า MF
ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส-งผลใหมี net exposure ในทรัพย,สินดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปfบัญชี ≥ 80% ของ NAV
1.3.1 หน-วย property
1.3.2 หน-วย infra
1.3.3 derivatives หรือ SN ที่มี underlying เปนสินคาโภคภัณฑ, (เช-น น้ํามันดิบ หรือทองคํา
เปนตน)
1.3.4 ทองคําแท-ง (ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการลงทุนในทองคําแท-งโดยตรง กองทุนรวมที่จะลงทุน
ในทรัพย,สินดังกล-าวไดจะตองเปนกองทุนรวมทองคําเท-านั้น)
1.3.5 หน-วย private equity
1.4 กองทุน รวมผสม (Mixed Fund) หมายความว-า MF ที่มีน โยบายการลงทุน ในลักษณะ
ดังต-อไปนี้
1.4.1 กําหนดสัดส-วนการลงทุนในทรัพย,สินแต-ละประเภทในขณะใด ๆ หรือเฉลี่ยรอบปfบัญชีไว
อย-างชัดเจนแน-นอนในโครงการ โดยตองไม-กําหนดสัดส-วนการลงทุนเช-นเดียวกับ MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ตาม 1.1 – 1.3
1.4.2 ไม-กําหนดสัดส-วนการลงทุนในทรัพย,สินแต-ละประเภทไวอย-างชัดเจนแน-นอนในโครงการ
หมายเหตุ : การจัด แบ-ง ประเภท MF ที่กํา หนดตามประเภทของทรัพ ย,สิน ที่ก องทุน รวมลงทุน
ของกองทุนรวมฟfดเดอร,ที่มีนโยบายมุ-งเนนการลงทุนในหน-วยของกองทุน CIS ต-างประเทศใหเปนดังนี้
(1) ในกรณีที่กองทุน CIS ต-างประเทศมีการกําหนดชื่อของกองทุนที่สื่อใหเห็นถึงประเภท
ของทรัพย,สินที่ MF มุ-งเนนลงทุน ให บลจ. กําหนดประเภทของ MF ตามชื่อของกองทุนดังกล-าว
(2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (1) หากมีการระบุในเอกสารการเปQดเผยขอมูลของกองทุน
CIS ต-างประเทศว-ากองทุนดังกล-าวมีนโยบายการลงทุนหลักในทรัพย,สินประเภทตราสารทุน หรือทรัพย,สิน
ตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.7 หรือทรัพย,สินตาม 1.3.1 – 1.3.4 ใหกําหนดประเภทของ MF ตามทรัพย,สินดังกล-าว
แลวแต-กรณี
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2. กําหนดตามลักษณะพิเศษของ MF
การจั ด ประเภทโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค, เ พื่ อ ใหผู ลงทุ น ทราบถึ ง ลั ก ษณะพิ เ ศษเฉพาะของ MF
แต- ล ะประเภทเพื่ อ เปนขอมู ล ใหผู ลงทุ น ใชประกอบการตั ด สิ น ใจลงทุ น ไดอย- า งเหมาะสม โดยแบ- ง ไดเปน
ประเภทต-าง ๆ ดังนี้
2.1 กองทุน รวมตลาดเงิน (Money Market Fund) หมายความว-า กองทุน รวมที่มีน โยบาย
การรับซื้อคืนหน-วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ โดยมีนโยบายการลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
2.1.1 มีการลงทุนเฉพาะในทรัพย,สินดังนี้
2.1.1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท-าเงินฝาก แต-ไม-รวมถึงเงินฝากอิสลาม
2.1.1.2 ตราสารหนี้ที่มีกําหนดวันชําระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต-วันที่ลงทุน
ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล-าวตองไม-เปนหุนกูดอยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะดอยสิทธิ
ในทํานองเดียวกับหุนกูดอยสิทธิ
2.1.1.3 หน-วยลงทุนของ MMF อื่น
2.1.1.4 reverse repo
2.1.1.5 securities lending โดยหลักทรัพย,ที่ใหยืมเปนตราสารหนี้
2.1.1.6 derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง
2.1.1.7 ทรัพย,สิ นอื่นที่ มีลักษณะทํา นองเดียวกั บ 2.1.1.1 - 2.1.1.6 ตามที่สํา นักงาน
กําหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอํานาจตามขอ 10 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศ
2.1.2 ทรัพย,สินทั้งหมดที่ MMF ลงทุนตาม 2.1.1 ตองมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 วัน
2.1.3 กรณีเปนการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้ (ไม-รวมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท-าเงินฝาก (ไม-รวมกรณีที่ผูออกหรือคู-สัญญาเปนธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเปนประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น)
(3) reverse repo (4) securities lending หรือ (5) derivatives ตองมี credit rating อย-างใดอย-างหนึ่ง
แลวแต-กรณี ดังนี้
2.1.3.1 มี credit rating อยู-ใน 2 อันดับแรกที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
2.1.3.2 มี credit rating อยู-ใน 3 อันดับแรกที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะยาว
2.1.3.3 มี credit rating ที่เทียบเคียงไดกับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating
ระยะสั้นตามที่ CRA ไดเปรียบเทียบไว
2.1.4 มีการลงทุนในทรัพย,สินหรือถือครองทรัพย,สินที่มีสภาพคล-องสูงดังต-อไปนี้ ในขณะใด ๆ
รวมกัน ≥ 10% ของ NAV
2.1.4.1 เงินสดสกุลเงินบาท
2.1.4.2 เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต-ไม-รวมถึง
เงินฝากในบัญชีเงินฝากประจําหรือเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MMF
2.1.4.3 ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว-าดวยการบริหารหนี้สาธารณะ
2.1.4.4 พั น ธบั ต รรั ฐ บาลและพั น ธบั ต ร ธปท. ประเภทอายุ ไ ม- เ กิ น 1 ปf หรื อ มี อ ายุ
คงเหลือไม-เกิน 1 ปf
2.1.5 ในกรณีที่ MMF มีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต-างประเทศ มูลค-าการลงทุนดังกล-าว
รวมกันตอง ≤ 50% ของ NAV และ บลจ. ตองมีมาตรการปqองกัน currency risk เต็มจํา นวนตลอดเวลา
ที่มีการลงทุนดังกล-าว โดยการเขาเปนคู-สัญญาใน derivatives ที่มี underlying เปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
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2.2 กองทุน รวมมุBงรัก ษาเงิน ตCน (Capital Protected Fund) หมายความว-า MF ที่ บลจ.
มีน โยบายการลงทุ นโดยมี การกํ า หนดแผนการลงทุ น เพื่ อมุ-งใหเกิ ดการรั กษาเงิ น ตนของผู ลงทุ นทั้ งจํ า นวน
ตามที่ระบุไวในโครงการ โดยเปนการลงทุนในทรัพย,สินอย-างใดอย-างหนึ่งหรือหลายอย-าง ดังนี้
2.2.1 ตราสารภาครัฐไทย หรือทรัพย,สินอื่นที่สํานักงานเห็นชอบซึ่งมีความเสี่ยงเทียบเคียงไดกับ
ความเสี่ยงในตราสารภาครัฐไทยหรือที่มีความเสี่ยงต่ํา
2.2.2 ตราสารภาครัฐต-างประเทศ ที่มี credit rating อย-างใดอย-างหนึ่ง เช-นเดียวกับ 2.1.3.1 2.1.3.3
2.2.3 เงินฝาก บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มี credit rating อย-างใดอย-างหนึง่
เช-นเดียวกับ 2.1.3.1 - 2.1.3.3
2.2.4 เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ที่ออกโดยธนาคารออมสิน
2.2.5 reverse repo โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ,ดังนี้
2.2.5.1 คู-สัญญาตองเปน ธพ. หรือ บง. ตามกฎหมายว-าดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ
บล. เท-านั้น
2.2.5.2 ตราสารที่ กองทุ นรวมรับ ซื้อจากคู-สั ญญาตองเปนตราสารภาครั ฐไทยที่มีอายุ
คงเหลือนับแต-วันที่สัญญามีผลบังคับ ≤ 15 ปf
2.2.5.3 ในกรณีที่ตราสารภาครั ฐไทยตาม 2.2.5.2 มีอายุ คงเหลือเกิ นกว-า ระยะเวลา
คงเหลือในการรักษาเงินตน บลจ. ตองมีไวซึ่งทรัพย,สินประเภทเงินสดหรือตราสารภาครัฐไทยประเภทเดียวกับ
ตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบุไวใน reverse repo เพื่อดํารงมูลค-าของตราสารดังกล-าวในอัตราส-วนดังนี้
2.2.5.3.1 ในกรณีที่ตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบุไวใน reverse repo มีอายุคงเหลือ
< 5 ปf ให บลจ. มีไวซึ่งทรัพย,สินเพื่อดํารงมูลค-าของตราสารดังกล-าว ≥ 103% ของมูลค-า reverse repo
2.2.5.3.2 ในกรณีที่ตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบุไวใน reverse repo มีอายุคงเหลือ
ระหว-าง 5 - 15 ปf ให บลจ. มีไวซึ่งทรัพย,สินเพื่อดํารงมูลค-าของตราสารดังกล-าว ≥ 105% ของมูลค-า reverse repo
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นอกจากนี้ ตองมีการระบุอัตราส-วนการลงทุนขั้นต่ําในทรัพย,สินตาม 2.2.1 - 2.2.5 ไวในโครงการ
ซึ่งแสดงว-าอัตราส-วนการลงทุนที่กําหนดนั้นสามารถรักษาเงินตนทั้งจํานวนไดตามระยะเวลาที่ระบุไวและระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาเงินตนไวอย-างชัดเจน โดยมีขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข จํานวนเงินตน ระยะเวลา
และกลไกที่มุ-งรักษาเงินตนดังกล-าว
ในกรณีที่ MF มีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต-างประเทศ บลจ. ตองมีมาตรการปqองกัน
currency risk เต็มจํานวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล-าว โดยการเขาเปนคู-สัญญาใน derivatives ที่มี underlying
เปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
2.3 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) หมายความว-า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ที่มุ-งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม (การพิจารณาหมวดอุตสาหกรรมใหพิจารณาตามหมวด
ที่ SET หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย,ต-า งประเทศกํา หนด) ซึ่งจะส-งผลใหมี net exposure ในทรัพย,สิน
ดั งต- อไปนี้ ของกิ จการที่ อยู- ในหมวดอุ ตสาหกรรมนั้ นหรื อของกิ จการที่ มีลั กษณะเที ยบเคี ยงไดกั บกิ จการที่ อยูในหมวดอุตสาหกรรมดังกล-าว โดยเฉลี่ยในรอบปfบัญชี ≥ 80% ของ NAV
2.3.1 หุน
2.3.2 หน-วย infra (เฉพาะที่สอดคลองกับหมวดอุตสาหกรรมที่กําหนดไวตามนโยบายการลงทุน)
2.3.3 ทรั พย,สิ น นอกเหนือจาก 2.3.1 ถึ ง 2.3.2 ตามที่ สํ านั กงานกํ า หนดเพิ่ มเติมโดยอาศั ย
อํานาจตามขอ 10 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศ
บลจ. อาจลงทุนและนับหน-วย property รวมอยู-ในทรัพย,สินเพื่อการคํานวณ net exposure
ของ MF ที่กําหนดนโยบายการลงทุนที่มุ-งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย,ได
2.4 กองทุน รวมหนBวยลงทุน (Fund of Funds) หมายความว-า MF ที่มีน โยบายการลงทุน
ซึ่งจะส-งผลใหมี net exposure ในหน-วยของกองทุน CIS กองทุน infra หรือกองทุน property โดยเฉลี่ย
ในรอบปfบัญชี ≥ 80% ของ NAV
2.5 กองทุนรวมฟKดเดอร$ (Feeder Fund) หมายความว-า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส-งผล
ใหมี net exposure ในหน-วย CIS หน-วย infra หรือหน-วย property เพียงกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ย
ในรอบปfบัญชี ≥ 80% ของ NAV
2.6 กองทุนรวมหุCนระยะยาว (Long Term Equity Fund) หมายความว-า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ครบถวนดังนี้
2.6.1 มีการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน-วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อางอิงกับผลตอบแทนหุนหรือกลุ-มหุน
ของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อางอิงกับผลตอบแทนหุนหรือกลุ-มหุนของบริษัทจดทะเบียน หรือ
derivatives ที่อางอิงกับผลตอบแทนหุนหรือกลุ-มหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปfบัญชี ≥ 65%
ของ NAV
2.6.2 มีการลงทุนในทรัพย,สินอื่นใดนอกจากทรัพย,สินตาม 2.6.1 ในลักษณะที่ไม-ทําให MF
มี net exposure ในหุนหรือตราสารทุน ตาม 2.6.1 โดยเฉลี่ยในรอบปfบัญชี < 65% ของ NAV
2.7 กองทุนรวมทองคํา (Gold Fund) หมายความว-า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส-งผลใหมี
net exposure ในทองคําแท-ง โดยเฉลี่ยในรอบปfบัญชี ≥ 80% ของ NAV
2.8 กองทุน รวมดัชนี (Index Fund) หมายความว-า MF ที่มีน โยบายการลงทุน ซึ่ง สราง
ผลตอบแทนใหแก-ผูลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย,ที่ระบุไวในโครงการ โดยเปนดัชนีราคา
หลักทรัพย,ที่สํานักงานเห็นชอบ
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2.9 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) หมายความว-า MF ที่มีการระบุไวในโครงการ
ว-า บลจ. จะขายหรือรับซื้อคืนหน-วยลงทุนกับผูลงทุนรายใหญ- (ผูลงทุนที่ซื้อหรือขายหน-วยลงทุนของ MF กับ บลจ.
ในปริมาณหรือมูลค-าตามที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไม-นอยกว-า 10 ลานบาท หรือตามที่ไดรับผ-อนผัน
จากสํานักงานเปนรายกรณี) ทั้งนี้ ไม-ว-าจะมีการขายหรือรับซื้อคืนหน-วยลงทุนกับผูลงทุนอื่นดวยหรือไม-ก็ได
โดยจะไดจัดใหมี regulated market สําหรับการซื้อขายหน-วยลงทุนของผูลงทุนใด ๆ และมีนโยบายการลงทุน
ซึ่งสรางผลตอบแทนใหแก-ผูลงทุนตามการเคลื่อนไหวของป~จจัยอางอิงอย-างหนึ่งอย-างใดดังนี้ ซึ่งเปนการบริหาร
จัดการกองทุนในลักษณะเชิงรับ (passive management)
2.9.1 ดัชนีราคาหลักทรัพย,ที่สํานักงานเห็นชอบ
2.9.2 ราคากลุ-มหลักทรัพย,หรือกลุ-มตราสารทางการเงินอื่นที่สํานักงานเห็นชอบ
2.9.3 ราคาหน-วยของกองทุน ETF ต-างประเทศ ที่มีลักษณะดังนี้
2.9.3.1 มีนโยบายสรางผลตอบแทนใหแก-ผูลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาหรือ
ดัชนีอย-างใดอย-างหนึ่งดังนี้
2.9.3.1.1 ราคาทองคําแท-ง
2.9.3.1.2 ดัชนีที่มีองค,ประกอบทั้งหมดเปนหรือเกี่ยวของกับน้ํามันดิบ
2.9.3.1.3 ดัชนีกลุ-มสินคาโภคภัณฑ,
2.9.3.1.4 ดัชนีกลุ-มหลักทรัพย,ที่ไดรับการยอมรับจากตลาดซื้อขายหลักทรัพย,
ต-างประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE และดัชนีกลุ-มหลักทรัพย,ดังกล-าวมีองค,ประกอบทั้งหมดเปนหลักทรัพย,
ที่จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย,ต-างประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE ดวย
2.9.3.2 มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะเชิงรับ
2.9.3.3 หน-วยลงทุนของกองทุน ETF ต-างประเทศดังกล-าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย,ต-างประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE และมีลักษณะเช-นเดียวกับหน-วยของกองทุน CIS ต-างประเทศ
ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก 3 (ทรัพย,สินที่กองทุนสามารถลงทุนได) ส-วนที่ 2 ในขอ 2
2.9.4 ราคาทองคําแท-งที่เปQดเผยไวอย-างแพร-หลายโดยหน-วยงานซึ่งเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
ผูคาทองคําในประเทศไทยหรือในระดับสากล ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน ETF เปนกองทุนรวมทองคําตามขอ 2.7 ดวย
2.10 กองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หมายความว-า MF ที่มี
วัตถุประสงค,ในการส-งเสริมการออมเพื่อการเลี้ยงชีพในระยะยาวของผูลงทุน
2.11 กองทุนรวมมีประกัน (Guarantee Fund) หมายความว-า MF ที่ บลจ. จัดใหมีบุคคลอื่น
ประกันว-าหากผูลงทุนไดลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กําหนด ผูลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน หรือเงินลงทุน
และผลตอบแทน จากการไถ-ถอนหรือการขายคืนหน-วยลงทุน แลวแต-กรณี ตามจํานวนเงินที่ประกันไว
2.12 กองทุนรวมสําหรับผูCลงทุนในตBางประเทศ (Country Fund) หมายความว-า MF ที่เสนอขาย
หน-วยลงทุนทั้งหมดแก-บุคคลซึ่งไม-มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
2.13 กองทุนรวมวายุภักษ$ หมายความว-า MF ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546
2.14 กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) หมายความว-า MF ที่มีวัต ถุป ระสงค,
ในการส-งเสริมการออมระยะยาวของผูลงทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และใหหมายความรวมถึ ง กองทุ น รวมที่ มี ก ารแบ- ง ชนิ ด ของหน- ว ยลงทุ น ตามกรณี สิ ทธิ ป ระโยชน, ท างภาษี
เพื่อส-งเสริมการออมระยะยาวของผูลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล-าว ทั้งนี้ เฉพาะหน-วยลงทุนชนิดดังกล-าว
เท-านั้น
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3. กําหนดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตBางประเทศ
การจัดประเภทโดยมีวัตถุประสงค,เพื่อใหผูลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงของ MF ที่เกี่ยวของกับต-างประเทศ
เช-น currency risk เปนตน โดยแบ-งไดเปนประเภทต-าง ๆ ดังนี้
3.1 กองทุนรวมที่เนCนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตBางประเทศ หมายความว-า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ซึ่งจะส-งผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงต-างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปfบัญชี ≥ 80% ของ NAV
3.2 กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมBมีความเสี่ยงตBางประเทศ หมายความว-า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ซึ่งจะส-งผลใหไม-มี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงต-างประเทศ
3.3 กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตBางประเทศ หมายความว-า MF ที่มีนโยบาย
การลงทุนในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก 3.1 - 3.2 โดยอาจไม-กําหนดสัดส-วนการลงทุนที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
ต- า งประเทศไวอย- า งชั ด เจนแน- น อนในโครงการ หรื อกํ า หนดสั ด ส- ว นการลงทุ น ที่ เ กี่ ย วของกั บ ความเสี่ ย ง
ต-างประเทศในขณะใด ๆ หรือเฉลี่ยรอบปfบัญชีไวอย-างชัดเจนแน-นอนในโครงการ
ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงต-างประเทศขางตนใหพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือหลายลักษณะดังนี้
ความเสี่ยงดานผูออกตราสารหรือคู-สัญญาในต-างประเทศ แต-ไม-รวมถึงกรณีที่ผูออกหรือคู-สัญญา
เปนสาขาของ ธพ. ต-างประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต-างประเทศ
ส วนที่ 3 การกํา หนดนโยบายการลงทุ น ของ PVD
1. บลจ. ตองกําหนดนโยบายการลงทุนของ PVD ตามนโยบายการลงทุนตามที่ระบุไวในส-วนที่ 2
(การจัดแบ-งประเภทของ MF) โดยอนุโลม แต-ไม-รวมถึงนโยบายการลงทุนที่แบ-งตามลักษณะพิเศษของ MF ดังนี้
1.1 กองทุนรวมหุนระยะยาว (ตามส-วนที่ 2 ใน 2.6)
1.2 กองทุนรวมอีทีเอฟ (ตามส-วนที่ 2 ใน 2.9)
1.3 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตามส-วนที่ 2 ใน 2.10)
1.4 กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนในต-างประเทศ (ตามส-วนที่ 2 ใน 2.12)
ให บลจ. ระบุนโยบายการลงทุนของ PVD ดังกล-าวไวในสัญญารับจัดการกองทุนส-วนบุคคลดวย
2. บลจ. จะดําเนินการให PVD มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมทรัพย,สินทางเลือก
(ตามส-วนที่ 2 ใน 1.3) หรือกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (ตามส-วนที่ 2 ใน 2.3) ไดต-อเมื่อ บลจ. ไดมีการควบคุม
อัตราส-วนการนําเงินสะสม เงินสมทบ พรอมทั้งผลประโยชน,ของเงินดังกล-าว สําหรับสมาชิกแต-ละรายของ PVD
ไปลงทุนตามหลักเกณฑ,ที่สํานักงานกําหนด โดยอาศัยอํานาจตามขอ 11 ของประกาศแลว
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กองทุ น รวมในอดี ต ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 58 ลงวั น ที่ 26 มกราคม 2515
ภาษีที่เกี่ยวของของกองทุนรวมและผูถือหน-วยลงทุนในกองทุนรวมที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร จึงเปน
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ต-อมาไดมีการตราพระราชบัญญัติหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,
พ.ศ. 2535 และกองทุนรวมไดเปลี่ยนแปลงไปตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล-าว อย-างไรก็ดี ยังมิไดมีการแกไข
ประมวลรั ษฎากรใหสอดคลองกั น จึ งมี เ ฉพาะการตรากฎหมายลํ า ดั บรอง 3สํ าหรั บ กองทุ น รวมที่จั ด ตั้ งขึ้ น
ตามกฎหมาย ว-าดวยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,เท-านั้น จนถึงปf 2562 ซึ่งคงเหลือกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 1 กอง จึงไดมีการปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได
จากกองทุนรวมและผูถือหน-วยลงทุนในกองทุนรวมใหสอดคลองกันกับสถานการณ, และมีความเปนธรรมมากขึ้น

กฎหมายที่เ กี่ย วของกับ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของกองทุน รวม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของกองทุนรวม มีทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 25624 มีหลักการดังต-อไปนี้
1.1 ยกเลิ กบทนิ ย ามคํ า ว- า “กองทุ น รวม”5 ในมาตรา 39 แห- งประมวลรั ษฎากร และเพิ่ มเติ ม
บทนิยามคําว-า “บริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคล” ในมาตรา 39 แห-งประมวลรัษฎากร ใหหมายความรวมถึง
กองทุนรวมที่เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต-างประเทศ
1.2 ยกเลิกมาตรา 42 (23) และ (24) และแกไขมาตรา 40 (4) (ข) มาตรา 48 (3) วรรคสอง และ
มาตรา 65 ทวิ (10) แห-งประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวของของกองทุนรวมตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 และของผูถือหน-วยลงทุนในกองทุนรวมดังกล-าว
3

กฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว-าดวยการยกเวนรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว-าดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 262) พ.ศ. 2536
และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว-าดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 263) พ.ศ. 2536
4
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0103.PDF
5

หมายถึง กองทุนรวมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
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1.3 เพิ่ มเติ มความในมาตรา 40 (4) (ช) แห- ง ประมวลรั ษ ฎากร ใหรวมไปถึ ง ผลประโยชน, ที่ ไ ด
จากการโอนหน-วยลงทุนในกองทุนรวมที่เปนนิติบุคคล
1.4 เพิ่ ม เติ ม มาตรา 67 (3) และมาตรา 65 ทวิ (15) แห- ง ประมวลรั ษ ฎากร ใหกองทุ น รวม
ที่เปนนิติบุคคลเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานรายไดก-อนหักรายจ-าย ทั้งนี้ เฉพาะรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก)
แห-งประมวลรัษฎากร ในอัตรารอยละ 15.0
1.5 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแก-กองทุนรวมที่เปนนิติบุคคล สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก)
แห-งประมวลรัษฎากร ที่ไดรับจากการลงทุนก-อนวันที่พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ
(วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
2. พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว- า ดวยการยกเวนรั ษฎากร (ฉบั บ ที่ 689)
พ.ศ. 25626 มีหลักการดังต-อไปนี้
2.1 ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแก-กองทุนรวมตามประกาศของคณะปฏิวัติฯ และยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแก-กองทุนรวมที่เปนนิติบุคคล ในกรณีต-อไปนี้
(1) ยกเวนภาษี เ งิ น ไดบุ ค คลธรรมดาใหแก- ก องทุ น รวมตามประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฯ
สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) และ 40 (8) แห-งประมวลรัษฎากร
(2) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร
ใหแก(ก) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว-าดวยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,
(ข) กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว-าดวยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, เพื่อขาย
หน- ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมแก- สํ า นั กงานประกั น สังคม กองทุน การออมแห-งชาติ กองทุ น บํ าเหน็ จบํ า นาญ
ขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
(3) ยกเวนภาษี เ งิ น ไดนิ ติ บุ ค คลใหแก- ก องทุ น รวม สํ า หรั บ เงิ น ไดตามมาตรา 40 (4) (ก)
แห-งประมวลรัษฎากร เฉพาะส-วนที่เกิดขึ้นก-อนวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(4) ยกเวนภาษี เ งิ น ไดนิ ติ บุ ค คลใหแก- ก องทุ น รวม สํ า หรั บ เงิ น ไดตามมาตรา 40 (4) (ก)
แห- งประมวลรั ษฎากร เฉพาะผลต- า งระหว- า งราคาไถ- ถอนกับ ราคาซื้ อตั๋ ว เงิน หรื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้
(Discount) ที่บริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก และมีการจําหน-ายครั้งแรกในราคา
ต่ํากว-าราคาไถ-ถอน โดยกองทุนรวมดังกล-าวตองมิใช-ผูทรงคนแรก
(5) ยกเวนภาษี เ งิ น ไดนิ ติ บุ คคลใหแก- กองทุ น รวมที่ ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายไทย สํ า หรั บ เงิ น ได
ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห- ง ประมวลรั ษ ฎากร ที่ ไ ดรั บ จากตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ ที่ ออกโดยนิ ติ บุ ค คล
ต-างประเทศ เฉพาะส-วนที่เกิดขึ้นก-อนการเปนผูทรงตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น
(6) กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ไดรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร
และถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการไม-ตองนําเงินได
ดังกล-าวมารวมคํานวณเปนรายได ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม-ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวนั้นคืนหรือไม-ขอเครดิตเงินภาษี
ที่ถูกหักไวนั้น ไม-ว-าทั้งหมดหรือบางส-วน
2.2 ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล ในกรณีต-อไปนี้
(1) ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแก-ผูมีเงินได สําหรับเงินไดจากการขายหน-วยลงทุน
ในกองทุนรวมตามประกาศของคณะปฏิวัติฯ
(2) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับรายไดจากการขายหน-วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

6

http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc689.pdf
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(3) ยกเวนภาษี เ งิ น ไดบุ คคลธรรมดาและภาษี เ งิ น ไดนิ ติ บุ ค คล กรณี ก ารจ- า ยเงิ น ไดที่ เ ปน
เงินส-วนแบ-งของกําไร ในกรณีต-อไปนี้
(ก) กรณีที่กองทุนรวมตราสารหนี้เ ปนผูจ-า ย ยกเวนภาษี ใหแก-ผู มีหนาที่ เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล
(ข) กรณีที่กองทุนรวมตามประกาศของคณะปฏิวัติฯ เปนผูจ-าย และผูมีเงินไดเปนผูมีหนาที่
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่อยู-ในประเทศไทย ใหไดรับยกเวนไม-ตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษี หากยอม
ใหผูจ-ายเงินไดหักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย ในอัตรารอยละ 10.0
(ค) กรณี ที่กองทุ น รวมตามประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฯ และกองทุ น รวมเปนผู จ- า ย และ
ผูมีเงินไดเปนนิติบุคคลที่เปน
- บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย : ยกเวนภาษีสําหรับเงินส-วนแบ-งของกําไรใหกึ่งหนึ่ง
- บริษัทจดทะเบียน : ยกเวนภาษีสําหรับเงินส-วนแบ-งของกําไรใหทั้งจํานวน
อย-างไรก็ดี เงินส-วนแบ-งของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย,เพื่อแกไขป~ญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,และสิทธิเรียกรอง
ไม-ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล แต-อย-างใด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 353 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว-าดวยภาษีเงินได ลงวันที่
2 ธันวาคม พ.ศ. 25627 แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว-าดวยภาษีเงินได ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 กําหนดอัตราภาษีเงินไดหัก ณ ที่จ-ายในอัตรารอยละ 15.0
ของเงินไดที่จ-าย สําหรับการจ-ายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร ใหแก-กองทุนรวม
ที่เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
4. คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 318/2563 เรื่อง การใชเกณฑ,สิทธิในการคํานวณรายไดและรายจ-าย
ของบริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคล8 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติมคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใชเกณฑ,สิทธิในการคํานวณรายไดและรายจ-ายของบริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคล
ลงวั น ที่ 28 สิ ง หาคม พ.ศ. 2528 กํ า หนดใหกองทุ น รวมนํ า เงิ น ไดพึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40 (4) (ก)
แห-งประมวลรัษฎากร มารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับชําระ และในกรณีรายไดที่เปน
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร ซึ่งเปนผลต-างระหว-างราคาไถ-ถอนกับราคา
จําหน-ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีการออกจําหน-ายในครั้งแรกของตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ
ในหนี้นั้น (Discount) ใหนํารายไดดังกล-าวมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับโอนตั๋วเงิน
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น
5. คํ า สั่ ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563 เรื่ อ ง สั่ ง ใหผู จ- า ยเงิ น ไดพึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40
แห- งประมวลรั ษฎากร มี ห นาที่ หั กภาษี เ งิ น ได ณ ที่ จ- า ย 9 ลงวั น ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่ มเติ ม
คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งใหผูจ-ายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แห-งประมวลรัษฎากร
มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ในเรื่องดังต-อไปนี้
5.1 กําหนดใหผู จ-า ยเงิ นไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรั ษฎากร ใหแก- ผูรั บ
ซึ่งเปนกองทุนรวมที่เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย โดยคํานวณหักไว
ในอัตรารอยละ 15.0

7
8
9

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr353.pdf
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/tp318.pdf
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/tp319.pdf
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5.2 กํ า หนดหนาที่ ใ นการหั ก ภาษี เ งิ น ได ณ ที่ จ- า ย กรณี ก องทุ น รวมจ- า ยเงิ น ส- ว นแบ- งของกํ า ไร
ใหแก-บริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต-างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย
หรือบริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต-อไปนี้
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้เปนผูจ-ายเงินส-วนแบ-งของกําไร กองทุนรวมดังกล-าวไม-ตองหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จ-าย
(2) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เพื่อแกไขป~ญหาในระบบ
สถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,และสิทธิเรียกรอง เปนผูจ-ายเงินส-วนแบ-งของกําไร กองทุนรวม
ดังกล-าวตองหักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย ในอัตรารอยละ 10.0
(3) กรณี กองทุ น รวมอื่ น นอกจาก (1) และ (2) เปนผู จ- า ยเงิ น ส- วนแบ- งของกํ าไร หากเปน
การจ-ายใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,แห-งประเทศไทย ไม-ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย แต-หากผูรับ
มิใช-บริษัทจดทะเบียนจะตองหักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย ในอัตรารอยละ 10.0
6. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 365) เรื่อง กําหนดแบบแสดงรายการ
เกี่ยวกับภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคล10 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 กําหนดแบบ ภ.ง.ด.55
สําหรับกองทุนรวม

ภาษีที่เกี่ย วของ
ภาษีของกองทุนรวมและของผูถือหน-วยลงทุนในกองทุนรวม หลังจากการแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
และการออกกฎหมายลําดับรอง เปนดังนี้
1. ภาษีของกองทุนรวม
1.1 กองทุนรวมตามประกาศของคณะปฏิวัติฯ
กองทุนรวมดังกล-าวเปนหน-วยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อย-างไรก็ดี ไดมีการยกเวนภาษีเงินได
ตามมาตรา 40 (4) และ 40 (8) แห-งประมวลรัษฎากร ใหแก-กองทุนรวมดังกล-าว11
10
11

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg365.pdf
มาตรา 6 แห-งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562
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1.2 กองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย$และตลาดหลักทรัพย$
หลั ง จากมี ก ารแกไขประมวลรั ษ ฎากรตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ (ฉบั บ ที่ 52) พ.ศ. 2562
ไดมีการเพิ่มเติมบทนิยามคําว-า “บริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคล” ใหหมายความรวมถึง กองทุนรวมที่เปน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต-างประเทศ12 ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีหนาที่
เสี ย ภาษี เ งิ น ไดนิ ติ บุ ค คล ตั้ ง แต- วั น ที่ 20 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป โดยมี ห ลั ก การจั ด เก็ บ ภาษี
และมีเกณฑ,การรับรูรายได ดังนี้
(1) หลักการจัดเก็บภาษีของกองทุนรวม
(ก) การจัดเก็บภาษีของกองทุนรวมดังกล-าวมิไดจัดเก็บจากฐานกําไรสุทธิ แต-จัดเก็บจาก
ฐานรายไดก-อนหักรายจ-าย โดยจัดเก็บภาษีเฉพาะรายไดที่เปนเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร
ในอัตรารอยละ 15.0 ของรายไดก-อนหักรายจ-ายใด ๆ13 ซึ่งผูจ-ายเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร
ใหแก-กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย ในอัตรารอยละ 15.014 และหาก
ถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินไดแลว เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการ กองทุนรวมไม-ตอง
นําเงินไดดังกล-าวมารวมคํานวณเปนรายไดอีก15
(ข) กรณีกองทุนรวมมีรายไดที่เปนเงินไดประเภทอื่น ๆ นอกจากเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก)
แห-งประมวลรัษฎากร กองทุนรวมไม-ตองนําไปรวมคํานวณภาษี16

(2) เกณฑ,การรับรูรายไดของกองทุนรวม
ใหกองทุน รวมนํา เงิ น ไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร มารวมคํ านวณ
เปนรายไดในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ ไ ดรั บ ชํ า ระ และในกรณี ร ายไดที่ เ ปนเงิ น ไดมาตรา 40 (4) (ก) แห- ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งเปนผลต-างระหว-างราคาไถ-ถอนกับราคาจํ าหน-ายตั๋ว เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้
ที่มีการออกจําหน-ายในครั้งแรกของตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น (Discount) ใหนํารายไดดังกล-าว
มารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับโอนตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น17
12

มาตรา 39 (3/1) แห-งประมวลรัษฎากร
มาตรา 67 (3) แห-งประมวลรัษฎากร
14
ขอ 4 ของคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563ฯ
ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
15
มาตรา 14 แห-งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562
16
มาตรา 65 ทวิ (15) แห-งประมวลรัษฎากร
17
ขอ 3.13 ของคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใชเกณฑ,สิทธิในการคํานวณรายไดและรายจ-ายของบริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคล
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 318/2563ฯ ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
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อย-างไรก็ตาม มีการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร
ของกองทุนรวมในบางกรณี ดังต-อไปนี้
(1) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแก-กองทุนรวมบางประเภท ดังต-อไปนี้
(ก) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว-าดวยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,
(ข) กองทุ นรวมที่ ตั้ งขึ้ นตามกฎหมาย ว- าดวยหลั กทรั พย, และตลาดหลั กทรั พย, เพื่ อขาย
หน- ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมแก- สํ า นั กงานประกั น สังคม กองทุน การออมแห-งชาติ กองทุ น บํ าเหน็ จบํ า นาญ
ขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
(2) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแก-กองทุนรวม สําหรับเงิ นไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห- ง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะผลต-างระหว-างราคาไถ-ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ (Discount)
ที่บริษัทหรือหางหุนส-วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก และมีการจําหน-ายครั้งแรกในราคาต่ํากว-าราคาไถ-ถอน
โดยกองทุนรวมดังกล-าวตองมิใช-ผูทรงคนแรก
(3) ยกเวนภาษี เงิ นไดนิ ติ บุ คคล สํ าหรั บเงิ นไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรั ษฎากร
เฉพาะส-วนที่เกิดขึ้นจากเงินที่ฝาก หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ถืออยู-ก-อนวันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2562
(4) ยกเวนภาษี เงิ นไดนิ ติ บุ คคล สํ าหรั บเงิ นไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรั ษฎากร
เฉพาะส-วนที่เกิดขึ้นก-อนวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(5) ยกเวนภาษี เ งิ น ไดนิ ติ บุ คคลใหแก- กองทุ น รวมที่ ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายไทย สํ า หรั บ เงิ น ได
ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห- ง ประมวลรั ษ ฎากร ที่ ไ ดรั บ จากตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ ที่ ออกโดยนิ ติ บุ ค คล
ต-างประเทศ เฉพาะส-วนที่เกิดขึ้นก-อนการเปนผูทรงตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น
1.3 กองทุนรวมที่เปaนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตBางประเทศ
หากกองทุนรวมดังกล-าวไดรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร ที่จ-ายจาก
หรือในประเทศไทย ผูจ-ายเงินไดมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย ตามมาตรา 70 แห-งประมวลรัษฎากร
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2. ภาษีของผูCถือหนBวยลงทุนในกองทุนรวม
ผูถือหน-วยลงทุนในกองทุนรวมอาจไดรั บเงิ นไดจากการลงทุนในกองทุ นรวม ไดแก- เงินส-ว นแบ- ง
ของกําไรที่กองทุนรวมจ-ายใหแก-ผูถื อหน-วยลงทุน หรือเงิ นไดจากการขายหน-ว ยลงทุน ซึ่งภาระภาษี เงินได
ของผูถือหน-วยลงทุน ทั้งที่เปนผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
มีดังนี้
2.1 กองทุนรวมตามประกาศของคณะปฏิวัติฯ
(1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(ก) กรณีเงินส-วนแบ-งของกําไร
ผู มี ห นาที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ไดบุ ค คลธรรมดา ที่ ไดรั บ เงิ น ไดจากเงิ น ส- ว นแบ- งของกํ าไร
ที่กองทุนรวมจ-ายให ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห-งประมวลรัษฎากร ตองนําไปรวมคํานวณ
เพื่ อเสี ยภาษี เ งิน ไดบุ คคลธรรมดา อย-า งไรก็ดี หากผูมี หนาที่เ สีย ภาษี ย อมใหผู จ-า ยเงิ นไดนั้น หั กภาษี เ งิน ได
ณ ที่จ-าย ในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินได เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการไดรับยกเวนไม-ตองนําเงินส-วนแบ-งของกําไร
ดังกล-าวมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม-ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวนั้นคืน
หรือไม-ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไวนั้น ไม-ว-าทั้งหมดหรือบางส-วน18
(ข) กรณีเงินไดจากการขายหน-วยลงทุน
สํ า หรั บ เงิ น ไดจากการขายหน- ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวม เปนเงิ น ไดพึ ง ประเมิ น
19
ที่ไดรับยกเวนภาษี
(2) ภาษีเงินไดนิติบุคคล
(ก) กรณีเงินส-วนแบ-งของกําไร
ผู มี ห นาที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ไดนิ ติ บุ ค คล ที่ ไ ดรั บ เงิ น ไดจากเงิ น ส- ว นแบ- ง ของกํ า ไร
ที่กองทุนรวมจ-ายให อาจแบ-งออกไดเปน 2 กรณี ดังนี้
- หากผู มี หนาที่ เสี ย ภาษี เงิ น ไดนิ ติ บุคคลดังกล-า ว เปนบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย,แห-งประเทศไทย จะไดรับยกเวนภาษีจากเงินส-วนแบ-งของกําไรทั้งจํานวน
- หากเปนบริ ษั ท จํ า กั ด อื่ น ๆ ที่ มิ ใ ช- บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย,
แห-งประเทศไทย จะไดรับยกเวนภาษีจากเงินส-วนแบ-งของกําไรกึ่งหนึ่ง
อย-างไรก็ตาม ไม-ว-าในกรณีที่ไดรับยกเวนภาษีทั้งจํานวนหรือกึ่งหนึ่ง บริษัทจะตอง
ถือหน-วยลงทุ นก-อนวัน ที่มีเ งิน ไดดั งกล- าวถึ ง 3 เดื อน และไม- โอนหน-ว ยลงทุนดั งกล-าวไปก- อนครบ 3 เดือน
นับจากวันที่มีเงินได20
(ข) กรณีเงินไดจากการขายหน-วยลงทุน
สํา หรั บ เงิน ไดจากการขายหน-ว ยลงทุ น ผู มี ห นาที่ เสี ย ภาษี เ งิน ไดนิ ติ บุ คคลจะตอง
นํามารวมคํานวณเปนรายได

18
19
20

มาตรา 5 แห-งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562
มาตรา 4 แห-งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562
มาตรา 13 แห-งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562
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คู มื อ กองทุ น รวม
2.2 กองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย$และตลาดหลักทรัพย$
(1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(ก) กรณีเงินส-วนแบ-งของกําไร
ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่ไดรับเงินส-วนแบ-งของกําไรที่กองทุนรวม
จ-ายให ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ข) แห-งประมวลรัษฎากร กองทุนรวมมีหนาที่หักภาษีเงินได
ณ ที่จ-าย ในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินได โดยผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จะไม-นําเงินไดดังกล-าว
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา21
อย-างไรก็ดี หากกองทุนรวมตราสารหนี้ เปนผูจ-ายเงินไดจากเงินส-วนแบ-งของกําไร
ใหแก-บุคคลธรรมดา เงินไดดังกล-าวจะไดรับยกเวนภาษี22
(ข) กรณีเงินไดจากการขายหน-วยลงทุน
สํ า หรั บ เงิ น ไดจากการขายหน- ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวม ไดรั บ ยกเวนภาษี เ งิ น ได
23
บุคคลธรรมดา แต-ไม-รวมถึงเงินหรือผลประโยชน,ใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหน-วยลงทุนคืนใหแก-กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมาย ว-าดวยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, จะไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขที่มีการกําหนดไวโดยเฉพาะ24
(2) ภาษีเงินไดนิติบุคคล
(ก) กรณีเงินส-วนแบ-งของกําไร
อาจแบ-งออกไดตามประเภทของกองทุน ดังนี้
กรณีเงินส-วนแบ-งของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมตราสารหนี้
- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล25
กรณีเงินส-วนแบ-งของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย,เพื่อแกไขป~ญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,และสิทธิเรียกรอง
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว-าดวยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,
- ตองนําไปรวมคํานวณเปนรายได เมื่อมีการจ-ายเงินส-วนแบ-งของกําไรใหแกบริ ษัทหรื อหางหุ นส- วนนิ ติ บุคคลที่ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายไทย กองทุ นรวมจึ งมี ห นาที่ หั กภาษี เ งิ นได ณ ที่ จ- า ย
ในอัตรารอยละ 10.026
กรณีเงินส-วนแบ-งของกําไรจากกองทุนรวมอื่น ๆ
หากผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับเงินส-วนแบ-งของกําไรที่กองทุนรวม
จ-ายให
- เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,แห-งประเทศไทย จะไดรับยกเวนภาษี
จากเงินส-วนแบ-งของกําไรทั้งจํานวน
- เปนบริษัทจํากัดอื่น ๆ ที่มิใช-บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,แห-งประเทศไทย
จะไดรับยกเวนภาษีจากเงินส-วนแบ-งของกําไรกึ่งหนึ่ง
21
22
23

มาตรา 50 (2) ประกอบกับมาตรา 48 (3) วรรคสอง แห-งประมวลรัษฎากร
มาตรา 7 แห-งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562

ขอ 2 (32) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว-าดวยการยกเวนรัษฎากร
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ, พ.ศ. 2509
24
ขอ 2 (65) และขอ 2 (67) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ, พ.ศ. 2509
25

26

มาตรา 7 แห-งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562
ขอ 5 ของคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ที่ไดรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร
แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563ฯ ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
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คู มื อ กองทุ น รวม
อย-างไรก็ตาม ไม-ว-าในกรณีที่ไดรับยกเวนภาษีทั้งจํานวนหรือกึ่งหนึ่ง บริษัทจะตอง
ถือหน-วยลงทุ นก-อนวัน ที่มีเ งิน ไดดั งกล- าวถึ ง 3 เดื อน และไม- โอนหน-ว ยลงทุนดั งกล-าวไปก- อนครบ 3 เดือน
นับจากวันที่มีเงินได27
ในการจ- า ยเงิ น ไดที่ เ ปนเงิ น ส- ว นแบ- ง ของกํ า ไรใหแก- บ ริ ษั ท จํ า กั ด อื่ น ๆ ที่ มิ ใ ชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,แห-งประเทศไทย กองทุนรวมมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ-าย ในอัตรารอยละ
10.028
กรณี ผู มี เ งิ น ไดเปนบริ ษั ท หรื อ หางหุ นส- ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย
ของต-างประเทศ มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แต-ไดรับเงินส-วนแบ-งของกําไรจากกองทุนรวม ซึ่งเปนเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ข) แห-งประมวลรัษฎากร กองทุนรวมมีหนาที่หักภาษีจากเงินไดดังกล-าวในอัตรา
รอยละ 10.0 ของเงินได29
(ข) กรณีเงินไดจากการขายหน-วยลงทุน
สํา หรั บ เงิน ไดจากการขายหน-ว ยลงทุ น ผู มี ห นาที่ เสี ย ภาษี เ งิน ไดนิ ติ บุ คคลจะตอง
นํามารวมคํานวณเปนรายได เวนแต-เปนเงินไดจากการขายหน-วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล30
กรณี ผู มี เ งิ น ไดเปนบริ ษั ท หรื อ หางหุ นส- ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย
ของต-างประเทศ มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แต-ไดรับเงินไดจากการขายหน-วยลงทุนซึ่งเปนเงินได
พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (4) (ช) แห-งประมวลรัษฎากร ผูจ-ายเงินไดมีหนาที่หักภาษีจากเงินไดในอัตรารอยละ
15.0 ของเงินได31

27
28

มาตรา 13 แห-งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562

ขอ 5 ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ที่ไดรับเงินได ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห-งประมวลรัษฎากร
แกไขเพิ่ม เติมโดยคํา สั่ งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563ฯ ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
29
มาตรา 70 แห-งประมวลรัษฎากร
30

31

มาตรา 8 แห-งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562
มาตรา 70 แห-งประมวลรัษฎากร
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คู มื อ กองทุ น รวม

ภาษีของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน
♦ ภาษี ข องกองทุ น ประเภทต า ง ๆ
♦ ภาษี ต ามประเภทผู ถื อ หน วยลงทุ น
♦ ภาษี ข องกองทุ น รวม (คณะบุ ค คล) (นิ ติ บุ ค คล)
และผู ถื อ หน วยลงทุ น

ภาษีของกองทุนประเภทตาง ๆ

19

คู มื อ กองทุ น รวม

20

คู มื อ กองทุ น รวม

21

คู มื อ กองทุ น รวม
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คู มื อ กองทุ น รวม

ภาษีต ามประเภทผูถือหนวยลงทุน

23

คู มื อ กองทุ น รวม

LTF * ขายคืนหนวยลงทุนกอนครบ 7 ปปฏิทิน ยกเวนทุพพลภาพหรือเสียชีวิต (10 ปปฏิทิน กรณีเป(น SSF, SSFX)

24

คู มื อ กองทุ น รวม

RMF ** เป(นไปตามขอใดขอหนางจาก 1. – 4. ยกเวนทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
1. ระงับการซื้อหนวยลงทุนเกินกวา 1 ป ติดตอกัน ทั้งที่ยังมีเงินได
3. ขายคืนหนวยลงทุนกอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ?
2. จํานวนเงินลงทุนไมเป(นไปตามเกณฑ?ที่กําหนด ดังนี้
4. ขายคืนหนวยลงทุนกอนครบ 5 ปเต็ม
- ลงทุนขั้นสูงไมเกิน 30.0% ของรายไดที่ตองเสียภาษีในแตละป เมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กบข.
(การนับ 5 ป ใหนับเฉพาะปที่มกี ารซื้อหนวยลงทุนเทานั้น)
ประกันชีวิตแบบบํานาญ กองทุนสงเคราะห?ครูโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการออมตองไมเกิน 500,000 บาท
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คู มื อ กองทุ น รวม

ภาษีของกองทุนรวม (คณะบุคคล)
กองทุนรวม (คณะบุคคล)
ภาระภาษีเงินได*

เดิม
ไดรับยกเวนภาษี PIT
มาตรา 42 (24)

ใหม (ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
ไดรับยกเวนภาษี PIT
มาตรา 6 พรฎ.689

ภาษีของผูถือหนวยลงทุนในกองทุน รวม (คณะบุคคล)
เงินได*พึงประเมิน
กําไรสวนเกินทุน
เดิม : มาตรา 40 (4) (ช)
ใหม : มาตรา 40 (8)
เงินสวนแบงของกําไร
เดิม : มาตรา 40 (4) (ข)
ใหม : มาตรา 40 (8)

บุคคลธรรมดา
เดิม
ใหม
ยกเวนภาษี
ยกเวน
มาตรา 42 (23) มาตรา 4
พรฎ.689
เดิม
ใหม
WHT 10.0%
WHT 10.0%
เลือกรวม
เลือกรวม
คํานวณได
คํานวณได
มาตรา
มาตรา 5
50 (2) (จ)
พรฎ.689
+ มาตรา
48 (3)
วรรคสอง

26

บริษัท (ไทย)
รวมคํานวณเป(นเงินได

เดิม
ยกเวน
กึ่งหนึ่ง
หรือ
ทั้งหมด
มาตรา 65
ทวิ (10)
WHT

10.0%
ขอ 5
ท.ป. 4/2528

บริษัท
(ตางประเทศ)
เดิม
ใหม
WHT

15.0 %
มาตรา 70

ใหม
เดิม
ยกเวน WHT
กึ่งหนึ่ง 10.0%
มาตรา 70
หรือ
ทั้งหมด
มาตรา 13
พรฎ.689

NO
WHT

ใหม
NO
WHT

คู มื อ กองทุ น รวม

ภาษีของกองทุนรวม (นิติบุค คล)
กองทุนรวม (นิติบุคคล)
ภาระภาษีเงินได*

เดิม
ไมเป(น
หนวยภาษี

ใหม (ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
เป(นหนวยภาษี
มาตรา 39 “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล”… ใหหมายความรวมถึง
“(3/1) กองทุนรวมที่เป(นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ”
เงินได* มาตรา 40 (4) (ก) ไมมีหนาที่เสีย กองทุนรวม RMF
หรือกองทุนรวมเพื่อ
กองทุนรวมอื่น
SSO, กอช, กบข,
PVD, RMF
ยกเวน CIT

เงินได*ประเภทอื่น

เสีย CIT ฐาน “รายไดกอนหักรายจาย”
มาตรา 10 พรฎ.689 อัตรารอยละ 15.0 (มาตรา 67 (3))
WHT ขอ 4 (4) ท.ป. 4/2528
FINAL TAX มาตรา 14 พรฎ.689
ไมมีหนาที่เสีย
ยกเวน CIT มาตรา 65 ทวิ (15)
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คู มื อ กองทุ น รวม

ภาษีของผูถือหนวยลงทุนในกองทุน รวม (นิติบุค คล)
เงินได*พึงประเมิน
กําไรสวนเกินทุน
(Capital Gain)
เดิม : มาตรา 40 (8)
ใหม : มาตรา 40 (4) (ช)

บุคคล
บริษัท
บริษัท
ธรรมดา
(ไทย)
(ตางประเทศ)
ยกเวน
เดิม
ใหม
เดิม
ใหม
ภาษีเงินได รวมคํานวณ กองตราสารหนี้ กองอื่น NO WHT WHT 15.0 %
NO TAX
TAX
กฎกระทรวง 126 เป(นรายได
มาตรา 70
มาตรา 8
ขอ 2 (32)
+ บัญชีอัตรา
พรฎ.689
ภาษีเงินได (2) (ข)

ภาษีของผูถือหนวยลงทุนในกองทุน รวม (นิติบุค คล)
เงินได*พึงประเมิน
เงินสวนแบงของกําไร
(Dividend)

จาก “กองอื่น”
เดิม : มาตรา 40 (8)
ใหม : มาตรา 40 (4) (ข)

เงินสวนแบงของกําไร
จาก“กองตราสารหนี้”
เดิม : มาตรา 40 (8)
ใหม : มาตรา 40 (4) (ข)

บุคคลธรรมดา
เดิม
WHT 10%
เลือกรวม
คํานวณได
พรฎ.262

บริษัท
(ไทย)

ใหม
WHT 10%
มาตรา
50 (2) (จ)
+ มาตรา
48 (3)
วรรคสอง

ยกเวน
ภาษี
มาตรา 7
พรฎ.689
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บริษัท
(ตางประเทศ)
เดิม
ใหม

เดิม
ใหม
ยกเวน
กองอสังฯ กองอื่น NO WHT
WHT 10.0 %
WHT
กึ่งหนึ่ง
ยกเวน
มาตรา 70
10.0% ภาษีเงินได
หรือ
+ บัญชีอัตรา
ขอ 5
ทั้งหมด
กึ่งหนึ่ง
ภาษีเงินได
พรฎ.263 ท.ป.4/2528 หรือทั้งหมด
TAX
(2) (ค)
ขอ 5
ท.ป. 4/2528
+ มาตรา 13
พรฎ.689
ยกเวนภาษี
ยกเวนภาษี
มาตรา 7 พรฎ.689
มาตรา 7
พรฎ.689

คู มื อ กองทุ น รวม

ตัวอยาง กรณีก องทุนรวม (นิติบุค คล)

ไดรับยกเวนภาษีเงินได
♦

สํา หรั บ เงิ น ได ต ามมาตรา 40 (4) (ก) แห ง ประมวลรั ษ ฎากร (ดอกเบี้ ย )

♦

บางกรณี
สํา หรั บ เงิ น ได ต ามมาตรา 40 (4) (ก) แห ง ประมวลรั ษ ฎากร (ส ว นลด)

สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากร (ดอกเบีย้ ) บางกรณี
ข อ มู ล ในตารางข า งล า ง ใช สํา หรั บ ตั วอย า งที่ 1 และ 2
รายละเอียดหุนกู
ผูออกหุนกู
ประเภทหุนกู
สกุลเงิน
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
วันเริ่มการเสนอขายหุนกู
วันป!ดการเสนอขายหุนกู
วันที่ออกหุนกู
อายุของหุนกู
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู
อัตราดอกเบี้ย
งวดดอกเบี้ย
วันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดแรก
วันกําหนดชําระดอกเบี้ย
การชําระคืนเงินตน
การไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกู

บริษัท ฟลาเวอร จํากัด (มหาชน)
หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไม$ดอยสิทธิ
มีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู
สกุลเงินบาท
1,000 บาท
1,000 บาท
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
4 ป6
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566
อัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 3.0 ต$อป6
6 เดือน
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ทุกวันที่ 4 เมษายน และวันที่ 4 ตุลาคม ของทุกป6ตลอดอายุหุนกู
โดยหากวันชําระดอกเบี้ยไม$ตรงกับวันทําการ
จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเป<นวันทําการถัดไป
ชําระเงินตนครั้งเดียว
ไม$มี
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คู มื อ กองทุ น รวม
กองทุนรวมที่เป)นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลตางประเทศ
ลงทุนในตราสารหนี้ไทย/ตราสารหนี้ตางประเทศ
ก$อนวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ใหไดรับยกเวนไม$ตองเสียภาษี
(มาตรา 13 แห$งพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562)
ตั วอย า งที่ 1

กองทุนเปBดลีลา (นิติบุคคลไทย) ซื้อหุนกูของบริษัท ฟลาเวอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 100 หุน ชําระราคา
และรับมอบหุนกู เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ วันที่จ$ายดอกเบี้ย บริษัท ฟลาเวอร จํากัด (มหาชน)
ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย เป<นจํานวนเท$าใด

จากตัวอยาง
กองทุ น เป! ด ลี ล า ลงทุ น ในหุ นกู เมื่ อวั น ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ก$ อ นวั น ที่ ก ฎหมายใชบั ง คั บ
(20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
บริษัท ฟลาเวอร จํากัด (มหาชน) จ$ายดอกเบี้ยใหกองทุนเปBดลีลา เป<นจํานวน 1,500.00 บาท
(ดอกเบี้ยของเดือนเมษายน - กันยายน 2562)
ณ วันที่จายดอกเบี้ย
บริษัท ฟลาเวอร จํากัด (มหาชน) ไม$มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย เนื่องจากเงินไดจํานวนดังกล$าว
ไดรับยกเวนไม$ตองเสียภาษี
(มาตรา 13 แห$งพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562)
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คู มื อ กองทุ น รวม
กองทุนรวมที่เป)นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลตางประเทศ
ลงทุนในตราสารหนี้ไทยในตลาดรอง (รับโอนตราสารหนี้ไทย)
ตั้งแต$วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป<นตนไป
ในส$วนของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก$อนวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ใหไดรับยกเวนไม$ตองเสียภาษี
(มาตรา 11 แห$งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562)
ในส$วนของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป<นตนไป
จะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย ในอัตรารอยละ 15.0
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 353 (พ.ศ. 2562) และ คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.319/2563)
ลงทุนในตราสารหนี้ไทยในตลาดแรก
ตั้งแต$วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป<นตนไป
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันที่ถือครองตราสารหนี้ จะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย
ในอัตรารอยละ 15.0
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 353 (พ.ศ. 2562) และ คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563)
ตั วอย า งที่ 2

เมื่ อ วั น ที่ 2 กั น ยายน พ.ศ. 2562 กองทุ น เปB ด ลมรํ า เพย (นิ ติ บุ ค คลไทย) ไดซื้ อ หุ นกู ของบริ ษั ท
ฟลาเวอร จํากัด (มหาชน) จากบริษัท เมจิก จํากัด (มหาชน) จํานวน 100 หุน ราคาหุนละ 1,050.00 บาท
ณ วันที่จ$ายดอกเบี้ย บริษัท ฟลาเวอร จํากัด (มหาชน) ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย เป<นจํานวนเท$าใด
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คู มื อ กองทุ น รวม
จากตัวอยาง
กองทุนเป!ดลมรําเพย รับโอนหุนกู เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 หลังวันที่กฎหมายใชบังคับ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น แบ$งเป<น 2 ส$วน
- ส$วนที่เกิดขึ้นก$อนวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 1,000.00 บาท
- ส$วนที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป<นตนไป จํานวน 500.00 บาท
ณ วันที่จายดอกเบี้ย บริษัท ฟลาเวอร จํากัด (มหาชน)
- มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย สําหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เป<นตนไป จํานวน 500.00 บาท ในอัตรารอยละ 15.0 เป<นเงินจํานวน 75.00 บาท (500 x 15 %)
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 353 (พ.ศ. 2562) และ คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563)
- ส$ ว นดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก$ อ นวั น ที่ 20 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 จํ า นวน 1,000.00 บาท
ไม$ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย เนื่องจากเงินไดจํานวนดังกล$าว ไดรับยกเวนไม$ตองเสียภาษี
(มาตรา 11 แห$งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562)
เฉพาะกองทุนรวมที่เป)นนิติบุคคลไทย
ลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศในตลาดรอง (รับโอนตราสารหนี้ตางประเทศ)
ตั้งแต$วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป<นตนไป
ในส$วนของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก$อนวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ใหไดรับยกเวนไม$ตองเสียภาษี
(มาตรา 11 แห$งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562)
ในส$วนของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป<นตนไป
และเกิดขึ้นก$อนการรับโอนตราสารหนี้ฯ ใหไดรับยกเวนภาษี
(มาตรา 12 แห$งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562)
ในส$วนของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันที่รับโอนตราสารหนี้ฯ
จะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย ในอัตรารอยละ 15.0
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 353 (พ.ศ. 2562) และ คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563)
ตั วอย า งที่ 3

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 กองทุนเปBดลมรําเพย (นิติบุคคลไทย) ลงทุนในตราสารหนี้ต$างประเทศ
อายุ 3 ป6 โดยซื้อจาก บริษัท 88 Nippon จํากัด ประเทศญี่ปุSน จํานวน 100 หน$วย มูลค$าที่ตราไวหน$วยละ
3,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.0% ต$อป6 ปTจจุบันตราสารหนี้มีอายุคงเหลือ 1 ป6 8 เดือน กําหนดจ$ายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดื อน (วั น ที่ 11 ตุ ล าคม และวั น ที่ 11 เมษายน ของทุ กป6 ต ลอดอายุ ต ราสาร) ณ วั น ที่ จ$า ยดอกเบี้ ย
ผูจ$ายตองหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย เป<นจํานวนเท$าใด
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จากตัวอยาง
กองทุนเป!ดลมรําเพย รับโอนตราสารหนี้ตางประเทศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
หลังวันที่กฎหมายใชบังคับ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น แบ$งเป<น 3 ส$วน
- ส$วนที่เกิดขึ้นก$อนวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 5,000.00 บาท
- ส$ว นที่เ กิด ขึ้น ตั้งแต$วัน ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป<น ตนไป และเกิด ขึ้น ก$อนการรับโอน
ตราสารหนี้ฯ จํานวน 1,250.00 บาท
- ส$วนที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันที่รับโอนตราสารหนี้ฯ จํานวน 1,250.00 บาท
วันที่จายดอกเบี้ย ผูจ$ายเงินได
- มี หนาที่ หักภาษีเ งิ น ได ณ ที่ จ$ า ย สํ า หรั บ ดอกเบี้ ยที่ เ กิ ดขึ้ น ตั้ งแต$ วั นที่ ไดรับโอนตราสารหนี้
จํานวน 1,250.00 บาท ในอัตรารอยละ 15.0 เป<นเงินจํานวน 187.50 บาท (1,250 x 15 %)
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 353 (พ.ศ. 2562) และ คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563)
- ส$ ว นดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก$ อ นวั น ที่ 20 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 จํ า นวน 5,000.00 บาท และ
ดอกเบี้ยส$วนที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป<นตนไป และเกิดขึ้นก$อนการรับโอน
ตราสารหนี้ฯ จํานวน 1,250.00 บาท ไม$ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย เนื่องจากเงินไดจํานวนดังกล$าว
ไดรับยกเวนไม$ตองเสียภาษี
(มาตรา 11 และมาตรา 12 แห$งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562)
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สําหรับเงินไดต ามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากร (สวนลด)
ที่ไดรับตั้งแตวันที่ 20 สิง หาคม พ.ศ. 2562 เปน ตนไป
กองทุนรวมที่เป)นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลตางประเทศ
ลงทุนในตราสารหนี้ไทย/ตราสารหนี้ตางประเทศ ตั้งแต$วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป<นตนไป
ส$วนลดที่ไดรับ กรณีกองทุนรวมมิใช$ผูทรงคนแรกของตราสารหนี้
ไดรับยกเวนภาษีเงินได
(มาตรา 9 แห$งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562)
ส$วนลดที่ไดรับ กรณีกองทุนรวมเป<นผูทรงคนแรกของตราสารหนี้
จะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย ในอัตรารอยละ 15.0
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 353 (พ.ศ. 2562) และ คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563)
ตั วอย า งที่ 1

วันที่ 1 กันยายน 2562 กองทุนรวม Blue ซื้อตั๋วเงินชนิดไม$มีดอกเบี้ยจากผูออกตั๋วเงิน ในราคา 900.00 บาท
(ราคาหนาตั๋ว 1,000.00 บาท ) กําหนดไถ$ถอน 180 วัน ก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอน กองทุนรวม Blue ไดขายตั๋วเงิน
ฉบับดังกล$าวใหกับกองทุน Buddy ในราคา 950.00 บาท เงินไดส$วนลดที่กองทุนรวม Blue และกองทุนรวม Buddy
ไดรับ จะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย หรือไม$ อย$างไร
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จากตัวอยาง
ราคาหนาตั๋ว
(ราคาไถถอน)

ราคาซื้อ

สวนลด
(ราคาไถถอน-ราคาซื้อ)

ภาษี
หัก ณ ที่จาย

กองทุนรวม Blue

1,000

900

100

อัตรารอยละ 15.0

กองทุนรวม Buddy

1,000

950

50

ยกเวน

ผูซื้อ

ณ วันที่กองทุนรวม Blue ซื้อตั๋วเงินจากผูออกตั๋วเงิน
กองทุนรวม Blue ในฐานะผูทรงคนแรก มีเงินไดส$วนลด จํานวน 100.00 บาท
ผูจ$ายเงินได มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย จํานวน 15.00 บาท
(หักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย ในอัตรารอยละ 15.0 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 353 (พ.ศ. 2562) และ
คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 319/2563)
ณ วันที่กองทุนรวม Buddy ซื้อตั๋วเงิน (รับโอน) ฉบับดังกลาว จากกองทุนรวม Blue
กองทุนรวม Buddy มีเงินไดส$วนลด จํานวน 50.00 บาท
ผูจ$ายเงินได ไม$มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย เพราะกองทุนรวม Buddy ไดรับยกเวนไม$ตอง
เสียภาษี มาตรา 9 แห$งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ. 2562 เนื่องจากไม$ใช$ผูทรงคนแรก
ตั วอย า งที่ 2

วั นที่ 20 กั น ยายน 2562 บริ ษั ท ชมจั น ทร จํ า กั ด ซื้ อ ตั๋ ว เงิ น ชนิ ด ไม$ มี ด อกเบี้ ย จากผู ออกตั๋ ว เงิ น
ในราคา 1,350.00 บาท (ราคาหนาตั๋ว 1,500.00 บาท ) กําหนดไถ$ถอน 90 วัน ก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอน
บริษัท ชมจันทร จํากัด ไดขายตั๋วเงินฉบับดังกล$าวใหกับกองทุน Blue ในราคา 1,400.00 บาท เงินไดส$วนลด
ที่บริษัท ชมจันทร จํากัด และกองทุนรวม Blue ไดรับ จะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย หรือไม$ อย$างไร
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จากตัวอยาง
ผูซื้อ

ราคาหนาตั๋ว
(ราคาไถถอน)

ราคาซื้อ

สวนลด
(ราคาไถถอน-ราคาซื้อ)

ภาษี
หัก ณ ที่จาย

บริษัท ชมจันทร จํากัด

1,500

1,350

150

อัตรารอยละ 1.0

กองทุนรวม Blue

1,500

1,400

100

ยกเวน

ณ วันที่บริษัท ชมจันทรD จํากัด ซื้อตั๋วเงินจากผูออกตั๋วเงิน
บริษัท ชมจันทร จํากัด มีเงินไดส$วนลด จํานวน 150.00 บาท
ผูจ$ายเงินได มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย จํานวน 1.50 บาท
(หั กภาษี เ งิ น ได ณ ที่ จ$ า ย ในอั ต รารอยละ 1.0 ตามขอ 4 (1) (ก) ของคํา สั่ งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528)
ณ วันที่กองทุนรวม Blue ซื้อตั๋วเงิน (รับโอน) ฉบับดังกลาว จากบริษัท ชมจันทรD จํากัด
กองทุนรวม Blue มีเงินไดส$วนลด จํานวน 100.00 บาท
ผูจ$ายเงินได ไม$มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จ$าย
(กองทุนรวม Blue ไดรับยกเวนไม$ตองเสียภาษี ตามมาตรา 9 แห$งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689)
พ.ศ. 2562 เนื่องจากไม$ใช$ผูทรงคนแรก)
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การยื่นแบบแสดงรายการและการขอคืนภาษี

♦
♦
♦
♦

แบบแสดงรายการ
รายไดที่ตองเสียภาษี และภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ที่นาํ มาเครดิต
กํา หนดเวลา สถานที่ ยื่ น แบบ และชํา ระภาษี
บทลงโทษ และการขอคื น ภาษี

แบบแสดงรายการ
แบบแสดงรายการภาษี เงินไดมูลนิธิหรื อสมาคม หรือกองทุน รวม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69
แหงประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด.55)
(สามารถ Download แบบแสดงรายการ ได'ที่ www.rd.go.th > นิติบุคคล > ดาวน4โหลดแบบฟอร4ม >
แบบแสดงรายการภาษี > ภาษีเงินได'นิติบุคคล > ภ.ง.ด.55)

รายไดที่ตองเสีย ภาษี
รายได'ตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากร (ดอกเบี้ยและสวนลด) ที่ต'องนํามายื่นแบบแสดงรายการ

รายไดที่ไดรับจากในประเทศ

รายไดที่ไดรับจากต&างประเทศ

รายได'ที่ไมได'ถูกหักภาษีเงินได' ณ ที่จาย
รายได'ที่ถูกหักภาษีเงินได' ณ ที่จาย ไมเปAนไป
ตามอั ต ราที่ ก ฎหมายกํ า หนด (ถู ก หั ก ภาษี ฯ
น'อยกวาร'อยละ 15.0 มากกวาร'อยละ 15.0)
รายได' ที่ถูกหั กภาษี เ งิ น ได' ณ ที่ จ าย ในอั ต รา
ที่กฎหมายกําหนดและขอรับคืนภาษีที่ถูกหักไว'
นั้ น คื น หรื อ ขอเครดิ ต เงิ น ภาษี ที่ ถู ก หั ก ไว'
ทั้งหมดหรือบางสวน
สําหรับรายได'ที่ได'รับจากในประเทศ ที่ถูกหั ก
ภาษีเ งิ นได' ณ ที่จ าย ไว'ครบถ' ว นแล' ว เมื่อถึ ง
กําหนดเวลายื่นรายการ ให'ได'รับยกเว'นไมต'อง
นําเงินได'ดังกลาวมารวมคํานวณเปAนรายได'
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไมขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว'
นั้นคืนหรื อไมขอเครดิตเงิ นภาษีที่ถูกหักไว'นั้ น
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

รายได' ทั้ ง หมด ทั้ ง ที่ ถู ก หั ก และไมถู ก หั ก ภาษี
เงินได' ณ ที่จาย
(ถูกหักภาษีฯ ร'อยละ 15.0 น'อยกวาร'อยละ 15.0
มากกวาร'อยละ 15.0 ไมถูกหักภาษีฯ)
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ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ที่นํามาเครดิต

WHT ที่ถูกหักไวในประเทศ

WHT ที่ถูกหักไวในต&างประเทศ

ภาษี เ งิ น ได' หั ก ณ ที่ จ าย ที่ ถู ก หั ก ไว' จ ริ ง
ของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เฉพาะกรณีที่ถูก
หักภาษีฯ ไว'น'อยกวา หรือมากกวาร'อยละ 15.0
ของรายได' ที่ ไ ด' รั บ ในแตละครั้ ง และนํ า รายได'
ดังกลาวมาแสดงไว'ในแบบ ภ.ง.ด.55

ภาษี เ งิ น ได' หั ก ณ ที่ จ าย ที่ ถู ก หั ก ไว' จ ริ ง
ของรอบระยะเวลาบั ญ ชี เ ดี ย วกั น แตไมเกิ น
ร' อ ยละ 15.0 ของรายได' ที่ ไ ด' รั บ ในแตละครั้ ง
แม' ก องทุ น รวมจะถู ก หั ก ภาษี เ งิ น ได' ณ ที่ จ าย
เกินกวาร'อยละ 15.0 ก็ตาม

กําหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และชําระภาษี
ผู'มีหน'าที่ยื่นแบบฯ จะต'องยื่นแบบพร'อมทั้งชําระภาษี (ถ'ามี) ภายในกําหนด 150 วัน นับแตวันสุดท'ายของ
รอบระยะเวลาบัญชีตอเจ'าพนักงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท'องที่ที่สํานักงานใหญตั้งอยู หรือ
ยื่นแบบฯ ผานทางเว็บไซต4กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th > ยื่นแบบทุกประเภท (e-Filing) > ภาษีเงินได'นิติบุคคล >
ภ.ง.ด.55

บทลงโทษ
กรณีไมยื่นแบบฯ ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 68 แหงประมวลรัษฎากร ภายในกําหนดเวลาดังกลาว
อาจต'องระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 แหงประมวลรัษฎากร)
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การขอคืนภาษี
กรณี ก องทุ นรวม มี ห น า ที่ ต อ งเสี ย ภาษี
แต&ถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จ&าย และนําส&งไวเกินกว&าอัตราที่กฎหมายกําหนด (เกินกว&ารอยละ 15.0)

กองทุนรวมสามารถยื่นคํารองขอคืนเงินภาษีอากร
ด'วยแบบ ภ.ง.ด.55 ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ หรือยื่นแบบ ค.10 ขอคืน
ภายใน 3 ปW นับแตวันสุดท'ายแหงกําหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกําหนด
(มาตรา 63 แหงประมวลรัษฎากร)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจ ารณาตรวจคืนเงินภาษีอากร
เชน
รายงานแสดงการลงทุนในตราสารหนี้ (Portfolio)
ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วันที่ลงทุน
กรณีมีการลงทุนทั้งกอนและหลังวันที่กฎหมายใช'บังคับ
เอกสารยืนยันการลงทุน หรือได'มาของตราสารหนี้ (Trade confirmation letter)
รายงานแสดงการจายดอกเบี้ยที่ได'รับจากนายทะเบียน
พร'อมตารางแสดงการคํานวณดอกเบี้ยชวงเวลากอนวันที่กฎหมายใช'บังคับ
และหลังวันที่กฎหมายใช'บังคับ
หนังสือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร

สามารถ Download แบบ ภ.ง.ด.55 หรือ แบบ ค.10 ไดที่
www.rd.go.th > นิติบุคคล > ดาวน4โหลดแบบฟอร4ม >
แบบแสดงรายการภาษี > ภาษีเงินได'นิติบุคคล > ภ.ง.ด.55
แบบคําร'อง/คําขออนุมัติ > อื่น ๆ > ค.10
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กรณี ก องทุ นรวม ไม มี ห น า ที่ ต อ งเสี ย ภาษี
แตถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย และนําสงแลว

กองทุนรวมสามารถยื่นคํารองขอคืนเงินภาษีอากร
ด'วยแบบ ค.10 ภายใน 3 ปW นับแตวันสุดท'ายแหงกําหนดเวลายื่นรายการภาษี
ตามที่กฎหมายกําหนด
(มาตรา 27 ตรี แหงประมวลรัษฎากร)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจ ารณาตรวจคืนเงินภาษีอากร
เชน
รายงานแสดงการลงทุนในตราสารหนี้ (Portfolio)
ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
กรณีลงทุนกอนวันที่กฎหมายใช'บังคับ
เอกสารยืนยันการลงทุน หรือได'มาของตราสารหนี้ (Trade confirmation letter)
รายงานแสดงการจายดอกเบี้ยที่ได'รับจากนายทะเบียน
พร'อมตารางแสดงการคํานวณดอกเบี้ย
หนังสือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร

สามารถ Download แบบ ค.10 ได ที่
www.rd.go.th > นิติบุคคล > ดาวน4โหลดแบบฟอร4ม > แบบคําร'อง/คําขออนุมัติ >
อื่น ๆ > ค.10
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