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ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทุน 

ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมฉบับน้ี ใช้เพ่ือประโยชน์ในการเป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นแก่ผู้ลงทุนเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเท่าน้ัน คู่มือการลงทุนฉบับน้ีไม่ถือว่าเป็นการให้
คําแนะนําหรือปรึกษาทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับการลงทุนและสถานะทาง
ภาษีอากรของผู้ลงทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมท้ังข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
อ้างอิงอยู่ในคู่มือฉบับน้ี อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษา
และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หรือปรึกษากับศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับ
ที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรง (ถ้ามี) ก่อนการลงทุน  โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการที่ผู้ลงทุนกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือฉบับน้ี 



บทนํา 

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมน้ี ได้จัดทําขึ้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  หรือตามประกาศอ่ืนที่มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ที่กําหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดส่ง 
แจกจ่าย หรือจัดให้มีคู่มือการลงทุนสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยคู่มือการลงทุนน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ลงทุนที่
ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออมเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อ 
ผู้ลงทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกําหนดไว้ การชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ
การชําระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชําระเบ้ียปรับเงินเพ่ิมหากผู้ลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนกําหนด เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนด้วยความเข้าใจ
ถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออมเป็นการลงทุนระยะยาว มีเง่ือนไขและภาระผูกพัน
หลายปี  

จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับน้ีอย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กันไปพร้อมกับ
การศึกษาหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพ่ือการออมแต่ละกองทุน แล้ว
จึงตัดสินใจตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควร 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ประมวลรัษฎากร 
ประเภทเงินได้พึงประเมิน 
 

มาตรา 40  เงินได้พึงประเมินน้ัน คือเงินได้ประเภทต่อไปน้ี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงิน
หรือผู้อ่ืนออกแทนให้สําหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด 

 
(1) เงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียเลี้ยง โบนัส เบ้ียหวัด บําเหน็จ 

บํานาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คํานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่
นายจ้างจ่ายชําระหน้ีใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าทีต้่องชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้
เน่ืองจากการจ้างแรงงาน 

 
(2) เงินได้เน่ืองจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานท่ีทํา หรือจากการรับทํางานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม 

ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คํานวณได้
จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชําระหน้ีใดๆ ซึ่งผู้มีเงิน
ได้มีหน้าที่ต้องชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรอืประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เน่ืองจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานที่ทํา 
หรือจากการรับทํางานให้น้ันไม่ว่าหน้าที่ หรือตําแหน่งงาน หรืองานที่รับทําให้น้ันจะเป็นการประจําหรือ
ช่ัวคราว 

 
(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลขิสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มา

จากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอ่ืน หรือคําพิพากษาของศาล 
 
(4) เงินได้ที่เป็น 

   (ก) ดอกเบ้ียพันธบัตร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุ้นกู้ ดอกเบ้ียต๋ัวเงิน ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมไม่ว่า
จะมีหลักประกันหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงิน
ได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จา่ยตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่
ถอนกับราคาจําหน่ายต๋ัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน
เป็นผู้ออกและจําหน่ายคร้ังแรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ
ดอกเบ้ีย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่ว่าจะ
มีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม 

(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังขึ้นสําหรับใหกู้้ยืมเงิน เพ่ือส่งเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรที่อยู่ในบังคับ ต้องถูกหัก
ภาษีไว้ ณ ที่จา่ย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่่ายตาม
กฎหมายดังกล่าว 

เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณเงินได้ตามวรรคหน่ึง ในกรณีทีบุ่ตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้
ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือ
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ว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดา
มารดาใช้อํานาจปกครองร่วมกัน 

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ด้วยโดย
อนุโลม 

(ค) เงินโบนัสทีจ่่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะสว่นที่จ่ายไม่เกินกว่ากําไรและเงินที่

กันไว้รวมกัน 
(จ) เงินเพ่ิมทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งต้ังจากกําไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้

รวมกัน 
(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน 

หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน 
(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน โอนหน่วยลงทุน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ 

พันธบัตรหรือต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออก 
รวมทั้งเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวม ทั้งน้ี เฉพาะ
ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน” 

(ซ) เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือ 
ครอบครองโทเคนดิจิทัล 

(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรอืโทเคนดิจิทัล ทั้งน้ี เฉพาะซึง่ตี
ราคา เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 

 
(5) เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้เน่ืองจาก 

(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน 
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน 
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายน้ัน โดยไม่ต้องคืนเงิน

หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว 
ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเช่ือว่า ผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ตํ่าไป ไม่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินได้น้ันตามจํานวนเงินที่ทรัพย์สินน้ันสมควรให้เช่า
ได้ตามปกติ และให้ถือว่าจํานวนเงินที่ประเมินน้ีเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การ
ประเมินก็ได้ ทัง้น้ีให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันทําสญัญาจนถึงวันผิด
สัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิดสัญญาน้ัน 

 
(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การ

บัญชี ประณีตศิลปกรรม หรอืวิชาชีพอิสระอ่ืน ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว้ 
(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสําคญันอกจาก

เครื่องมือ 
(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืนนอกจากที่

ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว 
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            เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหน่ึง ถา้ผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่ืนออกแทนให้สําหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่าทอด
ใดหรือในปีภาษีใดก็ตาม ใหถ้อืเป็นเงินได้ประเภทและของ ปีภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้น้ัน 
 
 
ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ 

มาตรา 42 ทวิ เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
ได้ร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท 

ในกรณีสามีภรยิาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรคหน่ึง และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่าง
ฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา 42 ตร ีเงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (3) เฉพาะที่เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลขิสทิธ์ิ

หรือสิทธิอย่างอ่ืน ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีทีส่ามภีริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรคหน่ึง และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้

ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ในวรรคหน่ึง 
 
มาตรา 43 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีกําหนดโดยพระ

ราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา 44 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีกําหนดโดยพระ

ราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา 45 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีกําหนดโดยพระ

ราชกฤษฎีกา 
มาตรา 46 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมให้หักคา่ใช้จ่ายได้ตามท่ีกําหนดโดยพระ

ราชกฤษฎีกา 
 
เงินเพิ่มกรณีไม่เสียหรือนําสง่ภาษีภายในกําหนดเวลา 
          มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลาตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่ง
ลักษณะน้ีเก่ียวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่
ต้องเสีย หรือนําส่งโดยไม่รวมเบ้ียปรับ 
             ในกรณีอธิบดีอนุมัติให้ขยายกําหนดเวลาชําระหรือนําส่งภาษี และได้มีการชําระหรือนําส่งภาษี
ภายในกําหนดเวลาที่ขยายให้น้ัน เงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงใหล้ดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 
             การคํานวณเงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เริ่มนับเมือ่พ้นกําหนดเวลาการย่ืนรายการหรือ
นําส่งภาษีจนถึงวันชําระหรือนําส่งภาษี แต่เงินเพ่ิมที่คํานวณได้มิให้เกินจาํนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนําส่ง ไม่ว่า
ภาษีที่ต้องเสียหรือนําส่งน้ันจะเกิดจากการประเมินหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคํา
พิพากษาของศาล 
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