ภาษีและเครดิ
เครดิตเงินปนผล
การลงทุนในตราสารทุนประเภท “หุ้นสามัญ” และ “หุ้นบุริมสิ ทธิ ” ผู้ลงทุนไทยทีเป็ นบุคคลธรรมดา จะมี
ประเภทเงินได้ทเี กีย วข้องกับการเสียภาษีทตี อ้ งพิจารณา คือ เงินปนั ผล (Dividend) และเงินกําไรจากการขายหรือโอน
หุน้ (Capital Gain) ซึง สามารถสรุปภาระภาษีของผูล้ งทุนได้ตามตารางนี4
ประเภทเงิ นได้
เงิ นปันผล (Dividend)

เงิ นกําไรจากการขายหรือโอนหุ้น
สามัญ / หุ้นบุริมสิ ทธิ (Capital
Capital Gain)

ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา
1. กรณี ได้รบั เงิ นปันผลจากบริษทั ที8ตงั : ขึน: ตามกฎหมายไทย
(ซึ8งไม่ใช่บริษทั ที8ได้รบั BOI)
ภาษี ณ ที8จ่าย : ถูกหักในอัตรา 10%
ภาษีสิ:นปี : สามารถเลือกดําเนินการได้ 2 วิธี
(ก) ยินยอมให้หกั ภาษี ณ ทีจ ่ายในอัตรา 10% โดยผูล้ งทุนไม่ตอ้ ง
นําเงินปนั ผลทีไ ด้รบั ในปี นนั 4 มาคํานวณเพือเสียภาษีตอนสิน4 ปี
(ข) นําเงินปนั ผลทีไ ด้รบั ทัง4 สิน4 ในปี นนั 4 มาคํานวณภาษีรวมกับเงินได้
ประเภทอืน ซึง ผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิในการเครดิตภาษีเงินปนั ผล
2. กรณี ได้รบั เงิ นปันผลจากบริษทั ที8ได้รบั การส่งเสริม
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ภาษี ณ ที8จ่าย : ไม่ถูกหักภาษี ณ ทีจ ่าย
ภาษีสิ:นปี : ได้รบั การยกเว้น ไม่ตอ้ งนําเงินปนั ผลทีไ ด้รบั ในปี นนั 4 มา
คํานวณเพือเสียภาษีตอนสิน4 ปี และไม่ได้รบั สิทธิในการเครดิตภาษีเงิน
ปนั ผล
• ยกเว้นภาษี เฉพาะเงินได้จากการขายหรือโอนหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• กรณีทเี ป็ นการขายหรือโอนหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผูล้ งทุนทีเ ป็ นบุคคลธรรมดาทีอ ยู่ในไทยถึง 180 วันในปี ภาษี
ต้องเสียภาษี โดยจะถูถูกหัก ณ ที8จ่ายตามอัตราภาษี ก้าวหน้ า
และต้องนําเงินได้ไปรวมคํานวณตอนสิน4 ปี

เครดิตภาษีเงินปนผล
ผูล้ งทุนจําเป็ นจะต้องรูแ้ ละเข้าใจเรืองภาษี เพราะการจ่ายภาษีอากรให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามกฎหมายกําหนดเป็ นสิง ทีผ ูล้ งทุนจะต้องถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี4 ความเข้าใจเรืองภาษียงั อาจช่วยประหยัดรายจ่ายภาษีได้ดว้ ย
สําหรับ “เงิ นปันผล” หรือ ““เงิ นส่วนแบ่งกําไร” นัน4 มีทมี าจากกําไรสุทธิของ
บริษัทหรือห้าางหุ
งหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ กําไรสุทธิน4ีได้เสียภาษีไปแล้ว ครัง4 หนึงในรูปของ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมือนํ ามาจ่ายเป็ นเงินปนั ผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรให้กบั ผู้ถอื หุ้น
หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน ผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนก็ต้องนําเงินปนั ผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรดังกล่าวมาคํานวณเพื
นวณเ อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาอีก ซึง เข้าข่ายเป็ นการเสียภาษีซ4าํ ซ้อนจากกําไรก้อนเดียวกัน
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ทางกรมสรรพากรจึงหาแนวทางเพือทีจ ะบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผทู้ ไี ด้รบั เงินปนั ผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไร ซึง
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กําหนดไว้ว่าให้คนื เงินภาษีให้แก่ผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนซึง เป็ นผูม้ หี น้าทีเ สีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเงินภาษีทคี นื ให้น4ีเรียกว่า “เครดิ ตภาษี เงิ นปันผล”
ทัง4 นี4 กฎหมายได้ให้ทางเลือกว่า... จะเลือกถูกหัก ณ ที8จ่าย 10% แล้วไม่ต้องนําเงิ นปันผลมารวมคํานวณ
เป็ นเงิ นได้ตอนสิ: นปี หรือจะนําเงิ นปันผลมารวมคํานวณเป็ นเงิ นได้และเสียภาษี ตามอัตราก้าวหน้ าตอนสิ: นปี ก็
ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเลือกทีจ ะนํามารวมคํานวณแล้ว ก็ตอ้ งนําเงินปนั ผลทุกก้อนทีไ ด้รบั มาคํานวณ จะเลือกเฉพาะ
เงินปนั ผลของบางบริษทั มารวมไม่ได้ โดยสูตรการคํานวณเครดิตภาษีเงินปนั ผลมีดงั นี4
เงินปันผล และ/หรือ เงินส่วนแบ่งกําไร x

อ ัตราภาษี
100 - อ ัตราภาษี

อ ัตราภาษีเงินได้
ของนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
' า่ ย
เงินปันผล

แต่เนืองจากบริษทั แต่ละบริษทั เสียภาษีนิตบิ ุคคลในอัตราทีไ ม่เท่ากัน ดังนัน4 ปจั จัยทีผ ูล้ งทุนจะใช้พจิ ารณาว่า
เงินปนั ผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรทีไ ด้รบั นัน4 สามารถนํามาเครดิตภาษีได้หรือไม่กค็ อื “บริ ษทั ที8 ลงทุนเสียภาษี เงิ นได้
นิ ติบุคคลหรือไม่”
ถ้าบริษัทนัน4 “เสียภาษี ” ผู้ลงทุนก็สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปนั ผลได้ แต่จะนํามาเครดิตได้ในอัตราเท่าใด
ขึน4 อยู่กบั ว่าบริษทั ทีล งทุนเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละเท่าใด หรือถ้าบริษทั เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลหลาย
อัตรา ก็จะแยกคํานวณตามเงินปนั ผลในแต่ละอัตรา ซึง จะระบุชดั เจนอยู่ในหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ ่าย
แต่ถา้ บริษทั นัน4 “ไม่เสียภาษี ” ผูล้ งทุนจะไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปนั ผลได้ ซึง ผูล้ งทุนควรจะพิจารณาต่อ
ว่าบริษทั ไม่เสียภาษีเนืองจากอะไร เช่น เป็ นกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบริษัทยังอยู่ในช่วงเวลา
ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เป็ นต้น
เงิ นปันผลจาก
• บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
• กิจการ SMEs
- กําไรสุทธิ 1,000,000 บาทแรก
- กําไรสุทธิ 1,000,001 – 3,000,000 บาท
- กําไรสุทธิ 3,000,001 ขึน4 ไป
• บริษทั ทีจ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
เฉพาะส่วนทีไ ม่เกิน 300 ล้านบาท
• บริษทั ทีจ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)
• บริษทั ทีไ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

อัตราภาษี
นิ ติบุคคล
30%

เครดิ ตภาษี
เงิ นปันผล
3/7

15%
25%
30%

3/17
1/3
3/7

25%
20%
ได้รบั ยกเว้น

1/3
1/4
ใช้เครดิ ตภาษีไม่ได้*

หมายเหตุ : * เนืองจากบริษทั ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
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เพือให้เข้า ใจง่ายขึ4น ลองไปดูตัว อย่างการคํานวณภาษีแ ละการขอเครดิตภาษีเ งินปนั ผล ซึงการคํานวณ
ดังกล่าวจะเป็ นการคํานวณในกรณีทผี ูล้ งทุนมีรายได้ 2 ทาง คือ “เงิ นเดือน” และ “เงิ นปั นผลจากบริ ษทั ที8 เสียภาษี
นิ ติบุคคลในอัตรา 30%” โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ...
• กรณี ที8 1 : ยอมให้หกั ภาษี ณ ทีจ ่าย 10% แล้วไม่ตอ้ งนําเงินปนั ผลมารวมคํานวณภาษีตอนสิน4 ปี
• กรณี ที8 2 : นําเงินปนั ผลมารวมคํานวณภาษี และขอเครดิตภาษีตอนสิน4 ปี
ตารางแสดงการคํานวณภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาของนายอานนท์ ประจําปี ภาษี 25XX

เงินได้จากเงินเดือน (50,000 x 12)
หัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (40% ไม่เกิน 60,000 บาท)
เงิ นได้หลังหักค่าใช้จา่ ย
เงินได้จากเงินปนั ผล
บวก เครดิตภาษีเงินปนั ผล
รวมเงิ นได้จากเงิ นปันผล
รวมเงิ นได้ทงั : 2 ประเภท
หัก ค่าลดหย่อนผูม้ เี งินได้
เงิ นได้สุทธิ เพื8อเสียภาษี
ภาษี : 1. ยกเว้นภาษี 150,000 บาทแรก
2. ตัง4 แต่ 150,001 - 500,000 บาท (10%)
3. ตัง4 แต่ 500,001 - 1,000,000 บาท (20%)
รวมภาษี ที8ต้องชําระ
หัก ภาษี ณ ทีจ ่าย
• เงินเดือน
• เงินปนั ผล
หัก เครดิตภาษีเงินปนั ผล
ภาษีที8ต้องชําระเพิ8 มเติ ม / (ภาษี ที8ชาํ ระเกิ นขอคืน)
หมายเหตุ :

กรณี ที8 1
ไม่รวมเงิ นปันผล
600,000
(60,000)
540,000
540,000
(30,000)
510,000

กรณี ที8 2
รวมเงิ นปันผล
600,000
(60,000)
540,000
70,000
*
30,000
100,000
640,000
(30,000)
610,000

35,000
2,000
37,000

35,000
22,000
57,000

(37,000)
-

(37,000)
(7,000)
**
(30,000)
(17,000)

* เครดิตภาษีเงินปนั ผลคํานวณจาก [30/(100 – 30)] x 70,000 = 30,000 บาท
** ภาษีหกั ณ ทีจ ่ายของเงินปนั ผลคํานวณจาก 70,000 x 10% = 7,000 บาท
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จากตัวอย่างจะพบว่า...
• กรณี ไม่รวมเงิ นปั นผล ผูล้ งทุนต้องเสียภาษี 37,000 บาท ซึง เมือหักลบกับภาษีทถี ูกหัก ณ ทีจ่ายไป
แล้ว จํ า นวน 37,000 บาท ทํ า ให้ต อนสิ4น ปี ไ ม่ ต้ อ งชํ า ระภาษี เ พิม ขณะเดีย วกัน ก็ไ ม่ ไ ด้เ งิน คืน จาก
กรมสรรพากร แต่หากมานึกดูให้ดๆี จะพบว่า... ก่อนทีผ ลู้ งทุนจะมาคํานวณภาษีตอนสิน4 ปี นัน4 ผูล้ งทุนได้
เลือกให้บริษทั หักภาษี ณ ทีจ ่ายจากเงินปนั ผลไปก่อนแล้ว 7,000 บาท (ซึง ไม่ได้รวมอยู่ในตารางข้างต้น)
ดังนัน4 จริงๆ แล้ว ผูล้ งทุนจะเสียภาษี ทงั : สิ: น 44,000 บาท (37,000 + 7,000)
• กรณี รวมเงิ นปั นผล ผูล้ งทุนต้องเสี ยภาษี 57,000 บาท ซึง ดูเหมือนจะมากกว่ากรณีไม่รวมเงินปนั ผล
ค่อนข้างมาก แต่เมือหักลบกับภาษีทถี ูกหัก ณ ทีจ ่ายไปแล้วจํานวน 44,000 บาท (37,000 + 7,000) และ
เครดิตภาษีอกี 30,000 บาท ทําให้ผ้ลู งทุนไม่ต้องชํา ระภาษี เพิ8 มตอนสิ: นปี แถมยังได้เงิ นคืนจาก
กรมสรรพากรตัง: 17,000 บาท นัน หมายความว่าจริงๆ แล้ว ผู้ลงทุนจะเสี ยภาษี ทงั : สิ: นแค่ 40,000
บาท (57,000 - 17,000) น้อยกว่ากรณีไม่รวมเงินปนั ผลถึง 4,000 บาทเลยทีเดียว
เทคนิคคร่าวๆ ว่า… จะเลือกใช้เครดิ ตภาษี เงิ นปั นผลหรือไม่ ให้พจิ ารณาจากเงินได้สุทธิทตี ้องเสียภาษี
หากใครมีเงินได้สทุ ธิอยู่ในขัน4 ทีไ ด้รบั ยกเว้นภาษี หรือเสียภาษีในอัตราทีต ํากว่า 30% ควรเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปนั ผล
เนืองจากมีโอกาสได้รบั เงินภาษีคนื
แต่หากใครมีเงินได้สทุ ธิทตี อ้ งเสียภาษีในอัตรา 37% ก็ไม่ควรใช้สทิ ธิขอเครดิตภาษี เพราะการนําเงินปนั ผลมา
ทําการเครดิตภาษี ไม่ว่าเงินปนั ผลก้อนนัน4 จะมากหรือน้อยแค่ไหน อาจไม่ได้ประโยชน์อะไร กล่าวคือ จะเสียภาษีเท่า
เดิม เท่ากับกรณีทไี ม่ได้นําเงินปนั ผลมารวมคํานวณ แต่อย่างไรก็ตาม เทคนิ คนี: กไ็ ม่แน่ เสมอไป ควรจะลองคํานวณ
ดูก่อนด้วย
ฝากทิง4 ท้ายไว้อกี นิด สําหรับหลายๆ ท่านทีเ คยมองข้ามการขอเครดิตภาษีเงินปนั ผลมานาน นับจากนี4อตั รา
ภาษีทจี ่ายของแต่ละบริษทั น่ าจะเป็ นอีกส่วนหนึงทีใ ช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน เนืองจากผลประโยชน์เพิม เติมจาก
การขอเครดิตภาษีเงินปนั ผลดังกล่าว อยู่ทวี ่า... ท่านพร้อมทีจ ะให้ความสนใจกับผลประโยชน์ทคี วรจะได้รบั นี4 หรือยังคง
ละเลยผลประโยชน์สว่ นนี4ต่อไปอีก
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