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ขอ้มลูน้ีมไีวใ้ชเ้ป็นแนวทำงเทำ่นัน้ และอำจแตกตำ่งกนัไปตำมสถำนกำรณ์สว่นบคุคลของคณุ 
นอกเหนือจำกกรณีของ "ภำษีเงนิไดแ้ละภำษีสงัคมส ำหรับพนักงำนต ำแหน่งเคลือ่นที"่ แลว้ 
คณุจะถอืเป็นพนักงำนประจ ำในทอ้งที ่ เป็นพลเมอืงไทยและพ ำนักอยูใ่นประเทศไทยตลอดระยะเวลำ 
กลำ่วคอื ตัง้แตวั่นทีค่ณุซือ้หุน้ครัง้แรกในโปรแกรมจนถงึวันสิน้สดุโปรแกรมในอกี 24 เดอืน 
ชว่งน้ีเรยีกวำ่ระยะเวลำกำรถอืครอง  
 

ในหัวขอ้ "ภำษีเงนิไดแ้ละภำษีสงัคมส ำหรับพนักงำนต ำแหน่งเคลือ่นที"่ 
จะกลำ่วถงึกำรจัดกำรภำษีส ำหรับหุน้ของคณุในกรณีทีค่ณุท ำงำนอยูน่อกประเทศไทย 
ดว้ยเหตน้ีุจงึถอืวำ่คณุเสยีภำษีและพ ำนักอยูใ่นประเทศทีค่ณุก ำลังท ำงำนอยูใ่นชว่งเวลำทีก่ลำ่วถงึ  
 

ค ำแนะน ำดำ้นภำษีน้ีไม่ใชค่ ำแนะน ำทีถ่กูปรับใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์สว่นบคุคลของคณุ 
หำกคณุตอ้งกำรกำรยนืยนัสถำนะทำงภำษีสว่นบคุคล คณุควรตดิตอ่ทีป่รกึษำดำ้นภำษีมอือำชพี  
 

ขอ้มลูนี้ไดร้ับกำรยอมรับวำ่ถกูตอ้งเมือ่วันที ่6 พฤศจกิำยน 2562 กำรเปลีย่นแปลงกฎหมำยหรอือตัรำภำษีใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในอนำคตอำจสง่ผลตอ่ขอ้มลูน้ี 

  

ภาษเีงนิไดแ้ละภาษสีงัคม 

ฉันจะตอ้งจำ่ยภำษีเงนิไดห้รอืภำษีสงัคมอันเน่ืองมำจำกหุน้ของฉันหรอืไม?่ 

ตำรำงดำ้นลำ่งระบคุวำมรับผดิในกำรเสยีภำษีและจ ำนวนเงนิทีต่อ้งเสยีภำษีส ำหรับหุน้ทีค่ณุไดร้ับในโปรแกร
ม: 

      ภาษเีงนิไดแ้ละเบีย้ประกนัสงัคม 

จดุทีจ่ะตอ้งเร ิม่ช าระภาษ ี ยอดทีน่ ามาค านวณภาษ ี

หุน้ทีซ่ือ้ 

 

จะไมม่กีำรหักภำษีเงนิไดห้รอืภำษีสงัคม ไมม่ขีอ้มลู 

หุน้จบัคู ่ คณุจะตอ้งเสยีภำษีเงนิไดเ้มือ่มกีำรสง่หุน้จับคูเ่ขำ้สู่

บัญชสีว่นบคุคลของคณุเมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอื
ครอง เรยีกวำ่วันทีจ่ัดสง่ 

 

จ ำนวนเงนิทีจ่ะน ำมำค ำนวณภำษีเงนิได ้
คอืมลูคำ่ตลำดของหุน้ในวันทีจ่ัดสง่ 

 

หุน้ปนัผล คณุจะตอ้งช ำระภำษีตำมจ ำนวนเงนิปันผลทีใ่ชซ้ือ้หุ ้
นปันผล คณุไมต่อ้งจำ่ยภำษีสงัคมจำกเงนิจ ำนวนน้ี 

จ ำนวนเงนิทีจ่ะน ำมำค ำนวณภำษีเงนิได ้
คอืเงนิปันผลทีค่ณุไดร้ับ 
ซึง่ถกูใชไ้ปซือ้หุน้ปันผล 

 

ฉนัจะจา่ยภาษเีงนิไดแ้ละภาษสีงัคมอนัเนือ่งมาจากหุน้ของฉนัไดอ้ยา่งไร? 

ผูว้ำ่จำ้งของคณุจะไมห่ักภำษีเงนิไดแ้ละภำษีสงัคมทีค่ ำนวณจำกหุน้จับคู ่ผูว้ำ่จำ้งของคณุจะไม ่
หักภำษีเงนิไดจ้ำกรำยไดจ้ำกเงนิปันผลทีใ่ชซ้ือ้หุน้ปันผล ทำ่นจะตอ้งรับผดิชอบภำษีทีเ่กดิจำกเงนิปันผล 
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ภาษเีงนิไดแ้ละภาษสีงัคมส าหรบัพนกังานเคลือ่นที ่ 

ฉันจะตอ้งจำ่ยภำษีเงนิไดห้รอืภำษีสงัคมอันเน่ืองมำจำกหุน้ของฉันหรอืไม ่
หำกฉันท ำงำนในประเทศไทยเป็นเวลำเพยีงสว่นหนึง่ของระยะเวลำกำรถอืครอง? 

ประเทศไทยมกีำรเก็บภำษีผูท้ีพ่ ำนักอำศัยและไมไ่ดพ้ ำนักอำศัยในประเทศโดยค ำนวณจำกรำยไดท้ีก่ำรประเ
มนิจำกกำรจำ้งงำนหรอืกำรด ำเนนิธรุกจิในประเทศไทย 
โดยไมค่ ำนงึวำ่รำยไดด้ังกลำ่วมำจำกในหรอืนอกประเทศ 
ผูพ้ ำนักอำศัยทีม่รีำยไดจ้ำกตำ่งประเทศจะตอ้งเสยีภำษีจำกรำยไดนั้น้หำกรำยไดนั้น้ถกูโอนเขำ้มำยังประเทศ
ไทยในปีนัน้ๆ 

 

ฉันจะจำ่ยภำษีเงนิไดแ้ละภำษีสงัคมอันเน่ืองมำจำกหุน้ของฉันไดอ้ยำ่งไร? 

ผูว้ำ่จำ้งของคณุจะไมห่ักภำษีเงนิไดแ้ละภำษีสงัคมทีค่ ำนวณจำกหุน้จับคู ่ 

ผูว้ำ่จำ้งของคณุจะไมห่ักภำษีเงนิไดจ้ำกรำยไดจ้ำกเงนิปันผลทีใ่ชซ้ือ้หุน้ปันผล 

ทำ่นจะตอ้งรับผดิชอบในกำรช ำระภำษีตำมทีก่ ำหนดในประเทศไทยและตำมรำยไดจ้ำกหุน้ของทำ่น 

การขายหุน้ 

ฉันจะตอ้งรับผดิชอบภำษีและภำษีสงัคมเมือ่ฉันขำยหุน้หรอืไม?่ 

คณุอำจตอ้งรับผดิชอบในกำรช ำระภำษีก ำไรสว่นตำ่งจำกรำคำหลักทรัพย ์ซึง่เกดิจำกกำรขำยหุน้ของคณุ 
ก ำไรทีจ่ะตอ้งเสยีภำษีจะถกูค ำนวณเป็นผลตำ่งระหวำ่งยอดขำยของคณุและผลรวมของ: (1) 

จ ำนวนเงนิทีค่ณุจำ่ยเพือ่ซือ้หุน้ (ส ำหรับหุน้ทีซ่ือ้แลว้และหุน้ปันผล) และ (2) 

จ ำนวนเงนิทีจ่ะตอ้งเสยีภำษีเงนิไดอ้ยูก่อ่นแลว้ (ส ำหรับหุน้จับคูข่องคณุ)  

ทำ่นตอ้งรับผดิชอบในกำรรำยงำนผลก ำไรทีจ่ะตอ้งน ำมำค ำนวณภำษีและช ำระภำษีตำมก ำหนดผำ่นทำงแบ
บคนืภำษีสว่นบคุคลของคณุ (ดดูำ้นลำ่ง)  

การรายงาน 

ฉันจะมขีอ้ก ำหนดใดๆ เกีย่วกบักำรรำยงำนหรอืไม่? 

ม ีบคุคลทกุคนทีม่รีำยไดจ้ะตอ้งยืน่แบบคนืภำษีภำยในวันที ่31 มนีำคมของปีตอ่ไป 
ยกเวน้บคุคลทีม่รีำยไดจ้ำกกำรจำ้งงำนไมเ่กนิ 120,000 บำท (ส ำหรับผูท้ีโ่สด) หรอืไมเ่กนิ 220,000 บำท 
(ส ำหรับผูท้ีส่มรสแลว้) และในกรณีทีม่รีำยไดจ้ำกแหลง่อืน่ (ไมว่ำ่จะมหีรอืไมม่รีำยไดจ้ำกกำรจำ้งงำน) ตัง้แต ่
60,000 บำทขึน้ไป (ส ำหรับผูท้ีโ่สด) หรอืตัง้แต ่120,000 บำทขึน้ไป (ส ำหรับผูท้ีส่มรสแลว้) 

คณุควรระบรุำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยไดจ้ำกหุน้ของคณุในแบบคนืภำษีนี้ดว้ย 

บคุคลทีม่สีว่นรว่มในธรุกจิเกอืบทกุประเภทจะตอ้งสง่แบบคนืภำษีส ำหรับรำยไดข้องตนในหกเดอืนแรกของปี
ภำยในวันที ่30 กนัยำยน และตอ้งช ำระภำษีตำมก ำหนด 
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ภาคผนวก 1 – สรปุอตัราภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ภำคผนวกน้ีระบอุัตรำภำษีทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย ส ำหรับปีภำษีทีส่ ิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

ภาษเีงนิได ้

 อตัราภาษสีงูสดุทีม่ผีลบงัคบั
ใช ้

หมายเหต ุ

ภำษีเงนิไดข้องรัฐบำลกล
ำง 

35% มกีำรบังคับใชอ้ัตรำภำษีกำ้วหนำ้ 
อัตรำภำษีสงูสดุจะมผีลบงัคับใชก้บัรำยไดต้ั ้
งแต ่5 ลำ้นบำทขึน้ไป 

 

เงนิปนัผลและภาษกี าไรสว่นตา่งจากราคาหลกัทรพัย ์ 

 อตัราภาษี
สงูสดุทีม่ผี
ลบงัคบัใช ้

หมายเหต ุ

เงนิปันผล 35% เงนิปันผลและก ำไรสว่นตำ่งจำกรำคำหลักทรัพยท์ีม่ำจำกตำ่งประเทศจะถกูเรี
ยกเก็บภำษีเงนิไดส้ว่นบคุคลในอัตรำกำ้วหนำ้หำกมกีำรสง่/โอนเขำ้มำในประเ
ทศไทยภำยในปีภำษีเดยีวกนักบัปีทีผู่เ้สยีภำษีไดร้ับเงนินัน้ๆ มำ 
โปรดทรำบวำ่กฎกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศอำจสง่ผลใหต้อ้งโอนเงนิ
กลับประเทศ 

ก ำไรสว่นตำ่
งจำกรำคำห
ลักทรพัย ์

35% 

 

 

 

  

 


