
 

 

  
 

 

 

== เกร็ดเล็ก ๆ นอย ๆ กับ การใช
เครดิตภาษีเงินปนผล ==  

คือเราเห็นวา….ชวงน้ีเปนเทศกาลยื่นแบบแสดง
รายการภาษเีงินไดประจําป 
และมีผูท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับ…..การใชเครดิตภาษีเงิน
ปนผล….เขามาเปนระยะ 
จึงอยากบอกเลาเกร็ดเล็ก ๆ นอย ๆ สูกันฟง 
 
1. ปรัชญาของเครดิตภาษีเงินปนผล 
 
1.1 บริษัทสวนใหญทํามาหาได มีกําไร และตองเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
จากกําไรกอนดังกลาวอยูแลว ดังน้ัน … เมื่อบริษัท
จายเงินปนผล 
จากกําไรดังกลาวมาใหกับผูลงทุน …. และผูลงทุนนํา
เงินปนผลดังกลาว 
มาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อีก… ก็
จะเปนการเสียภาษีซ้ําซอน 
จากกําไรกอนเดียวกัน …  
 
1.2 เพื่อสนับสนุนให ประชาชน ลงทุนในบริษัท  
เปนการชวยใหเศรษฐกิจของชาติขยายตัว 
 
ดังน้ันเครดิตภาษีเงินปนผล จึงเกิดขึ้น โดยกฎหมาย
ใหทางเลือก 
วาจะนําเงินปนผลมารวมคํานวณ …. เปนเงินไดใน … 
ภงด.  
หรือจะเลือกถูกหัก ณ ท่ีจาย แลวไมตองนํามารวม
คํานวณในแบบ ภงด. อีก ….. 
แตถานํามารวมคํานวณใน ภงด. ก็ตองนํารายได เงิน
ปนผล … ทุกกอน 
มาคํานวณ …. จะเลือกเฉพาะบางบรษิัทมารวมไมได  

จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 16:14:50 
A:61.91.245.58 X: TicketID:086607 ]   
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2. เทคนิคคราว ๆ วา… จะเลือกใชเครดิตภาษีเงินปนผล 
หรือไม พิจารณา จาก :- 
 
2.1 ถาผูใดมีเงินไดสุทธิ…ท่ีตองเสียภาษีใน rate 20% ขึ้นไป 
ก็ขอใหลืมเรื่องน้ีไปซะ 
เพราะเงินปนผลหักภาษี ณ ท่ีจาย เพยีง 10% เอง ดังน้ันเลือก
ไมใชเครดิตภาษี 
เงินปนผล เราจะไดประโยชนมากกวา …. ดังน้ัน 
เวลายื่นแบบ ภงด. เพื่อเสียภาษ ีก็ไมตองนํา 
รายไดเงินปนผลเขามารวมคํานวณอีก ….. 
แตท้ังน้ีก็ไมแนเสมอไป ขอใหพิจารณา ปจจัยขอ 3.1.2 ท่ีจะ
กลาวตอไป 
 
2.2 ถาผูใดมีเงินไดสุทธิ … อยูใน rate 5% และ 10% ก็นาจะ
เลือกใชเครดิตภาษีเงินปนผล เน่ืองจากมีโอกาสไดรับเงิน 
ภาษีคืน  
 
จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 16:16:21 A:61.91.245.58 X: 
TicketID:086607 ]   
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4. วิธีการคํานวณภาษี .. โดยใชเครดิตภาษีเงินปนผล 
ตัวอยาง นาย ก. มีรายไดเงินเดือน ท้ังป 300,000 บาท ภาษี
หัก ณ ท่ีจายเงินเดือน 12,000 บาท 
เงินปนผล (แบบบริษัทเสียภาษี 30%) 2,000 บาท ภาษีหัก ณ 
ท่ีจายเงินปนผล 200 บาท 
 
รายไดสุทธิหลังหักคาลดหยอนและคาใชจายสวนตัวแลว 
(300,000 – 60,000 – 30,000) 210,000.- 
บวก : เงินปนผล 2,000.- 
เครดิตภาษีเงินปนผล (2,000 * 3/7) 857.14 
รวมรายไดท่ีใชคํานวณภาษี 212,857.14  
 
คํานวณภาษี  
100,000 บาทแรก อัตราภาษี 0% - 
112,857.14 บาท อัตราภาษี 10% 11,285.71  
รวมภาษีท่ีตองชําระ 11,285.71 
หัก : ภาษีหกั ณ ท่ีจายเงินเดือน (12,000.-) 
ภาษีหัก ณ ท่ีจายเงินปนผล (200.-) 
เครดิตภาษีเงินปนผล (857.14) 
ภาษีท่ีชําระเกิน (ขอคืน) 1,771.43 
 

 



หวังวาเกร็ด เล็ก ๆ นอย ๆ น้ี จะทําใหเพื่อน ๆ พี ่ๆ นอง ๆ 
เขาใจเรื่องเครดิตภาษีเงินปนผลบาง … ไมมาก … ก็นอย  
 
จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 16:37:08 A:61.91.245.58 X: 
TicketID:086607 ]   
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ท่ีขอ 3 มาหลัง ขอ 4 เพราะเราถูกหาวาใชคําไมสุภาพ 
ไมเหมาะสม จึงโพสขอ 3 ไมได 
ซึ่งเราก็ไมเขาใจ ... วาเปนท่ีอะไร 
ตองขอโทษผูอานทุกทานดวยครับ 
 
3. ปจจัยพิจารณา วา เงินปนผล สามารถใชเครดิตภาษี ได
หรือไม 
 
3.1 บริษัทท่ีลงทุน เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือไม 
 
3.1.1 มีภาษี - สามารถใชเครดิตภาษีเงินปนผล … ได 
แตจะอัตราเทาไร …. ขึ้นอยูกับวา 
บริษัทท่ีลงทุน เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ในอัตรารอยละเทาไร เชน  
ภาษีรอยละ 30 - เครดิตภาษีเงินปนผล 3/7 
ภาษีรอยละ 25 - เครดิตภาษีเงินปนผล 2.5/7 
ภาษีรอยละ 20 - เครดิตภาษีเงินปนผล 2/7 
ถาบริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลหลายอัตรา  
ก็จะแยกคํานวณตามเงินปนผล … ในแตละอัตรา 
ซึ่งจะระบุชัดเจนอยูใน … หนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจาย  
 
จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 16:40:15 A:61.91.245.58 X: 
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3.1.2 ไมเสียภาษี - ไมสามารถใชเครดิตภาษีเงินปนผลได …. 
แต 
ใหพิจารณา วา ไมเสียภาษี … เน่ืองจากอะไร 
ก) เปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)  
และบริษัทยังอยูในชวงเวลา … ยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล 
ดังน้ันเงินปนผล กอนน้ี ผูลงทุน … ถึงแมไมสามารถใชเครดิต
ภาษีเงินปนผล 
แตก็ไดรับยกเวน … ไมตองนํามารวมเปนเงินได … เพื่อคํานวณ
ภาษี 
ดังน้ัน … ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ท่ีเราถูกหักไว …. ก็อาจ
สามารถขอคืนไดท้ังกอน 
โดยคํานวณภาษีตามวิธีปกติ 

 



ข) กฎหมายพิเศษยกเวน เชน พาณิชยนาวี เปนตน 
(บริษัทเรือ อูเรือ สวนใหญ เขาขายเกณฑขอน้ี … แตควร
ตรวจสอบกับบริษัทน้ัน ๆ อีกครั้ง วาจดทะเบียนยกเวน ตาม
กฎหมาย หรอืไม) 
ดังน้ันเงินปนผล กอนน้ี ผูลงทุน … ไมสามารถใชเครดิตภาษี
เงินปนผลได 
แตก็ไดรับยกเวน … ไมตองนํามารวมเปนเงินได … เพื่อคํานวณ
ภาษี 
ดังน้ัน … ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ท่ีเราถูกหักไว …. ก็อาจ
สามารถขอคืนไดท้ังกอน 
โดยคํานวณภาษีตามวิธีปกติ 
 
ค) กําไรสุทธิสวนท่ีไดหักผลขาดทุนยกมาไมเกิน 5 ป  
ดังน้ันเงินปนผล กอนน้ี ผูลงทุน … ไมสามารถใชเครดิตภาษีได
และไมไดรับยกเวน … โดยตองนํามารวมเปนเงินไดเพื่อคํานวณ
ภาษี อีกดวย  
 
จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 16:43:05 A:61.91.245.58 X: 
TicketID:086607 ]   
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จบแลวครับ .... ขอบคุณมากท่ีติดตามอาน  
 
จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 16:46:48 A:61.91.245.58 X: 
TicketID:086607 ]   
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ขอบคุณ คณุ Yo มากเลยครับ กําลังหาคนอธิบายเร่ืองน้ีอยู
พอดี อยูกระทูบนอะครับ ตอนตั้งยังไมเห็นกระทูคุณครับ 
 
ขอบคุณอีกครั้งครับ  
 
จากคุณ : Siriwat_V - [ 2 มี.ค. 48 17:07:49 ]   
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ไดประโยชนมาก ๆ เลยคะ  
 
จากคุณ : มายสาว-พราวเสนห - [ 2 มี.ค. 48 17:20:16 ]  
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เออแลวมีพวกบริษัทท่ีเสียภาษีรอยละ 50 จะมีเครดิตปนผลท่ี
เทาไรครับ  

  



 
จากคุณ : Siriwat_V - [ 2 มี.ค. 48 17:39:22 ]   
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ขอถามเรื่องภาษีครับ 
-- 
ผมเคยทํางานบริษัท ก. อยูสองปซึ่งบริษัทก็หักภาษีออกจาก
เงินเดือนทุกเดือน ยื่นภาษีปกติ 
-- 
หลังจากน้ันออกมารับจางอิสระกับบรษิัท ข. อีกหกปซึ่งไมได
เสียภาษีเลย เปนบริษัทตางชาติท่ีไมไดจดทะเบียนในประเทศ
ไทย เงินเดือนถูกโอนจากตางชาติเขามาท่ีบัญชีผมโดยตรง 
ไมไดยื่นภาษี 
-- 
ตอนน้ีมาทํางานบริษัท ค. ตั้งแตกลางป 2547 ท่ีผานมา มี
รายไดสี่แสนกวา เคาหักภาษีไป สี่หมื่นบาท บริษัทออก
ใบรับรองการหักภาษีใหดวยครับ ผมมาคํานวนโดยใชโปรแกรม
ของกรมสรรพากรแลว มันเกินไปเยอะเลยครับ  
-- 
ถามวาผมสามารถยื่น ภงด 91 โดยขอคาท่ีชําระไวเกินสองหมื่น
กวาบาทไดเปลาครับ จํานวนเงินท่ีขอคืนมันเยอะอะครับ เคาจะ
ตามไปขุดคุยรึเปลาวาผมไมไดจายภาษีตอนทํางานอิสระ  
 
จากคุณ : wrucktan@yahoo.com - [ 2 มี.ค. 48 17:41:31 
A:202.176.118.114 X: TicketID:016359 ]   
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ตอบ # 8 คุณ Siriwat_V  
 
เครดิตภาษี สูงสุด ไมเกิน 3/7 ครับ  
 
จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 17:58:09 A:61.91.245.58 X: 
TicketID:086607 ]   
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ตอบ # 9 คุณ wrucktan@yahoo.com  
 
ขอคืนภาษีป 47 ไดครับ 
 
สวนชวงเวลา ทํางานอิสระหกป 
สรรพากร ไมมีหลักฐานไลเบี้ยหรอกครับ 
หรืออาจบอกวา ทํางานอิสระ  
มีรายไดไมถึงเกณฑตองยื่นและเสียภาษี  

 



 
จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 18:02:20 A:61.91.245.58 X: 
TicketID:086607 ]   
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ขอบคุณ คณุ Yo ครับ ท่ีตอบเร็ว 
วาจะเอาไปยื่นเร็วๆน้ีครับ 
-- 
แตถาเคาตามดูบัญชีธนาคารท่ีมีเงินเขาออก ก็อาจจะทราบมั้ง
ครับ หรือผมระแวงมากไปเองครับ  
 
จากคุณ : wrucktan@yahoo.com - [ 2 มี.ค. 48 18:30:48 
A:202.176.118.114 X: TicketID:016359 ]   
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อันแรกถูกแลว 
ภาษีรอยละ 30 - เครดิตภาษีเงินปนผล 3/7 มาจาก 30/(100-
70) 
 
จริงๆ 2 อันหลังนาจะเปน 
ภาษีรอยละ 25 - เครดิตภาษีเงินปนผล 25/75 หรือ 1/3 
ภาษีรอยละ 20 - เครดิตภาษีเงินปนผล 20/80 หรือ 1/4  ... 
ไมใชเหรอคะ  
 
จากคุณ : superglist (superglist) - [ 2 มี.ค. 48 18:40:51
]   
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ขอโทษคะ พิมพผิด 
ภาษีรอยละ 30 - เครดิตภาษีเงินปนผล 3/7 มาจาก 30/(100-
30) 
 
คือคิดวาสูตรนาจะเปน เครดิตภาษี เทากับ อัตราภาษี/(100 - 
อัตราภาษี) นะคะ 
 
ขอบคุณคุณYoมากสําหรบัรายละเอียด เปนประโยชนมากคะ  
 
จากคุณ : superglist - [ 2 มี.ค. 48 18:45:59 ]   
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ตอบ # 13 คุณ superglist (superglist)  
 

 



ของคุณถูกตองแลวครับ 
ขอบคุณมากครับ ... ท่ีชวยทวงติง 
เวลาพิมพ ... แลว ไมไดอานทวน... 
มากมีขอผิดพลาดได 
 
สรุปใหม ... ดังน้ี ... นะครับ 
บริษัทท่ีเสียภาษี ในอัตรา  
 
รอยละ 10 - เครดิตภาษีเงินปนผล 1/9 
รอยละ 20 - เครดิตภาษี 2/8 หรือ 1/4 
รอยละ 25 - เครดิตภาษี 2.5/7.5 หรือ 1/3 
รอยละ 30 - เครดิตภาษี 3/7 
 
สูงสุดท่ี 3/7 ครับ 
 
วิธีคิดเครดิตภาษี = อัตราภาษี / (100 - อัตราภาษี)  
 
จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 18:50:32 A:61.91.245.58 X: 
TicketID:086607 ]   
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ขอปรึกษาคณุ Yo คะ 
 
ยื่นเครดิตภาษีเงินปนผลของป 47 ไปแลวคะ  
แตไมไดเอาเงินปนผลของบางบริษัทมารวมเปนรายได 
เพราะเห็นวาเครดิตภาษีไมได คือ 
1. SCC เพราะไดรับยกเวนตาม BOI 
2. BBL เพราะยังมีขาดทุนสะสมยกมาไมเกิน 5 ปอยู 
แตเงินปนผลของบริษัทอ่ืนก็เอามารวมเปนรายได 
และขอเครดิตภาษี ยื่นแบบน้ีถูกรึเปลาคะ 
ถายื่นไมถูกตอง จะถูกเบี้ยปรับมั้ยคะ  
 
แลวเกร็ดรายละเอียดภาษีแบบน้ีสามารถหาอานไดจากไหนคะ 
 
จากคุณ : Red Roselle - [ 2 มี.ค. 48 19:54:14 ]   
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ตอบ # 16 คุณ Red Roselle  
 
ยื่นไมถูกตอง ตามท่ี คุณ Red Roselle สงสัย ครับ 
กลาวคือ เงินปนผล ถานํามารวมคํานวณภาษีกับเงินไดอื่น  
จะตองนํามารวมคํานวณทุกรายการ 
 
แต ... ถาใหแนะนํา ผมวาคงปลอยตามเลยไป  
เน่ืองจากมีความยุงยากในการขอยื่นแกไขใหม ใหถูกตอง 

 



และคุณ Red Roselle คงไมตองเปนกังวลไป เพราะ 
 
1. สรรพากรคงไมสามารถตรวจสอบในรายละเอียดไดหมด 
วามีเงินปนผลอะไรบาง......ท่ีคณุไมไดนํามารวม 
 
2. ในกรณีน้ี ... หากคํานวณตามวิธีท่ีถูกตอง 
จํานวนภาษีท่ีคุณเสียไปแลว จะมากกวาท่ีเปนจริง หรือ 
จํานวนภาษีท่ีคุณขอคืน จะนอยกวาท่ีควรไดรับ 
กลาวคือสรรพากร....ไดรบัประโยชนมากกวา 
(เหตุผลตาม ขอ 2.1, 2.2 และ 3.1.2 ท่ีกลาวไวขางตนครับ) 
 
..... ดังน้ัน เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ก็จะไมม ี
 
ปล. เกร็ดรายละเอียดเหลาน้ี ผมรวบรวมจากหนังสือ หลายเลม
ครับ 
แลวยอยสรุปอีกที สวนหลักกฎหมาย อางอิงจากประมวล
รัษฎากร เปนหลัก  
ซึ่งสามารถ เขาไปดูไดท่ี web 
 
"http://www.rd.go.th" 
 
ในหัวขอ "ความรูเรื่องภาษี/ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา/ 
เงินไดพึงประเมินอะไรบางท่ีไดรับยกเวนภาษี" 
 
หรือจะสามารถอานได จาก Web Board หรือ FAQ ของ
สรรพากร ครบั  
 
จากคุณ :  ํYo - [ 2 มี.ค. 48 20:35:29 A:61.91.78.153 X: 
TicketID:086607 ]   
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ตอบ # 12 คุณ wrucktan@yahoo.com 
 
คุณสบายใจไดครับ กรมสรรพากร ไมใช ปปง. 
ไมมีอํานาจขอตรวจสอบบัญชี เงินฝากของประชาชน  
 
จากคุณ : Yo - [ 2 มี.ค. 48 20:38:11 A:61.91.78.153 X: 
TicketID:086607 ]   
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... เขามาดู  
 
จากคุณ : Mr. Fusion - [ 2 มี.ค. 48 21:21:53 ]  
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แตงงานจดทะเบียนแลว 
ขอคืนภาษีไมไดเลยคะ 
ตองนําไปรวมกับสามีหมด 
เชน ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ลดหยอนประกัน ภาษหีุน 
เศรา  
 
จากคุณ : ฟา - [ 3 มี.ค. 48 08:07:37 A:61.90.100.60 X: 
TicketID:066776 ]   
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เงินปนผลท่ีจะยื่นในป 47 น่ีเปนเงินท่ีไดรับมาในชวง 1มค.47-
31ธค.47 ใชหรือเปลาคะ เพราะมีบางบริษัทท่ีประกาศจะจาย
ตั้งแตป 47 แตจายจริงป 48 เลยไมแนใจวาจะตองยื่นในปไหน
คะ  
 
จากคุณ : โตปศรี - [ 3 มี.ค. 48 08:19:10 ]   
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ตอบ # 20 คุณฟา  
 
ตามกฎหมาย การจดทะเบียน สามี ภรรยา ถือเปนบุคคล คน
เดียวกัน 
ดังน้ัน รายไดของภรรยา จึงตองนํามารวมคํานวณกับรายไดของ
สาม ี
 
กฎหมาย ยอมอนุโลม ใหรายได ประเภท เงินเดือน  
และเงินไดเน่ืองจากการจางแรงงาน เทาน้ัน 
ท่ีภรรยา สามารถแยกคํานวณภาษี ของตนเอง 
 
ดังน้ัน ถาจดทะเบียน หากภรรยา ไดรบัเงินปนผล ก็ตองนําไป
รวม 
เปนเงินไดของสามี เพื่อคํานวณภาษี  
 
จากคุณ :  ํYo - [ 3 มี.ค. 48 10:23:36 A:61.91.182.87 X: 
TicketID:086607 ]   
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ตอบ # 21 คุณ โตปศรี 
 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ถือตามเกณฑเงินสด ครับ 
 

 



ดังน้ันถาบริษัท จายปนผล จากกําไรป 47 แตจายจริง ป 48 ผู
ลงทุนไดรับปนผลจริงป 48 
 
ดังน้ันเงินปนผลกอนน้ี จะนํามาคํานวณภาษี ของรายไ ดป 48 
ซึ่งจะย่ืนภาษีตนป 49 ครับ 
 
ทํานองเดียวกัน การยื่นภาษีชวงเวลาน้ี (สิ้นสุด 31 มีนาคม 48) 
จะเปนรายได หรือเงินปนผล ท่ีผูลงทุนไดรับจริง ในป 47 ครบั 
 
จากคุณ :  ํYo - [ 3 มี.ค. 48 10:29:48 A:61.91.182.87 X: 
TicketID:086607 ]   
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เพื่อความเขาใจ เรื่อง การเครดิตภาษีเงินปนผล 
ใหดียิ่งขึ้น  
 
กรุณาดูคําสัง่กรมสรรพากร ท่ี ป. 119/2545 ตาม link  ดานลาง
นะครับ 
 
http://www.rd.go.th/publish/11162.0.html 
 
(....อืม ! หรืออาจจะงงเพิ่มกันไปอีก)  
 
จากคุณ : Yo - [ 3 มี.ค. 48 13:58:20 A:61.91.182.87 X: 
TicketID:086607 ]   
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ขอบคุณคะ พอจะไดแนวทางสําหรับวางแผนลาเงินปนผลแลว 

 
 
มาทํา link ใหคะ 
http://www.rd.go.th/publish/11162.0.html  
 
จากคุณ : Red Roselle - [ 3 มี.ค. 48 20:48:44 ]   
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แลวมี web ไหนท่ีมีบอกวาบริษัทน้ีจายภาษีกี่เปอรเซนตหรื
ไดรับboi หรือ ก ข ค ท่ีคณุ YO เอยขางตน เพื่อท่ีจะไดเลือก
หุนท่ีสามารถใชเครดิตภาษีได ขอบคุณครับ  
 
จากคุณ : Robert (thaichaps) - [ 18 มี.ค. 48 17:15:23 ]  
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ขอบคุณมากๆ ครับ กําลังหาคําตอบอยูพอดี :)  
 
จากคุณ : SiTZ (SiTZ) - [ 20 มี.ค. 48 23:34:27 ]  

   

   
 

ขอความหรือรปูภาพที่ปรากฏในกระทูทีท่านเห็นอยูน้ี เกิดจากการตั้งกระทูและถูกสงข้ึน
กระดานขาวโดยอัตโนมัตจิากบุคคลทั่วไป ซึง่ PANTIP.COM มิไดมีสวนรวมรูเห็น 
ตรวจสอบ หรือพิสูจนขอเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากทานพบเหน็ขอความ หรือรูปภาพใน
กระทูที่ไมเหมาะสม กรุณาแจงทีมงานทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป  

 
 


