
คำถาม-คำตอบการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรพัยในตลาดหลักทรพัย 

เหตุผลความจำเปนของการจัดเก็บภาษี 

 1. คำถาม เหตุใดตองมีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

  คำตอบ - ประเทศไทยไดมีการยกเวนการจัดเก็บภาษีทางออม (ภาษีการคา (ในอดีต) และภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

จากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาเปนเวลานานกวา 40 ปแลว  

(ต้ังแตป 2525 ถึงปจจุบัน) รวมทั้งยังไดยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับกำไร (Capital 

Gains) จากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ และอากรแสตมปสำหรับการขายหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยฯ 

   - ปจจุบันมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไดโตขึ้นถึง 22 เทาจาก 30 ปกอน 

ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีและลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได  

จึงสมควรยกเลิกการยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ  

 2. คำถาม เหตุใดเลือกจัดเก็บ Financial Transaction Tax (FTT) แตไมเลือกจัดเก็บ Capital Gains 

Tax (CGT) 

  คำตอบ การจัดเก็บ FTT หรือ CGT ตางเพ่ิมความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีและลดความเหลื่อมล้ำ 

ในการกระจายรายได แตเมื่อพิจารณาหนาที่ทางภาษีของผูลงทุนและ Broker ตลอดจนผลกระทบตอ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว การจัดเก็บ FTT เหมาะสมกวา 

 3. คำถาม คาดการณวาจะจัดเก็บรายไดภาษีธุรกิจเฉพาะไดเปนจำนวนเทาไร 

  คำตอบ - ในปแรกซึ่งมีการลดอัตราภาษีลงครึ่งหน่ึงจะจัดเก็บไดประมาณ 8,000 ลานบาท  

   - ในปตอ ๆ ไปจะจัดเก็บไดประมาณปละ 16,000 ลานบาท 

 4. คำถาม รายไดจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยจะนำไปใช

อยางไร 

  คำตอบ นำสงคลังเปนรายไดแผนดินซึ่งนำไปใชจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ทั้งน้ี 

รัฐบาลใหความสำคัญแกการจัดสวัสดิการใหแกประชาชน โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย ดังน้ัน รายได

ภาษีที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นปละประมาณ 16,000 ลานบาทจะมีสวนชวยในการจัดทำงบประมาณเพ่ือ

แกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 5. คำถาม แนวทางการจัดเก็บภาษีจากการขายหลักทรัพยของตางประเทศ 

  คำตอบ - ประเทศอ่ืน (ในและนอกอาเซียน) มีการจัดเก็บภาษีจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

   - แบงเปน (1) จัดเก็บ FTT หรืออากรแสตมป (Stamp Duty: SD) ซึ่งมีลักษณะคลายกัน (จัดเก็บ

จากรายรับจากการขายกอนหักรายจายใด ๆ) หรือ (2) จัดเก็บ CGT 

   - บางประเทศอาจจัดเก็บอยางใดอยางหน่ึงหรือจัดเก็บ 2 อยางก็ได 

   - ตัวอยางประเทศที่จัดเก็บ FTT/SD เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟลิปปนส จีน ฮองกง 

เกาหลีใต ไตหวัน 

   - ตัวอยางประเทศที่จัดเก็บ CGT เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 

   - ตัวอยางประเทศที่จัดเก็บ FTT/SD และ CGT เชน สหราชอาณาจักร 

ประเทศ Financial Transaction Tax / Stamp Duty Capital Gains Tax 

Indonesia 0.1% จากการขาย ยกเวน 

Vietnam 0.1% จากการขาย ยกเวน 

Malaysia 
0.15% จากการขายและการซื้อ 

แตไมเกิน 1,000 ริงกิต 
ยกเวน 

Singapore ยกเวนกรณีไรใบหลักทรัพย ยกเวน 

Philippines 0.6% จากการขาย ยกเวน 

China 0.1% จากการขาย ยกเวน 

Hong Kong 0.13% จากการขายและการซื้อ ยกเวน 

Japan ยกเวน อัตราคงที่ 20.315% 

South Korea 0.23% จากการขาย ยกเวน 

Taiwan 

0.3% จากการขายหุนหรือใบสำคัญแสดงสทิธิที่

จะซื้อหุน 

0.1% จากการขายหุนกูและหลักทรัพยอ่ืน ๆ 

ยกเลิกต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 

UK 0.5% จากการซื้อ 0%, 10% หรอื 20% 

US ยกเวน 

กำไรระยะสั้น (≤1 ป): รวมคำนวณภาษี 

เงินไดบุคคลธรรมดา 

(อัตรากาวหนา 10-37%) 

กำไรระยะยาว: 0%, 15% หรือ 20% 
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ผลกระทบ 

 6. คำถาม มีการศึกษาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยหรือไม อยางไร 

  คำตอบ กระทรวงการคลังไดมอบหมายใหกรมสรรพากรศึกษาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ

จากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งจากการศึกษาพบวา 

   (1) อาจสงผลตอตนทุนการทำธุรกรรมในตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ี 

    (1.1) ตนทุนสูงขึ้นจากรอยละ 0.17 เปนรอยละ 0.22 (ตนทุนที่รวมทั้งการซื้อและการขาย) 

    (1.2) ตนทุนยังอยูในระดับที่แขงขันได โดยต่ำกวาของมาเลเซียซึ่งอยูที่รอยละ 0.29 และของ

ฮองกงซึ่งอยูที่รอยละ 0.38 และสูงกวาของสิงคโปรซึ่งอยูที่รอยละ 0.20 เล็กนอย ทั้งน้ี ในปแรก

ของการจัดเก็บภาษทีี่มีการลดอัตราภาษีเหลือรอยละ 0.055 ตนทุนจะอยูที่รอยละ 0.195 

            ซึ่งใกลเคียงกับของสิงคโปร 

   (2) อาจสงผลตอสภาพคลองของตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี จากการศึกษากรณีตัวอยางของ

ตางประเทศ (ฝรั่งเศสและอิตาลี) หากมีผลตอสภาพคลองของตลาดหลักทรัพยฯ คาดวาจะสงผล

ใหสภาพคลองลดลงในระยะสั้นเทาน้ัน โดยไมสงผลกระทบตอสภาพคลองในระยะยาว 

 7. คำถาม การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยจะทำใหตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันหรือไม 

  คำตอบ ฮองกง สหราชอาณาจักร เกาหลีใต และไตหวันมีการจัดเก็บ FTT/Stamp Duty แตตลาด

หลักทรัพยของเขตเศรษฐกิจเหลาน้ียังเปนตลาดหลักของโลก 

 8. คำถาม มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยหรือไม 

  คำตอบ มีการลดอัตราภาษีลงครึ่งหน่ึงในปแรกของการจัดเก็บภาษีจากรอยละ 0.1 เหลือรอยละ 0.05 

และการยกเวนภาษีใหแก Market Maker และกองทุนบำนาญ 

 9. คำถาม ผูลงทุนรายยอยจะไดรับผลกระทบหรือไม 

  คำตอบ ผูลงทุนทุกรายมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวา มูลคาการขาย 

รอยละ 95 ของมูลคาการขายทั้งหมดเปนของผูลงทุนรายใหญ (มีมูลคาขายสะสม 1 ลานบาทตอ

เดือนขึ้นไป) ซึ่งมีจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอยละ 11 ของจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด 

 10. คำถาม กระทรวงการคลังยังสงเสริมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูหรือไม 

  คำตอบ - แมจะมีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กระทรวงการคลังยังมีนโยบายสงเสริมตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 
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   - กระทรวงการคลังยังมีการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอ่ืนที่สงเสริมตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งทางตรง

และทางออมหลายประการ เชน การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับ Capital Gains จาก

การขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยฯ สำหรับเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทอ่ืน การใหบุคคลธรรมดาหักลดหยอนคา

ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนตน 

หลักการจัดเก็บภาษี 

 11. คำถาม การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยจัดเก็บจากอะไร 

  คำตอบ เปนการจัดเก็บจากรายรับกอนหักรายจายใด ๆ มิใชจากกำไรจากการขาย (Capital Gains) โดย

จัดเก็บในอัตรารอยละ 0.055 (รวมภาษีทองถิ่น) ในป 2566 และอัตรารอยละ 0.11 (รวมภาษี

ทองถิ่น) ในป 2567 เปนตนไป 

 12. คำถาม การขายหลักทรัพยใดในตลาดหลักทรัพยตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

  คำตอบ หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งปจจุบันประกอบดวย 

   (1) หุนสามัญ 

   (2) หุนบุริมสิทธิ 

   (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) 

   (4) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrant: DW) 

   (5) กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) 

   (6) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยตางประเทศ (Depository Receipt: DR) 

   (7) หนวยลงทุน 

   (8) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได 

 13. คำถาม ภาษีทองถ่ินคืออะไร 

  คำตอบ - เปนภาษีที่กฎหมายวาดวยรายไดทองถิ่น เชน พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. 2479 

กำหนดใหจัดเก็บอีกในอัตรารอยละ 10 ของอัตราที่กรมสรรพากรจัดเก็บ โดยใหกรมสรรพากร

จัดเก็บพรอมกันกับการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะของกรมสรรพากรแลวสงมอบใหทองถิ่น  

   - ตัวอยาง ในป 2566 จะจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 0.05 ดังน้ัน จะตองรวมภาษี

ทองถิ่นเขาไปอีกรอยละ 10 จึงทำใหอัตราภาษีที่จัดเก็บทั้งหมดจากการขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรอยละ 0.055 
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 14. คำถาม ผูใดเปนผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

  คำตอบ - ผูขายเปนผูมีหนาที่เสียภาษี 

   - เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ประมวลรัษฎากรไดกำหนดให Broker ซึ่งเปนตัวแทนผูขาย  

หักภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินที่ขาย และย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีแทนผูขายในนาม

ของ Broker เอง โดยผูขายไมตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีอีก และใหถือวา Broker เปนผูมี

หนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีน้ีดวย ผูลงทุนจึงไมมีภาระการปฏิบัติหนาที่ทางภาษี 

 15. คำถาม Broker คือผูใด 

  คำตอบ คือ บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบันมี 

39 บริษัท 

 16. คำถาม ความถ่ีในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี 

  คำตอบ Broker :มีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีเปนรายเดือนภาษี 

   - กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนกระดาษ ใหย่ืนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงาน

สรรพากรพ้ืนที่สาขา  

   - กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (e-Filing) ใหย่ืนภายในวันที่ 23 

ของเดือนถัดไป 

 17. คำถาม การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยจะตราเปนกฎหมายใด 

  คำตอบ ตราพระราชกฤษฎีกา โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 

   - ยกเลิกการยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   - จัดเก็บภาษีในอัตรารอยละ 0.05 (อัตราลด) ในปแรกที่กฎหมายใชบังคับ และในอัตรารอยละ 

0.1 (อัตราปกติ) ในปที่ 2 เปนตนไป 

   - กำหนดกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 18. คำถาม พระราชกฤษฎีกาจะมีผลใชบังคับเม่ือใด 

  คำตอบ - วันที่ 1 ของเดือนที่ 4 ถัดจากเดือนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมี Grace Period 

ประมาณ 90 วัน เพ่ือให Broker มีระยะเวลาเพียงพอแกการพัฒนาระบบหักและนำสงภาษี  

   - ตัวอยาง หากประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมกราคม 2566 จะเริ่มจัดเก็บภาษีต้ังแตวันที่ 

1 พฤษภาคม 2566 โดยเปนการจัดเก็บภาษีเต็มเดือน เพ่ือใหสอดคลองกันกับการปฏิบัติหนาที่

ทางภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งประมวลรัษฎากรกำหนดไวเปนเดือนภาษี 
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 19. คำถาม มีการเตรียมความพรอมสำหรับ Broker และผูลงทุนอยางไร 

  คำตอบ กรมสรรพากรไดเตรียมความพรอมการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(e-Filing) และการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกสไวแลว โดยไดมีการหารือกันกับตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยอยางตอเน่ือง  

 20. คำถาม การขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม 

  คำตอบ ไมตอง แตอาจเสียภาษีอ่ืน เชน ภาษีเงินได อากรแสตมป หากไมมีกฎหมายยกเวนภาษีดังกลาว 

การยกเวนภาษี 

 21. คำถาม มีการยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยหรือไม อยางไร 

  คำตอบ - เพ่ือไมใหการจัดเก็บภาษีสงผลกระทบตอการสรางสภาพคลองของหลักทรัพยและการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งการออมเพ่ือการเกษียณอายุ จึงมี

การยกเวนภาษีใหแก Market Maker และกองทุนบำนาญ (Pension Fund) ซึ่งมีมูลคาการซื้อขาย

รวมกันไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาการซื้อขายทั้งหมด 

   - ตัวอยาง ประเทศที่มีการยกเวน FTT/SD ใหแก Market Maker เชน ฮองกง สหราชอาณาจักร 

ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ประเทศที่ยกเวน FTT ใหแก Pension Fund เชน อิตาล ีเบลเยียม 

 22. คำถาม Market Maker คืออะไร 

  คำตอบ ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) คือ บริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยหรือนิติบุคคลที่มิใชสมาชิกและไดรับการรับรองการเปนผูดูแลสภาพคลองจาก

สมาชิก เชน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โดยมีหนาที่ทำการเสนอซื้อขายหลักทรัพยอยาง

ตอเน่ือง (Continuous Quotes) เพ่ือใหมีราคาปรากฏในระบบการซื้อขายอยางตอเน่ืองและ 

มีสภาพคลอง และอาจไดรับผลตอบแทนจากสวนตางราคาซื้อขายหรือเปนสวนลดคาธรรมเนียม

ตลาดหลักทรัพยฯ โดย Market Maker จะไดรับยกเวนภาษีสำหรับการขายหลักทรัพยที่ได 

ขึ้นทะเบียนเปนผูดูแลสภาพคลองของหลักทรัพยน้ัน 

 23. คำถาม Market Maker ดูแลสภาพคลองของหลักทรัพยใด 

  คำตอบ สวนใหญคือ Derivative Warrant, Depository Receipt, Infrastructure Fund, REIT 

 24. คำถาม Market Maker เปนนักลงทุนรายใหญ ใชหรือไม 

  คำตอบ Market Maker มิใชนักลงทุนรายใหญ แตเปนผูทำใหผลิตภัณฑใหม ๆ ในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยมีสภาพคลอง จึงสงผลใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ นอกเหนือไปจากหุน 

อันเปนประโยชนแกผูลงทุนโดยตรงในการมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น 
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 25. คำถาม กองทุนบำนาญคืออะไร 

  คำตอบ กองทุนบำนาญ (Pension Fund) คือ กองทุนที่ผูจายเงินสมทบหรือเงินสะสมเขากองทุนสามารถ

หักลดหยอนเงินสะสมและเงินสมทบดังกลาวในการคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนที่ไดรับจากกองทุนเมื่อเกษียณอายุ 

โดยกองทุนบำนาญที่จะไดรับยกเวนภาษีไดแก 

   (1) สำนักงานประกันสังคม 

   (2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) 

   (3) กองทุนบำเหน็จบำนาจขาราชการ (กบข.) 

   (4) กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรยีนเอกชน (กองทุนสงเคราะห กระทรวงศึกษาธิการ) 

   (5) กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

   (6) กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 

   (7) กองทุนรวมที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือขายหนวยลงทุน

ในกองทุนรวมแกสำนักงานประกันสังคมหรือกองทุนตาม (2) ถึง (6) เทาน้ัน 

 26. คำถาม การยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยใหแก Market 

Maker และกองทุนบำนาญมีกำหนดเวลาหรือไม อยางไร 

  คำตอบ ไมม ี


