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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

3.1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท  ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 3,690,000 หุน ในคร้ังน้ี
แบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี
3.1.1 ผูเสนอขาย : บริษัท  ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน)

ประเภทหุนท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน)
จ ํานวนท่ีเสนอขาย : เสนอขายตอประชาชน จํ านวน 2,250,000 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของ

จ ํานวนหุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลวท้ังหมด ภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ี
มลูคาท่ีตราไวตอหุน : 5 บาทตอหุน
ราคาท่ีเสนอขาย : 8.25 บาทตอหุน

3.1.2 ผูเสนอขาย : บริษัท  ไอเอฟซีที โนมูระ จาฟโกแคปตอล จํ ากัด (�INJC�)
ประเภทหุนท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเดิมของบริษัท  ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน)
จ ํานวนท่ีเสนอขาย : เสนอขายตอประชาชน จํ านวน 1,440,000 หุน คิดเปนรอยละ 12.80 ของ

จ ํานวนหุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลวท้ังหมด ภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ี
มลูคาท่ีตราไวตอหุน : 5 บาทตอหุน
ราคาท่ีเสนอขาย : 8.25 บาทตอหุน

3.2 ขอจํ ากดัการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หลักทรัพยท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีสามารถโอนกันไดโดยเสรี อยางไรก็ดี หุนท่ีถือโดยบุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทยใน
ขณะหน่ึงตองมจี ํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 49 ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนายไดแลวท้ังหมด  การโอนหุนรายใดท่ีจะทํ า
ใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทยของบริษัท เกินอัตราสวนขางตน  บริษัทสามารถปฏิเสธการโอน
หุนของบริษัทน้ันได ท้ังน้ีเปนไปตามขอบังคับขอ 8 ของบริษัท

3.3 ทีม่าของราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัท  ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยท่ีเสนอขายตอประชาชนเปน
คร้ังแรก (Initial Public Offering) จงึไมมรีาคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวมากอน ดังน้ันในการกํ าหนดราคาจะใช
วิธี P/E Ratio (อัตราสวนราคาปดตอกํ าไรตอหุน) ดังน้ี
ประมาณการกํ าไรตอหุน (EPS) ป 2544 2.31 บาท
P/E Ratio (ของตลาดหลักทรัพยฯ 19/12/44) 4.78 เทา
ราคาเบ้ืองตน 11.04 บาท
อัตราสวนลดประมาณรอยละ 25
ราคาเสนอขายตอหุน 8.25 บาท
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จากราคาทางทฤษฎีท่ีคํ านวณไดราคาเสนอขายเทากับ 11.04 บาท เมื่อคิดสวนลดในอัตราประมาณรอยละ 25 ได
ราคาเสนอขาย 8.25 บาท เมื่อเปรียบเทียบอัตราปนผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษัทประมาณ รอยละ
8.5 กบับริษทัคูแขงท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งมีอัตราปนผลตอบแทนประมาณรอยละ 10-11 บริษัทจึง
คดิสวนลดท่ีเหมาะสมของอัตราปนผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด (market risk) เพ่ือใหราคาเปนท่ีนาสนใจ
ตามสภาวะตลาดปจจบัุน เน่ืองจากท่ีผานมาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าท้ังในและตางประเทศ และผลกระทบจากปจจัย
ตางๆทํ าใหในชวงปท่ีผานมาราคาหลักทรัพยสวนใหญท่ีไดรับการจดทะเบียนและเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยมี
ราคาลดลงตํ่ ากวาราคาจอง

3.4  ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
ไมมี

3.5 การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

3.5.1 วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและหุนเดิมในคร้ังน้ี กระทํ าผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

3.5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพยไทยธนกิจ  จํ ากัด
เลขท่ี 44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2657 9000 โทรสาร 0 2657 9300

ผูจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํ ากัด
เลขท่ี 179/109-110 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ชั้น 25 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0 2670 9100 โทรสาร 0 2286 7222

บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํ ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0 2285 0060 โทรสาร 0 2285 0083

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จํ ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 1550 อาคารแกรนอัมรินทร ทาวเวอร ชัน้ 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0 2207 0038 โทรสาร 0 2207 0505

3.5.3 เงือ่นไขและคาตอบแทนการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
เงือ่นไขในการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัท  ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน) (�บริษัท�) และบริษัทไอเอฟซีที โนมูระ จาฟโก
แคปตอล จ ํากัด (�INJC�) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
และผูจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุในขอ 3.5.2 เปนผูดํ าเนินการจัดจํ าหนายหุน
สามญัเพ่ิมทุนและหุนเดิมของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป จํ านวน 3,690,000 หุน ในราคา
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หุนละ 8.25 บาท โดยมขีอตกลงยอมรับประกันการจํ าหนายหุน ประเภทรับประกันผลการจํ าหนายอยาง
แนนอน  (Firm Underwriting) ท้ังน้ีใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใน หนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายหุน

คาตอบแทนการจัดจํ าหนาย
บริษัทและ INJC ตกลงจายเงนิคาตอบแทนการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ใหแกผูจัดการ
การจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุใน
ขอ 3.5.4  รวมเปนเงินท้ังส้ิน 977,204.25 บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT)  โดยจะชํ าระภายใน 14 วัน
นับแตวันท่ีปดการเสนอขาย

จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทและINJCจะไดรับ
บริษัท INJC

จํ านวนหุน 2,250,000 1,440,000
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีไดรับ 18,562,500.00 11,880,000.00
คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 745,515.03 390,588.00
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีไดรับหลังหักคาใชจาย 17,816,984.97 11,489,412.00
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีจะไดรับตอหุน 7.92 7.98

3.5.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาใชจาย (บาท) บริษัท JAFCO

คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหม 53,500.00 -
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 26,058.78 9,240.00
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพ่ิมทุน 11,250.00 -
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 595,856.25 381,348.00
คาพิมพหนังสือชี้ชวน  ใบจองซื้อหุน  คาโฆษณา  ประชาสัมพันธ 32,100.00 -
คาธรรมเนียมขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 26,750.00 1      -       1
รวมคาใชจายท้ังส้ิน 745,515.03 390,588.00

3.5.5 วธิกีารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ประชาชนท่ัวไปสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพยไดท่ี  สํ านักงานของผูจัดการ
การจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุใน
ขอ 3.5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 17 มกราคม 2545 ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2545

3.5.6 วธิกีารจัดสรรหลักทรัพย
ผูจดัการการจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะ
ด ําเนินการมใิหมีการจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทใน
เครือของบริษัทตนเอง ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทในเครือของบริษัท
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ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน) รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของของบุคคลดังกลาวท้ังหมด เวนแตเปน
การจดัสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนท้ังหมด

3.5.7 วนัและวิธีการจองและการชํ าระเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย
บริษทั ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพ่ือรับเงินคาจองซื้อหลักทรัพย ดังน้ี
ชื่อบัญชี : �บัญชจีองซือ้หุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)�

�Chuo Senko (Thailand) Plc. for Shares Subscription�
เลขท่ีบัญชี :   096-300144-1 บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคาร     :   กรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)
สาขา         :   เอ็มโพเรียม

บริษัท ไอเอฟซีที โนมูระ จาฟโก แคปตอล จํ ากัด ไดเปดบัญชีเพ่ือรับเงินคาจองซื้อหลักทรัพย ดังน้ี
ชื่อบัญชี : �บัญชีจองซื้อหุนสามัญของ บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพ่ือ บจ. จาฟโกแคปตอล�

�Subscription Account of Common Shares of Chuo Senko (Thailand) Public
Company Limited for JAFCO CAPITAL�

เลขท่ีบัญชี :   153-30-81574 บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคาร     :   กรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)
สาขา         :   ถนนเพชรบุรีตัดใหม

ผูจองซื้อทุกรายตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังตอไปน้ี
ก) ผูจองซือ้จะตองจองซื้อขั้นตํ่ า 100 หุน และเปนทวีคูณของ 100 หุน แตท้ังน้ีตองไมเกิน 15,000

หุน ตอ 1 ใบจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบ
สํ าเนาบัตรประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขท่ีประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือ
เดนิทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) หนังสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยางลงนาม
รับรองสํ าเนาถูกตอง โดยผูจองซื้อ 1 ราย ใหจองซื้อได 1 ใบจองซื้อ

ข) ผูจองซือ้ตองช ําระคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปน เงินสด เช็ค ดราฟท
หรือแคชเชยีรเชค็ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทํ าการ โดยลง
วนัท่ีท่ีจองซื้อ แตไมเกินวันท่ี 24 มกราคม 2545 และขีดครอมส่ังจายผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย พรอมท้ังเขียนชื่อ
นามสกลุและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ ท้ังน้ีผูจองซื้อแตละ
รายตองใช เช็ค ดราฟท  หรือแคชเชียรเช็ค 1 ฉบับตอ 1 ใบจองซื้อเทาน้ัน ท้ังน้ีผูจัดการการจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายจะเปนผู
ดํ าเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนเพ่ิมทุนของบริษัทและบัญชี
จองซือ้หุนเดิมของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ในสวนของ INJC

ค) ผูจองซือ้ตองนํ าใบจองซื้อตามขอ ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ ข)  ขางตน ไปยื่นความจํ านง
ขอจองซือ้และช ําระเงินไดท่ี สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
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และผูจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีอยูในขอ 3.5.2  ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวนัท่ี 22 มกราคม 2545 ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2545

ง) ผูจองซือ้ท่ียืน่ความจํ านงในการจองซื้อ และไดดํ าเนินการตามขอ  ค) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซือ้และขอเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และ
ผูจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อท่ีดํ าเนินการไม
ครบถวนตามขอ ก) � ค)

3.5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
การจดัสรรสิทธกิารจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและ
รับประกนัการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ท่ีระบุไวในขอ 3.5.2 ท้ังน้ี ตองไม
เปนการจดัสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทในเครือ หรือผูท่ี
เกีย่วของของบุคคลดังกลาว เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนท้ังหมด

3.5.9 วธิกีารคนืเงนิคาจองซ้ือหลักทรัพยในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพย
ผูท่ียืน่ความจ ํานงจองซื้อหุนและไดชํ าระเงินคาจองซื้อหุนไวแลว แตไมไดรับการจัดสรรสิทธิในการจอง
ซือ้หุน หรือไดรับการจัดสรรไมครบจํ านวน ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และ
ผูจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเงินคาจองซื้อหุน สํ าหรับหุนสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร
โดยไมมดีอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อ เปนเช็คขีดครอมใหผูจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ี
อยูของผูจองซื้อ ท่ีระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 30 วันนับแตวันปดรับการจองซื้อหุน โดยหากไมสามารถ
คนืเงนิใหแกผูจองซื้อหุนภายในกํ าหนดเวลาดังกลาวได ผูจองซื้อหุนมีสิทธิไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ
7.50 ตอปนับแตวนัท่ีพนกํ าหนดเวลาน้ัน  แตอยางไรก็ตาม หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผล
จากความไมครบถวนของชื่อ ท่ีอยูท่ีผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความ
ผิดพลาดดังกลาว

3.5.10 วธิกีารสงมอบหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดํ าเนิน
การสงมอบหลักทรัพย  กรณีใดกรณีหน่ึง ใน 2 กรณี ตอไปน้ี
ก) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยออกใบหุนในนาม ผูจองซื้อหุน นายทะเบียน

หุนของบริษัทคือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะทํ าการสงมอบใบหุน
ตามจ ํานวนท่ีไดรับการจัดสรร ใหแกผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตาม
ชือ่ ท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีน้ีผูไดรับการ
จัดสรรจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหมไดจนกวาจะไดรับใบหุน 
ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ใหมแลว

ข) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จ ํากดั กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อหุน
มบัีญชซีือ้ขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ี นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะออกใบหุนในชื่อของ �บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
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(ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก� และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด
จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัท
หลักทรัพยน้ัน จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีผูจองซื้อหุนฝากไว ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรร
หุนจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหม ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยใหม
อนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม

ในกรณีท่ีผูจองซือ้เลือกใหบริษัท ดํ าเนินการตามขอ ข)  ขางตน  ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะ
ตองตรงกับชื่อของเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของ
บริษทัหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว บริษัทขอสงวนสิทธิในการท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนให
แกผูจองซื้อตามขอ ก)  ขางตนแทน

3.5.11 ผลประโยชนทางดานภาษีอากรสํ าหรับผูลงทุน หลังจากตลาดหลักทรัพยใหมรับหลักทรัพย
ของบริษทัเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย
กรณีท่ีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา
ก) เงินปนผล

เงนิปนผลซึ่งผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายใน
อัตรารอยละ 10 แตผูลงทุนมีสิทธิเลือกเสียภาษีในอัตราท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายไวดังกลาว โดยไม
ตองนํ าเงินปนผลท่ีไดรับน้ันไปรวมกับเงินไดอ่ืน เพ่ือคํ านวณเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตาม
ปกตหิรือจะเลือกนํ าเงินปนผลท่ีไดรับน้ันไปรวมกับรายไดอ่ืน เพ่ือคํ านวณเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตามปกติ ในกรณีท่ีผูลงทุนเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ 10 ของเงินปนผลท่ีไดรับแลว ผู
ลงทุนจะตองไมทํ าการขอคืนเงินภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายไวดังกลาวขางตน ในกรณีท่ี
ผูมเีงนิไดเลือกเอาเงินปนผลท่ีไดรับมารวมคํ านวณกับเงินไดอ่ืน ๆ ผูมีเงินไดรับเครดิตภาษีสาม
ในเจด็สวนของเงินปนผลท่ีไดรับ ท้ังน้ี เฉพาะผูท่ีมีภูมิลํ าเนาในประเทศไทยและเปนผูท่ีอยูใน
ประเทศไทย

ข) ผลกํ าไรจากการขายหุนสามัญ
ผลก ําไรท่ีผูลงทุนไดรับจากการขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยใหม ไดรับยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ในกรณีท่ีผูลงทุนขายหุนสามัญนอกตลาดหลักทรัพยใหม ผลกํ าไรจากการขาย
หุนสามญัเฉพาะสวนท่ีตีราคาเปนเงินไดเกินกวาสวนท่ีลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตรา
ภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดา และผูลงทุนจะตองนํ าเงินไดดังกลาว มารวมคํ านวณเพ่ือเสียภาษี
เงนิไดบุคคลธรรมดาภายในเดือนมีนาคมของปปฏิทินถัดจากปท่ีไดผลกํ าไรดังกลาว ท้ังน้ี ผู
ลงทุนมสิีทธนํิ าภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายไวมาเปนเครดิตของผูลงทุนในการคํ านวณภาษีเงินได

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ในกรณีท่ีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือเปน
บริษัทหรือหางหุนสวนท่ีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศแตประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ผูลงทุนดังกลาวจะมีภาระภาษีอากร ดังตอไปน้ี
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ก) เงินปนผล
เงนิปนผลท่ีผูลงทุนไดรับจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 แตถาผูลงทุนเปนบริษัท
จดทะเบียนผูลงทุนดังกลาวจะไดรับยกเวนไมตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย นอกจากน้ีผูลงทุนจะมี
ภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประเภทของผูลงทุนดังน้ี
(1) เงนิปนผลท่ีจายใหกับผูลงทุนท่ีเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับการยกเวนภาษี

เงนิไดโดยไมตองนํ าเงินปนผลท่ีไดรับมารวมเปนรายไดของบริษัท ท้ังน้ีโดยมีเงื่อนไขวา
บริษทัจดทะเบียนดังกลาวจะตองถือหุนสามัญน้ันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือนกอนและ
หลังการจายเงินปนผล

(2) เงนิปนผลท่ีจายใหกับผูลงทุน ท่ีเปนบริษัทซึ่งถือหุนสามัญอยูในบริษัทท่ีจายเงินปนผล
อยางนอยรอยละ 25 และบริษัทท่ีจายเงินปนผลมิไดถือหุนใด ๆ ในบริษัทผูลงทุนน้ัน
ดวย ไดรับการยกเวนไมตองนํ าเงินปนผลท่ีไดรับมารวมเปนรายไดของบริษัท ท้ังน้ี โดยมี
เงือ่นไขวาบริษัทดังกลาวจะตองถือหุนสามัญน้ันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือนกอนและ
หลังการจายเงินปนผล

(3) เงนิปนผลท่ีจายใหกับผูลงทุน ท่ีเปนบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งตามกฏหมายไทยท่ีไมเขา
ลักษณะ (1) และ (2) จะไดรับสิทธิใหนํ าเงินปนผลเพียงจํ านวนกึ่งหน่ึงของจํ านวนท่ีผู
ลงทุนไดรับมารวมเปนรายไดของบริษัท เพ่ือคํ านวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ท้ังน้ีโดยมี
เงือ่นไขวาบริษัทดังกลาวจะตองถือหุนสามัญน้ันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือนกอนและ
หลังการจายเงินปนผล

(4) เงนิปนผลท่ีจายใหกับผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในประเทศไทย ตองนํ าเงินปนผลท่ีไดรับท้ังจํ านวนไปรวมเปนรายไดของผูลงทุน
เพ่ือค ํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลท้ังน้ีผูลงทุนมีสิทธินํ าภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายมาเปน
เครดติในการคํ านวณภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูลงทุนได

ข) เงนิไดจากการขายหุนสามัญ
เงนิไดจากการขายหุนสามัญท่ีผูลงทุนไดรับไมตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย (ไมวาจะเปนการขายใน
หรือนอกตลาดหลักทรัพย) แตผูลงทุนตองนํ าเงินไดดังกลาวไปรวมเปนรายไดของผูลงทุนท้ัง
จ ํานวนเพ่ือคํ านวณภาษีเงินไดนิติบุคคล

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย
กรณีท่ีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา
ก) เงินปนผล

เงนิปนผลท่ีผูลงทุนซึ่งไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทยไดรับจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ
10 ของจ ํานวนเงินปนผลท่ีบริษัทจายใหกับผูลงทุน เชนเดียวกับกรณีท่ีผูลงทุนเปนผูท่ีอยูใน
ประเทศไทย แตผูลงทุนดังกลาวจะตองนํ าเงินปนผลมารวมคํ านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดในอัตรา
กาวหนา (5-37%) ภายในเดอืนมีนาคมของปถัดไปโดยไมมีสิทธิขอเครดิตภาษีเงินปนผลเชน
กรณีผูลงทุนมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย

ข) ผลกํ าไรจากการขายหุนสามัญ
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ผลก ําไรท่ีผูลงทุนไดรับจากการโอนขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ จะไดรับการยกเวนภาษี
เงินได

บุคคลธรรมดา ในกรณีผูลงทุนขายหุนสามัญนอกตลาดหลักทรัพยฯ ผลกํ าไรจากการขายหุน
สามญัเฉพาะสวนซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15
แตตองนํ าผลกํ าไรดังกลาวมารวมเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรากาวหนา (5-37%)
ภายในเดอืนมนีาคมของปถัดไป เวนแตผูลงทุนจะไดัรับการยกเวนภาษีเงินไดตามอนุสัญญา
ภาษีซอนของประเทศท่ีผูลงทุนมีถิ่นท่ีอยูท้ังน้ีภายใตขอกํ าหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวในอนุสัญญา
ฉบับน้ัน ๆ

กรณีท่ีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
กรณีท่ีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ
และไมไดประกอบกิจการในประเทศไทยแตไดรับเงินปนผลหรือเงินไดจากการขายหุนสามัญซึ่งจายจาก
หรือในประเทศไทย ผูลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังน้ี
ก) เงินปนผล

เงนิปนผลท่ีจายใหแกผูลงทุนจะถูกหัก ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10

ข) เงนิไดจากการขายหุนสามัญ
ผลก ําไรท่ีผูลงทุนไดจากการขายหุนสามัญเฉพาะสวน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน จะ
ถกูหักภาษ ีณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 เวนแตผูลงทุนจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามอนุสัญญา
ภาษซีอนของประเทศดังกลาว ท้ังน้ีภายใตขอกํ าหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวในอนุสัญญาภาษีซอน
ฉบับดังกลาว


