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บทคัดยอ 
 

การจัดสรรหุนใหแกพนักงาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานไดรับความกาวหนามั่นคงและมีสวน

รวมในความเปนเจาของกิจการ อีกทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากการศึกษาพบวาประเทศไทยกําหนดหลักการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการให

สิทธิพนักงานซื้อหุนในราคาตํ่ากวาราคาตลาดโดยจัดเก็บภาษีทันทีเมื่อพนักงานไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนโดยถอืวา

พนักงานมีเงินไดเมื่อไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน ในทางปฏิบัติ พนักงานจําเปนตองขายหุนออกไป เพื่อทําใหตนเองมี

ความสามารถที่จะชําระภาษีได ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนการขัดตอวัตถุประสงคของการใหสิทธิพนักงานซ้ือหุนใน

ราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด ดวยเหตุดังกลาวผูเขียนเสนอใหมีการเล่ือนการจัดเก็บภาษีออกไปจนกวาพนักงาน

จะไดรับผลกําไรจากการขายหุนนั้น 
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ABSTRACT 
 

The objective of employees stock option is to provide work security and ownership 

sharing to employees in order to stimulate them to work more efficiently. 

The study found that according to the thai tax law the tax liability of the employees arises 

when company stocks are distributed to them. In effect, to be able to pay tax, some employees are 

obliged to sell the stocks. This is contradictory to the objective of employees stock option. 

Therefore, the study suggests that the tax liability should be deferred and employees should be 

taxed later when they do have profits from the stock. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การประกอบกิจการของธุรกิจในปจจุบัน ไมใชแตในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาค

หนึ่ง แตเปนลักษณะของโลกไรพรหมแดน สามารถเช่ือมโยงถึงกันหมด ยังผลทําใหมีการแขงขันที่มีความทวี

ความรุนแรงมากข้ึน ทําใหตองมีการผลิตสินคา หรือบริการใหม ๆ ออกมา  ซึ่งจะตองคํานึงถึงความสามารถใน

การแขงขันที่เปนระดับโลกดวย นอกจากนั้นความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค

อินเตอรเน็ต ก็สามารถทําใหธุรกิจแพชนะกันไดในชั่วพริบตา 

จากการแขงขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนไมวา ทางดานการผลิต การตลาด การที่ธุรกิจเหลานั้นจะ

ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ไ ด นั้ น  ล ว น แ ต ข้ึ น อ ยู กั บ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น อ ง ค ก ร นั้ น ๆ  ใ น บ ริ ษั ท 

ใหญ ๆ โดยเฉพาะบริษัทมหาชน บริษัทตางประเทศ และบริษัทสาขาของตางประเทศที่เขามาประกอบกิจการ

ในประเทศไทย ก็ลวนแตมีบุคลากรที่มีคุณภาพในดานตาง ๆ ไมวา ในดานการตลาด การผลิต ตลอดจนในดาน

การบริหาร 

ดวยเหตุดังกลาวทําใหมีการแขงขันกันแยงตัวบุคลากรที่มีคุณภาพเหลานั้น โดยมีการเสนอ

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินและผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่มิไดเปนตัวเงินในรูปแบบที่หลากหลาย ทําให

ธุรกิจไมสามารถที่จะรักษาบุคลากรที่ทรงคุณคาเหลานั้นไวได  

การจัดสรรหุนใหแกพนักงานดวยการใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด เพื่อให

พนักงานมีสวนในความเปนเจาขององคกรธุรกิจ อาจเปนหนทางหนึ่งที่จะรักษาคนเหลานั้นใหอยูกับองคกร

ธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะเขาจะไดรับความกาวหนามั่นคงและมีสวนรวมในความเปนเจาขององคกรธุรกิจ อีกทั้งเปน

แรงจูงใจในการตัดสินใจเขารวมกับองคกรดังกลาวและเปนหลักประกันความมั่นคงในการทํางานแกพนักงาน

ในดานเศรษฐกิจและดานจิตใจอีกดวย1 กอปรทั้งเปนการสนองตอบตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 8 จนมาถึงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)ในดานแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติ

อยางเปนองครวมและใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 

                                                        
1 Chet Ratchadapunnathikul.The perceptions of job security of employees in the electronics industry in 

Bangkok.2002,pp.52-57. 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบบริหารจัดการภายในท่ีดีใหเกิดข้ึนในทุกระดับ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนที่มี “คน” เปนศูนยกลางอยางแทจริง2 

ในตางประเทศ ไดนําวธิีการดังกลาวมาใชเพื่อรักษาความแข็งแกรงและประสิทธิภาพขององคกร ซึ่ง

วิธีนี้ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายทั้งใน  ยโุรป และอีกหลายประเทศในกลุมเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิง่ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศไทย การใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด เปนกลเม็ดหนึง่ในผลประโยชน

พิเศษนอกเหนือจากคาจางที่ลูกจางไดรับ กาํลังไดรับความนิยมในหลายบริษทัไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษทั

ขามชาติ หรือสาขาของบริษัทตางประเทศ โดยมีโครงการเสนอหุนพนักงานใหแกลูกจางหรือลูกจางของสาขา

บริษัทเหลานัน้3 

 ตามกฎหมายภาษีของไทย กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหพนกังานซ้ือหุนตามขอตกลง

พิเศษในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด ถือวาบุคคลดังกลาวมีเงนิไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวล

รัษฎากร จะตองนําเงนิจํานวนดังกลาวไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปภาษี ที่ไดรับ

กรรมสิทธิ์ในหุนไมวาหุนดังกลาวจะมีเงื่อนไข หรือไมมีเงือ่นไข และไมวาหุนดังกลาวจะเปนหุนที่มกีารซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

นั้น หุนที่ออกใหแกลูกจางนัน้ถือวาลูกจางมีเงนิไดเมื่อไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนเชนกนั แตไมตองเสียภาษีเมื่อไดรับ

หุนพนกังานดังกลาว โดยจะเล่ือน (Deferred) การเสียภาษีออกไปเม่ือมีการขายหุนนั้นในเวลาตอมา  

 ดวยหลักการจัดเก็บภาษีของไทยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา บทบัญญัติของกฎหมายไทยมี

อุปสรรคตอการเอ้ืออํานวยใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด เพื่อทําใหพนักงานไดมีสวนในความ

เปนเจาของกิจการจะทําใหกิจการมีผลประกอบการที่ดี ทําใหรัฐจัดเก็บภาษีไดมากข้ึน สงผลใหประเทศชาติมี

เศรษฐกิจดี มีความเจริญรุงเรือง จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายมิใหเปนอุปสรรคตอการใหพนักงานซื้อหุนใน

ราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด 

 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. ศึกษาถึงความเปนมา หลักการและแนวคิด ในการจัดสรรหุนใหแกพนกังาน 

                                                        
2
 วงศกร ภูทอง และ อลงกร ศรีเสน. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)” 

หนา 9. 

3 Chinawat  Assavapokee.Tax aspects of stock options : Thailand. Asia Pacific Bulletin 2001. 
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2. ศึกษาถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายของไทยที่เกี่ยวของในเรื่องการจัดเกบ็ภาษีกรณีใหพนักงานซ้ือ
หุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด  

3. ศึกษาถึงบทบัญญัติและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศเพื่อนํามาเปรียบเทียบ  

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาแกไขและปรับปรุงกฎหมาย 

 

3.สมมติฐานของการศึกษา 
กฎหมายภาษีอากรของไทยที่มีอยูในปจจุบันเกี่ยวกับการใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคา

ตลาด มุงที่จะเก็บภาษีจากการไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนในทันที ซึ่งไมสอดคลองกับแนวความคิดและเหตุผลในการ

ใหพนักงานไดมีสวนในความเปนเจาของกิจการ และหลักภาษีอากรที่ดี สมควรไดรับการแกไข โดยศึกษาถึง

ทฤษฎีและแนวคิดของคําวา “รายได” และหลักภาษีอากรที่ดี เพื่อเล่ือนภาระการเสียภาษีหุนพนักงานออกไป

จนกวาจะไดมีการขายหุนโดยพนักงาน 

 

4. ขอบเขตการศึกษา 
มุงศึกษาแนวคิดและหลักการตลอดจนที่มาของการจัดสรรหุนใหแกพนักงานและการจัดเก็บภาษี

อากร โดยจะศึกษาในรายละเอียดของภาษีในกรณีใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดที่มีอยูภายใต

กฎหมายภาษีของไทย และศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศโดยเลือกที่จะศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา 
ดําเนนิการวิจยัโดยการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบการวิจัยเอกสาร (Document Research) โดย

ศึกษาเอกสาร ตําราทางวิชาการ บทความตางๆ ตัวบทกฎหมาย แนวคําวินิจฉัยของกรมสรรพากร รวมทัง้

คนควาหาขอมูลจากเครือขายอินเตอรเนต็และวิทยานพินธที่เกี่ยวของโดยศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดเก็บ

ภาษีของสหรัฐอเมริกา 
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1. ทําใหทราบแนวคิดและวัตถุประสงค ตลอดจนหลักการในการจัดเก็บภาษีหุนพนักงาน 

2. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในกรณีใหพนักงานซื้อหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดอัน

เกิดจากกฎหมายภาษีอากรของไทย 

3. ทําใหทราบถึงบทบัญญัติและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศเพ่ือนํามาเปนแนวทางใน

การแกไขปญหาและอุปสรรคทางภาษีอากรที่มีอยูในกฎหมายไทยเพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการใหพนักงานซ้ือ

หุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด 

4. เสนอมาตรการการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมอันสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรและหลักภาษี

อากรที่ดี 
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บทที่ 2 
 

แนวความคิดเก่ียวกับหุนพนักงานและ 
การจัดเก็บภาษีหุนพนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดสรรหุนใหแกพนักงานเพื่อชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

มาเปนเวลาชานานแลว ตลอดจนไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ผูเขียนจึงขอนําแนวความคิดเกี่ยวกับหุน

พนักงาน (1) และการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (2) มาเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งจะ

ไดกลาวตอไป 

 

1. แนวความคิดเก่ียวกับหุนพนักงาน 
นายหลุยส เคลโซ (Mr.Louis Kelso) ซึ่งเปนนกักฎหมายและนักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันไดนาํ

แนวความคิดในเร่ืองหุนพนกังานหรือEmployee Stock Option Plan (ESOP) ซึ่งพัฒนามาจากแนวความคิด

ในเร่ืองการเปนเจาของทนุ ไดใหเหตุผลไววา หนทางเดียวจะพฒันาเศรษฐกจิสมัยใหมได ก็คือการกระจาย

กรรมสิทธิ์ในทนุใหแพรหลายออกไป แนวความคิดนี้ไดบรรจุไวในหนงัสือของเขาทีตี่พิมพในป ค.ศ.1958 ใชชื่อ

วา “The Capital Manifesto” ซึ่งไดเขียนไววา การกระจุกตัวของความมั่งค่ัง (Concentration of Wealth) ใน

ระบบเศรษฐกจิของอเมริกันนี้เกิดจากการที่ทรัพยสินที่ใชในการผลิตสินคา เชน เคร่ืองจักร หรือเทคโนโลยีตาง 

ๆ นี้มีบุคคลเพียงจํานวนนอยเทานัน้ที่เปนเจาของ จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการรวมระหวางสภาคองเก

รส(Congress) และ Federal Reserve and General Accounting Office ไดยืนยันวา เกือบ 50% ของหุนของ

บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้มีผูถือหุนคิดเปนเพียงรอยละ 1 ของจํานวนประชากรทัง้หมด เขาไดเนนให

เห็นความสําคัญของการใหคนสวนใหญซึง่ในปจจุบนัไมไดเปนเจาของทุนแตอยางใด ไดมีโอกาสเปนเจาของ

หุนในบริษัท และโดยวิธกีารนี้เทานัน้ทีจ่ะทําใหคนงานสามารถมีแหลงรายไดที่สองนอกจากคาจางที่ไดรับจาก

การใชแรงงาน เขาไดยืนยนัความคิดนี้ในหนงัสือของเขาท่ีชื่อวา “Two-Factor Theory : The Economics of 

Realilty” ซึ่งตีพิมพในป 1967 ซึ่งเปนจุดกาํเนิดของ ESOP ในเวลาตอมา 

นายหลุยส เคลโซไดนําแนวความคิดของเขามาปฏิบัติในสหรัฐอเมริกา ในชวงป ค.ศ.1960 แตยัง

ไมไดรับความสนใจเทาที่ควรจนกระทั่งในป ค.ศ.1974 แนวความคิดนี้ไดรับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกรัส

เซลว ลอง (Russel Long) แหงมลรัฐหลุยเซียนา ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภา

ดานการเงิน (Chairman of the Senate Committee on Finance) โดยไดมีการเสนอกฎหมายในเร่ืองการให

สิทธิประโยชนทางภาษีแก ESOP เพื่อดึงดูดความสนใจจากบริษัทตาง ๆ เกี่ยวกับแนวความคิดนี้ โดยไดมีการ
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แกไขประมวลรัษฎากร (Internal Revenue Code หรือ “IRC” และตรารัฐบัญญัติวาดวยการประกันรายไดของ

ลูกจางซ่ึงเกษียณอายุป ค.ศ.1947 (Employee Retirement Income Security Act of 1974 หรือ “ERISA”) ซึ่ง

ปจจุบันนี้มีกฎหมายกวาสิบฉบับที่ใหคําจํากัดความเก่ียวกับผลประโยชนทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับ ESOP 

แมวาสภาคองเกรสจะไดแกไขเปล่ียนแปลงสิทธิประโยชนภาษีในบางประการในเวลาตอมา แนวความคิดใน

เร่ือง ESOP นี้ไดแพรหลายไปอยางรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกา  ปจจุบันนี้แนวความคิดในเร่ืองESOP นี้

ไดรับการเผยแพรไปทั่วโลก1 

การริเร่ิมมีแนวคิดตลอดจนสถานภาพของกฎหมายเกี่ยวกับการใหสิทธิซื้อหุนจากอดีตถึงชวงภาค

ฤดูรอนของป ค.ศ. 2002  อาจสรุปไดดังนี้ 

วิวัฒนาการจัดเก็บภาษีหุนพนักงาน2 

- ชวงเร่ิมตน  ป ค.ศ. 1991 ถึง 1997 

กฎหมายเก่ียวกับการใหสิทธิในการซื้อหุนไดมีการศึกษากันกอนป ค.ศ. 1991 ขณะนั้นสภานิติ

บัญญัติของสหรัฐยังไมมีบทบาทใด ๆ เกี่ยวกับการใหสิทธิซื้อหุน  คงมีแตเพียงการออกกฎหมายทางภาษี

สําหรับการใหสิทธิซื้อหุนเพื่อเปนการจูงใจที่ระบุไวในกฎหมายภาษีการฟนฟูเศรษฐกิจ(Economic Recovery 

Tax Act ot 1981) เทานั้น  ซึ่งมีเพียงนักกฎหมายและนักบัญชีที่ทํางานเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนในสวนของทุน

เทานั้นที่สนใจในกฎหมายฉบับนี้  ในป 1991 สถานภาพของการใหสิทธิซื้อหุนเพื่อเปนการตอบแทนคอนขาง

ชัดเจนในเร่ืองกฎขอบังคับในการจัดการเกี่ยวกับภาษีดังกลาว ระเบียบการการทําบัญชี APB 25  และ มาตรา 

16 เกี่ยวกับกฎหมายตลาดหลักทรัพยซึ่งบังคับใหมีการเปดเผยใหคนภายนอกรู  แมกระทั่ง คณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีการเงิน(Financial Accouting Standard Board) ซึ่งเร่ิมการทบทวนเกี่ยวกับการทําบัญชี

การใหสิทธิซื้อหุนในป 1984 ก็ไดลมเลิกโครงการในป 1988 เนื่องจากไมมีคนสนใจ 

ในชวงตนป 1990 บรรดาหนังสือพิมพตางเร่ิมใหความสนใจในการใหสิทธิเพื่อเปนการตอบแทน

นี้เพราะมีการลงพิมพขาวจํานวนมากเกี่ยวกับการเสนอสิทธิในการซื้อหุนใหกับผูบริหารโดยไมกลาวถึง

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากคาตอบแทนในรูปของหุนทุนอยางมากมายนั้น   วุฒิสมาชิกเลวินไดหยิบยกขอความ

ที่แพรหลายในทางลบใหทางสภาพิจารณาเพื่อออกรางพระราชบัญญัติ 1198 ที่ระบุใหผูประกอบการแสดง 

“ตนทุน” ของสิทธิในการซื้อหุนนั้นในงบการเงินและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสิทธิในการซื้อหุนที่ยังไมไดใชสิทธิ

                                                        
1 ศุภชัย อรุณธรรมสกุล. “ กองทุนเพื่อกรรมสิทธิในหุนโดยลูกจาง.” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536, หนา 6-7. 
2 Alisa J.Baker.Legislative Initiatives Related to Stock Options : History and Status. The Stock 

Options Book. Fifth Edition.The National Center for Employee Ownership Oskland,California pp.39-42. 
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ใหกับผูถือหุนทั้งหลายทราบ  ภายใตรางพระราชบัญญัติเดือนมิถุนายน 1991 นี้ คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC) จะตองกําหนดวิธีการประเมินราคาโดยไดรับความรวมมือจาก

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน( FASB)  

สองปถัดมาการใหสิทธิในการซื้อหุนถูกขนานนามวา “stealth compensation” ไดกลายมาเปน

ประเด็นที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากกลุมอาชีพตาง ๆ และ องคกรชั้นนํา ที่จะเขามามีสวนรวมในฟง 

การอภิปราย การยกรางกฎระเบียบ และ การวิภาควิจารณซึ่งกันและกันในส่ือส่ิงพิมพและในสภานิติบัญญัติ  

โดยเฉพาะคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน(FASB)ที่ไดรับแรงกดดันมากทามกลางการอภิปรายโดย

วุฒิสมาชิกเลวินกับพวกที่สนับสนุนเพื่อที่จะใหมีการดําเนินการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการประเมินคาของการให

สิทธิซื้อหุนเพื่อการทําบัญชีการเงิน และเปดเผยใหประชาชนโดยทั่วไปทราบ(public Disclosure)  

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยปฏิเสธที่จะใหความรวมมือในการกําหนดมาตรฐาน  

ตามที่กลาวแลวขางตนในป 1995 FASB ไดนํา SFAS 123 มาใช ซึ่งกําหนดเพียงใหเปดเผยมูลคาที่เหมาะสม

ของสิทธิในการซื้อหุนที่ยังไมชําระไวตรงเชิงอรรถของงบการเงินของผูประกอบการเทานั้น 

-  ปลายศตวรรษ ป ค.ศ. 1997 ถึง 2000 

จากการใช SFAS 123 และ เกณฑการเปดเผยหลักทรัพยใหม (ทั้งสองฉบับมีผลบังคับใชต้ังแตป 

1996) ผูประกอบการทั้งหลายตางเขาใจตรงกันวา เกณฑของการเปดเผยตาง ๆ จะทําใหสาธารณชน

ผูเกี่ยวของทราบวาการใหสิทธิซื้อหุนคือเคร่ืองมือสําหรับคาตอบแทน  อยางไรก็ดีในเดือนเมษายน 1997 

วุฒิสมาชิกเลวินไดร้ือฟนเร่ืองนี้ข้ึนมาใหมและเสนอราง 576 “Equity Double Standards for Stock Options 

Act” รางดังกลาวกําหนดใหบริษัทที่มีการหักคาใชจายในการใหสิทธิซื้อหุนถือตามมาตรา 83(h) ของกฏเกณฑ

สะทอนใหเห็นถึงคาใชจายประเภทเดียวกันเพื่อจุดประสงคของการทํางบการเงิน   

ตอมาไดเกิดความวุนวายและมีขาวลือเกี่ยวกับการแกไขหลังจากการเสนอราง 576  ในชวงฤดู

รอนของป 1997 วุฒิสมาชิกจึงไดเสนอรางใหกับคณะกรรมาธิการการเงินแหงรัฐสภา ผานความเห็นชอบของ

รัฐสภาวาคณะกรรมธิการการเงินแหงรัฐสภาและคณะกรรมาธิการภาษีรวม (Joint Tax Committee)จัดใหมี

การพิจารณาเพิ่มเติม  ในชวงฤดูใบไมรวง 1997 เจาหนาที่ของคณะกรรมาธิการการเงินแหงรัฐสภากลาววาเห็น

ดวยกับวุฒิสมาชิกเลวินที่จะจัดใหมีการพิจารณาในป 1997  อยางไรก็ตามการพิจารณาดังกลาวก็ไมไดมีการ

กําหนดใหมีข้ึน  ยิ่งไปกวานั้นผูสนับสนุนรวมคนกอน (นาจะหมายถึงวุฒิสมาชิกเม็คเคน) ใหขามไปพิจารณา

เร่ืองอ่ืนแทนและกําลังกระตุนฝายสภานิติบัญญัติใหนํา APB 25 (Accounting Principles Board Opinion 

No. 25)  กลับมาใชใหมในการทําบัญชีการใหสิทธิซื้อหุน  ในขณะท่ีเร่ืองเกี่ยวกับการใหสิทธิซื้อหุนยังอยูใน

ระเบียบวาระการประชุม โครงการตาง ๆ ที่สัมพันธกับการปรับปรุงประมวลรัษฎากร IRS (Internal Revenue 

Service) นั้นใหดําเนินการกอนที่จะมีการปฏิรูปสิทธิในการซื้อหุน 
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ในป 1999 หนวยงานของรัฐบาล เชนกรมแรงงาน (Department of Labor) ไดเคลื่อนไหว

เรียกรองใหสภานิติบัญญัติสนใจเร่ืองการใหสิทธิซื้อหุน โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ 1999 กรมแรงงานไดออก

หนังสือแนะนําระบุวากําไรที่ไดจากการใชสิทธิซื้อหุนตองถือเปนการจายคาลวงเวลาตามปกติตามกฎหมายที่

ชื่อวา “Fair Labor Standard Act”   บรรดานักธุรกิจตางแสดงปฎิกิริยาทันทีเม่ือทราบถึงกฎเกณฑที่เกี่ยวกับ

คาตอบแทนในสวนของทุน และโตแยงวาการบริหารธุรกิจภายใตกฎนี้จะทําใหประสบปญหาทั้งคาใชจายสูง

และสรางภาระอันเกินควรใหกับผูประกอบการ  สภานิติบัญญัติไหวตัวอยางรวดเร็วและไดออกพระราชบัญญัติ

กฎหมายใหโอกาสทางเศรษฐกิจแกลูกจาง (P.L. 106-202, the “Worker Economic Opportunity Act”)  

กฎหมายฉบับนี้ไดแกไขโดยมีสาระสําคัญวามูลคาที่ใชสิทธิซื้อหุนจะไมถือเปนรายไดของลูกจางในการคํานวณ

คาลวงเวลาพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราเปนกฎหมายอนุมัติโดยประธานาธิบดีคลินตันเมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2000 

-  ชวงป 2000 ถึง ฤดูรอนป 2002   

ในป 2000 ไมมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบาทของการใหสิทธิซื้อหุน  อยางไรก็ตามในชวงฤดู

ใบไมรวงของป 2001 สาธารณชนไดเกิดปฎิกิริยาตอตานนายทุน จึงไดยื่นขอเสนอหลักอันหนึ่งก็คือการร้ือฟน

พระราชบัญญัติของเลวิน-แม็คแคน Levin-Mc Cain bill (S 1940) ซึ่งในคร้ังนี้ถูกขนานนามวา “Ending 

Double Standard for Stock Option Act”  พระราชบัญญัติดังกลาวยังคงเนนในนโยบายการทําบัญชีโดยการ

จํากัดการหักลดภาษีนิติบุคคล ซึ่งถูกคัดคานอยางรุนแรงจากคณะรัฐบาลของบุช ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญ 

และ กลุมนักการบัญชี  การประชุมสภานิติบัญญัติคร้ังที่ 107 (2001–2002) ส้ินสุดวาระลงโดยไมผาน

พระราชบัญญัติฉบับนี้  อยางไรก็ตามขณะที่เห็นไดชัดวาพระราชบัญญัติเลวิน-แม็คแคนมีขอขัดแยงมากที่จะ

ผานใหเปนกฎหมาย  ความพยายามตอไปของ IASB ที่จะกําหนดมาตรฐานสําหรับการคํานวณคาใชจาย

สําหรับสิทธิในการซื้อหุนซึ่งในขณะนั้นไมไดประสบผลสําเร็จ   

เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2002 ประธานาธิบดี George W.Bush ไดลงนามในกฎหมายที่เรียกวา 

The Sarbanes-Oxley act of 2002 เปนผลพวงที่เกิดข้ึนจากความลมเหลวทางดานบัญชี และการลมละลาย

ของบริษัทยักษใหญหลายบริษัท เชน Enron และ Worldcom เพื่อเปนการเรียกความเชื่อถือจากนักลงทุนให

กลับคืนมาสูตลาดหุนโดยเร็ว ขอกําหนดสําคัญขอหนึ่งของ Sarbanes-Oxley Act คือ การบังคับใหผูบริหาร

บริษัทตองลงลายมือชื่อยืนยันในหนังสือรับรองความถูกตองของงบการเงิน หนังสือรับรองนี้ตองระบุวางบ

การเงินที่อยูในความรับผิดชอบของผูบริหารไดจัดทําข้ึนตามกฎขอบังคับของ US SEC และยืนยันวางบการเงิน

แสดงผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทอยาง “ถูกตองตามสมควร” ในกฎหมายฉบับนี้ 

กําหนดใหผูบริหารตองคืนเงินโบนัส หรือผลตอบแทนอยางอ่ืน ๆ เชน Stock Options และกําไรจากการขายหุน
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ของบริษัทที่ผูบริหารไดรับภายใน 12 เดือนหลังจากสงงบการเงิน หากงบการเงินมีการแกไขขอผิดพลาดที่มี

นัยสําคัญจากการฝาฝนกฎขอบังคับหรือการประพฤติมิชอบของผูบริหาร3 

Jensen and Mackling (1976) ไดเสนอใหแผนการจายคาตอบแทนของผูบริหารมีมูลคาผูกกับ

ราคาหุนของบริษัท เชน การให Stock Option เพราะจะทําใหประโยชนของผูบริหารสูงสุดเชนกัน4 

สําหรับประเทศไทยแลวมีบริษัทจํานวนมากไดใชการเสนอขายหลักทรัพยใหพนักงานเพื่อสราง

ความมีสวนรวมและแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท แต

เนื่องจากการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานนี้ เปนกรณีที่กรรมการซึ่งเปนผูเสนอเร่ืองใหที่ประชุมผูถือหุน

อนุมัติเนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสียกับเร่ืองที่พิจารณาโดยตรง และในบางกรณีผูถือหุนอาจไดรับผลกระทบ 

(dilution effect) จากการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวดวย ในป 2538 สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ( ก.ล.ต.) จึงไดออกกฎเกณฑเพื่อรองรับการเสนอขายหลักทรัพย Employee 

Stock Option Program (ESOP) เปนการเฉพาะ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาว 

ในขณะเดียวกันก็ชวยคุมครองสิทธิของผูถือหุนที่อาจไดรับผลกระทบดวย 

 

ระดับความเขมงวดของหลักเกณฑในเร่ืองนี้ข้ึนอยูกับสมมติฐานวาผูถือหุนสามารถดูแลสิทธขิอง

ตัวเองไดมากนอยเพียงใด กลาวคือ ถาเช่ือวาผูถือหุนสามารถดูแลสิทธิของตัวเองไดเปนอยางดีในการประชุมผู

ถือหุน หลักเกณฑเร่ืองนี้ก็ไมจําเปนตองมีขอจํากัดที่เขมงวด เพียงแตดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอแกผู

ถือหุนก็นาจะเหมาะสมแลว แตถาเช่ือวาผูถือหุนรายใหญสวนหนึ่งก็เปนกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียใน 

ESOP  ที่เสนอดวย และผูถือหุนรายยอยยังไมเขาใจและไมมีเสียงเพียงพอที่จะดูแลสิทธิของตัวเอง กฎเกณฑ

ในเร่ืองนี้ก็อาจตองมีการจํากัดขนาดของโครงการเพื่อจํากัดขอบเขตของผลกระทบที่ผูถือหุนอาจไดรับดวย 

นอกเหนือจากเร่ืองการเปดเผยขอมูล 

ในชวงแรก แนวความคิดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนแบบที่ 2 คือ มีการกําหนดขอมูลข้ันตํ่า

ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน และจํากัดขนาดของโครงการ ESOP ไว โดยกําหนดจํานวนหุนที่รองรับ ESOP ไว

ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ชําระแลว และการเสนอขายดังกลาวตองทําใหราคาหุนจากการคํานวณ 

(Price dilution) ลดลงไมเกินรอยละ 4 หากเกินขอจํากัดนี้ ผูขออนุญาตตองแสดงวา โครงการดังกลาวจําเปน

                                                        
3 ภาพร เอกอรรถพร.Sarbanes-Oxley Act.กลบัญชี.จัดพิมพโดย คณะบุคคล ดร.พี.เอกอรรถพร.หนา 171-

176. 
4 อาณัติ ลีมัคเดช. “ Employee Stock Option เคร่ืองมือสรางแรงจูงใจหรือฉอฉล.” วารสารสรรพากรสาสน.ป

ที่ 50, ฉบับที่ 3. มีนาคม 2546, หนา 12. 
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ตอความอยูรอดหรือประโยชนของกิจการอยางไร เพื่อใหผูถือหุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใชดุลย

พินิจได 

อยางไรก็ดี ในระยะหลังแนวความคิดเร่ืองการจํากัดขนาดของ ESOP ไดผอนคลายลงโดย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดออกประกาศฉบับใหมในป 2544 เพื่อตัดการใชดุลยพินิจของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสมของขนาดโครงการ และปลอยใหผูถือหุนเปนผูดูแลสิทธิ

ของตัวเอง แตขณะเดียวกันก็ไดเพิ่มกลไกการรักษาสิทธิของผูถือหุนดวยโดยเฉพาะสําหรับโครงการที่ใหสิทธิแก

พนักงานในราคาตํ่ากวาราคาตลาดจํานวนมาก หรือมีการจัดสรรหุนแบบกระจุกตัวในพนักงานบางราย เชนได

เพิ่มขอมูลข้ันตํ่าที่ตองเปดเผย กําหนดใหการจัดสรรหุนแบบกรจุกตัวตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเปน

รายบุคคล และตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการคาตอบแทน เปนตน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหบริษัทใช 

ESOP ไปในทางที่เปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนอยางแทจริง 

ในป 2537 บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย เปน

กิจการแรกในประเทศไทยที่ไดรับอนุญาตหรือยื่น filing ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย โดยออกหุนสามัญESOP จํานวน 6,900,000 หุน ราคาตอหนวย 25 บาท โดยมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 

8 ธันวาคม 2537 

 

 

ตอมา บมจ.นวธนกิจ ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย เปนบริษัทที่ไดออกใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุน (Warrant) บริษัทแรก โดยไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนESOP จํานวน 12,500,000 

หนวย ราคาตอหนวย 5 บาท โดยทีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 25395 

จากประวัติและวิวัฒนาการของการใหหุนพนักงานดังกลาวขางตน อาจสรุปถึงวัตถุประสงคของ

การใหหุนพนักงาน (1.1) และ หลักเกณฑการใหหุนพนักงาน(1.2) ไดดังนี้ 

 
1.1 วัตถุประสงคของการใหหุนพนกังาน 

การใหหุนพนักงาน (ESOP)มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการจายคาตอบแทนจูงใจระดับองคการ

(Organization incentives) 6 เปนเคร่ืองมือสําคัญที่บริษัทสามารถใชจูงใจใหบุคลากรของบริษัทปฏิบัติหนาที่

                                                        
5 http://www.set.or.th 
6 เรืองวิทย เกษสุวรรณ การบริหารคาจางและเงินเดือน.กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด, หนา 

194. 
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เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและเพื่อใหพนักงานมีสวนในความเปนเจาขององคกรธุรกิจ ซึ่งหากทําได มูลคา

หุนของบริษัทก็นาจะสูงข้ึนและผลประโยชนที่พนักงานไดรับก็จะสูงข้ึนไปดวย7 

อาจกลาวไดวาการใหหุนพนักงานกอใหเกิดขอดีขอเสียดังตอไปนี้8 

ขอดีของการใหหุนพนักงานมีประโยชนดังนี้ 

1. ประหยัดเงินทุนที่จํากัดเปนคาใชจายในสวนของคาตอบแทนแกบุคลากรหรือผลประโยชนที่
จะจัดสรรแกพนักงานโดยบริษัทนายจางสามารถนําเงินลงทุนในสวนดังกลาวไปใชประโยชนอยางอ่ืนได 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในบริษัทนายจาง เนื่องจากพนักงานยอมมี

ความรูสึกเปนเจาของบริษทั และยอมตองการใหกิจการมีกําไรเพื่อใหหุนมมีูลคาสูงข้ึนหรือสามารถจายเงนิปน

ผลไดมากข้ึน 

3. ในกรณีที่หุนที่จัดสรรเปนหุนที่ออกใหมจากการเพิ่มทุน ยอมทําใหบริษัทนายจางมีทุนจด

ทะเบียนมากยิ่งข้ึน และสถานะทางการเงินดีข้ึน 

4. ทําใหบริษัทนายจางมีภาพพจนที่ดีในเร่ืองผลประโยชนที่จัดสรรใหแกพนักงานและเปนการ
เพิ่มขวัญและกําลังใจแกพนักงานของบริษัทอันเปนการชวยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวรวมทั้งอํานวย

ประโยชนในการชักจูงบุคลากรภายนอกที่มีคุณภาพใหมารวมงานกับบริษัท 

5. ทําใหผูบริหารเขามามีสวนไดเสียกับบริษทัในฐานะผูถอืหุน ซึง่เปนการซ้ือใจผูบริหารไมให

ลาออกไปทาํงานกับบริษัทอ่ืนและเปนการปองกันโรคสมองไหล 

6. โครงสรางการจายโบนัสในลักษณะของ Stock Options สามารถจูงใจใหผูบริหารตั้งใจ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเมื่อผลตอบแทนของผูบริหารผูกติดกับราคาหุน ผูบริหารก็

จําเปนที่จะตองเอาใจใสตอหนาที่การงานเพื่อทําใหราคาหุนเพิ่มสูงข้ึน 

7. Stock Options เปนโครงสรางการจายโบนัสที่เปนรูปธรรม เนื่องจากใชราคาหุนในตลาด

เปนตัวกําหนดผลตอบแทนที่ผูบริหารจะไดรับทําใหผูบริหารไมจําเปนตองรอคําตัดสินใจจากผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ 

8. บริษัทสามารถประหยัดเงินสดที่จะตองนาํมาจายโบนัส โดยการแจกเปน Stock Options 

แทนที่จะแจกเปนเงนิสด  

                                                        
7 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.36/2544 เร่ืองสรุปหลักการแกไขประกาศเก่ียวกับการออกหลักทรัพยและ

เสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงาน (ESOP) 
8 ฤทธิชัย งดงาม. “การจัดสรรหุน ใหแกพนักงาน.”  วารสารแรงงานสัมพันธ. ปที่ 42, ฉบับที่ 4. กรกฎาคม-

สิงหาคม 2544, หนา 25. 
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9. การให Stock Options ทาํใหบริษทัสามารถระดมทนุจากการขายหุนแกพนกังาน โดยไม

ตองไปไปหาแหลงเงินทนุจากที่อ่ืน9 

ขอเสียของการใหหุนพนักงาน 

1.  พนักงานถือหุนของบริษทัแมเพียงจํานวนนอย (kinship) ไดมีโอกาสใกลชิดกับฝายบริหาร

มากข้ึน ทําใหยากแกการบังคับบัญชา 

2.  การลงทุนและออมทรัพยไวในบริษัทอาจจะไมใชวิธทีี่ดีทีสุ่ดสําหรับพนกังานก็ได 

3. ผลกระทบกับกําไรตอหุน ถาESOP ใชเพื่อการเงินของบริษัทซ่ึงเจริญเติบโต ผลประโยชน

ทางดานกระแสเงินสดตองชัง่น้าํหนักเทียบกับอัตราของกาํไรตอหุน  

4. Stock Performance ถามูลคาของหุนบริษัทลดลง จะทําใหพนักงานมีความรูสึกวา ESOP 

เปนทีน่าสนใจนอยกวาโครงการกําไรตอหุน ในกรณีที่บริษัทประสบความลมเหลว ลูกจางจะสูญเสีย

ผลประโยชนทางทรัพยสินที ่ESOP ไปลงทนุตางๆ   

ผูเขียนเห็นวาการใหหุนพนกังานกอใหเกดิผลดีมากกวาผลเสียดวยเหตุผลดังกลาวขางตน 
1.2 หลักเกณฑการใหหุนพนักงาน 

ในสวนนี ้ ผูเขียนจะกลาวถงึหลักเกณฑการใหหุนพนักงานตามกฎหมายภาษีอากรของ

สหรัฐอเมริกา  กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาในที่นีก้็คือ Internal Revenue Code (IRC) เปนกฎหมาย

ของรัฐบาลกลางมีลักษณะทาํนองเดียวกันกับประมวลรัษฎากรของไทย ซึง่เปนหลักเกณฑการจดัเก็บภาษีของ

สรรพากรแหงสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service หรือ IRS) อนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับหุนพนกังานใน

บทนี ้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะ Statutory stock option plans ประเภท Incentive Stock Option(ISO) และ 

Employee Stock Purchase plans(ESPPs) เทานัน้ เนื่องจากรูปแบบดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกันกับการ

ใหหุนพนักงานในประเทศไทย 

กอนอ่ืนจะขอกลาวถึงความหมายของคําวาหุนพนักงาน ประเภทและรูปแบบของโครงการใหหุน

พนักงานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและหลักเกณฑการใหหุนพนักงานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาตามลําดับ 
ความหมายของหุนพนักงาน 
ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับหุนพนักงานไวหลายความหมาย กลาวคือ 

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียรไดใหความหมายไววา 

                                                        
9 ภาพร เอกอรรถพร.กลบัญชีสองดานกับสิทธิเลือกซื้อหุน. กลบัญชี. กรุงเทพ. คณะบุคคล ดร.พี     เอกอรรถพร

,2545.หนา 67-68. 
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คําวา “หุนพนักงาน”  ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Stock Option หมายถึง”หุนที่บริษัทออก

ใหแกพนักงาน ลูกจาง กรรมการ ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่ทํางานใหกับบริษัท ไมวาจะยกใหฟรี ๆ หรือขายในราคา

ตํ่ากวาราคาตลาด และไมวาจะมีระยะเงียบหรือไม(Silence period) ซึ่งขอกําหนดนี้ครอบคลุมทั้งบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษัทที่อยูนอกตลาดหลักทรัพย”10 

นายจํานง สมประสงค ไดใหความหมายไววา 

Stock Option หมายถึง “มีสิทธิที่จะเลือกซ้ือหุนจํานวนหนึ่งในราคาที่ต้ังไวภายในระยะเวลา
หนึ่งที่ตกลงกันไว โดยปกติราคาที่มีสิทธิเลือกซื้อขายไดนั้น มักตํ่ากวาราคาซ้ือขายกันในทองตลาดในเวลาที่มี

การเสนอซื้อขายอยู ความแตกตางของระดับราคาซ้ือขายหุนระหวางราคา option price กับ market-price ใน

เวลาใดภายในระยะเวลาที่กําหนด”11 

องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-

operation and Development) เรียกยอๆ วาOECD ไดใหความหมายไววา 

Stock Option คือ”สิทธิที่จะซ้ือซ่ึงก็คือสิทธิในการซื้อหุนจากผูขาย ณ ชั่วขณะหนึ่งที่กําหนด 

(เรียก European option) หรือระหวางชวงเวลาที่กําหนด(เรียก American option) ในราคาที่ตกลงกันลวงหนา 

(Strike price)”12 

ดังนั้นผูเขียนเห็นวา หุนพนักงาน หมายถึง ผลประโยชนที่พนักงานทํางานใหบริษัทหรือบริษัทใน

เครือเดียวกัน (บริษัทต้ังแตสองบริษัทข้ึนไปซึ่งมีความสัมพันธกันในลักษณะตอไปนี้คือ 1. ผูถือหุนเกินกวากึ่ง

จํานวนผูถือหุนในบริษัทหนึ่ง เปนผูถือหุนในอีกบริษัทหนึ่ง 2. ผูถือหุนซึ่งถือหุนในบริษัทหนึ่งมีมูลคาเกินกวา

รอยละหาสิบของทุนทั้งหมด ถือหุนในอีกบริษัทหนึ่งที่มีมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด 3.บริษัทหนึ่ง

ถือหุนในอีกบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด หรือ 4. บุคคลเกินกวากึ่งจํานวนกรรมการซึ่งมี

อํานาจจัดการในบริษัทหนึ่ง เปนกรรมการซึ่งมีอํานาจจัดการในอีกบริษัทหนึ่ง) ไดรับในลักษณะของ หุนหรือ 

สิทธิในการซื้อหุนในราคาท่ีต้ังไว ภายในระยะเวลาหน่ึงที่ตกลงกันไว  ไมวาจะใหโดยไมมีคาตอบแทนหรือขาย

ในราคาตํ่ากวาราคาตลาด และไมวาจะเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือไมก็ตาม 
 
ประเภทของหุนพนักงาน (Employee Stock Option ) 

                                                        
10 สุวรรณ  วลัยเสถียร. “ภาษีหุนโบนัสหมัดเด็ดของกรมสรรพากร.” วารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษี

อากร. ฉบับที่ 17. ธันวาคม 2538 
11 จํานง สมประสงค .“การบริหารพนักงานเจาหนาที่” 
12 http:///www.oecd.org/oecd/pages/ducument/ 
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หุนพนกังานมี 2 ประเภท คือ13 

1. Incentive stock options (ISOs) เปนสิทธิในการซื้อหุนรูปแบบหน่ึงของ statutory stock 

options plans ไดแก สิทธใินการซื้อหุนตามมาตรา 422ของประมวลรัษฎากรสหรัฐอเมริกาและ Employee 

Stock Purchase plans ตามที่บัญญัติในมาตรา 423 แหงประมวลรัษฎากรอเมริกา 

2. Nonqualified options (NSOs) เปนสิทธิในการซื้อหุนทีส่ามารถที่จะใหสิทธิดังกลาวแกบุคคล

ใดๆ ภายใตเงื่อนไขอยางใดๆ ก็ได เมื่อมีการใชสิทธิในการซื้อหุน(Exercised) จะตองจายภาษีทนัทีจากสวน

ตาง 

 
รูปแบบของหุนพนักงาน 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทมีขอตกลงท่ีจะแจก Stock Options ใหแกผูบริหาร ซึ่งมกัทาํกัน

กอนที่ผูบริหารจะเขาทาํงานหรือต้ังแตวันที่สัมภาษณงาน เพราะ Stock Options ถือเปนสวนหนึง่ของ

ผลตอบแทนท่ีจะจูงใจให “ผูเขาสัมภาษณ” ตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับทํางานกับบริษัท  

Stock Options มีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบแตกตางกัน แตไมวาจะเปนรูปแบบใดผูบริหารหรือ

พนักงานมักจะทราบไดแตแรกวาตนจะไดรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญจากบริษัทจํานวนเทาไร และแตละสิทธิ

สามารถซื้อหุนสามัญไดจํานวนกี่หุน แตละหุนมี “ราคาตามสิทธิ” เทาไร และเมื่อใดที่ผูบริหารหรือพนักงานจะ

สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได ปจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายรูปแบบ เชน14 

ISO (Employee Stock Option) หมายถึง โครงการใหสิทธิแกพนักงานในการซื้อหุนจากบริษัทใน

ราคาในสิทธิที่กําหนดลวงหนา (ซึ่งสวนใหญตํ่ากวาราคาตลาด ณ วันใหสิทธิ) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ดังนั้นพนักงานจะใชสิทธิตามโครงการนี้เมื่อราคาหุนในตลาดมีราคาสูงกวาราคาใชสิทธิ (สวนตางของราคาน้ี

เรียกวา Spread) วิธีนี้จึงเหมาะกับบริษัทในตลาดหลักทรัพยเพราะมีราคาตลาดที่สามารถประเมินมูลคา

ยุติธรรม (Fair Value) ไดงาย เม่ือพนักงานใชสิทธิซื้อหุนจากบริษัท จะตองจายภาษีเงินได (Income Tax) จาก 

Spread ใหสิทธิประโยชนทางภาษีคือเมื่อพนักงานใชสิทธิซื้อหุนบริษัท จะยังไมเสียภาษีเงินไดนี้ แตจะเสียภาษี

เม่ือขายหุนนั้นออกไปหลังจากถือไวอยางนอย 1 ป ดวยอัตราภาษี Capital Gain (ซึ่งตํ่ากวาอัตราภาษีเงินได ) 

โดยเสียภาษีจากสวนตางของราคาเม่ือขายหุนและราคาใชสิทธิ การจัดทําแผน ISOs นั้นบริษัทตองกําหนด

                                                        
13 Corey Rosen.”An Introduction to Stock and Stock Options”THE EMPLOYEE’S GUIDE TO STOCK 

OPTIONS.The National Center for Employee Ownership Oakland,CA,September 2002, p.9. 
14 อาณัติ   ลีมัคเดช. “ Employee Stock Option เคร่ืองมือสรางแรงจูงใจหรือฉอฉล.”  วารสารสรรพากรสาส

น.  ปที่ 50,ฉบับที่ 3. มีนาคม 2546, หนา 13-15. 
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ราคาใชสิทธิของออปช่ันตามโครงการใหสูงกวาหรืออยางนอยเทากับราคาตลาดของหุนบริษัท ณ วันใหสิทธิแก

พนักงาน นอกจากนี้พนักงานไมสามารถขายตอ ISOs ได เพราะสิทธิในการซ้ือหุนเจาะจงพนักงานที่ไดรับ 

ISOs เทานั้น 

ESPP (Employee Stock Purchasing Plan) หมายถึงโครงการที่บริษัทใหโอกาสพนักงานซ้ือหุน

ของบริษัทโดยหักเงินคาหุนจากเงินเดือน โดยมีชวงเวลาเสนอขายหุนราว 3 ถึง 27 เดือนที่พนักงานสามารถ

เลือกเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหุนได และบริษัทจะขายหุนแกพนักงานในราคาลดไดไมเกิน 15% ของราคา

ตลาด พนักงานสามารถขายหุนที่ซื้อในราคาสวนลดเพื่อทํากําไรไดทันที่ แผนการนี้จึงตางจาก Stock Option  

เพราะพนักงานไมมีโอกาสขาดทุนหากซ้ือหุนแลวขายตอเลย เนื่องจากราคาท่ีซื้อนั้นตํ่ากวาราคาตลาดอยูแลว 

นอกจากนี้พนักงานยังไดสิทธิประโยชนทางภาษีเชนเดียวกับ ISOs ดังกลาวขางตน 

 
หลักเกณฑการใหหุนพนกังาน 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาคําวา Stock Option กับ Stock Warrants นั้นไมตางกันมากนัก ใน

สหรัฐอเมริกา Stock Warrants นั้น    มีความหมายที่กวางกวา Stock Option กลาวคือ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา คําวา Stock Warrants หมายถึง สิทธิที่บริษัทมอบใหแกผูรับเพื่อนํามาซ้ือหุนสามัญของบริษัท

ตามราคาและเวลาที่กําหนดไว 

Stock Warrants สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท 

1. Stock Warrants ที่บริษัท “ ขาย” ควบไปกับหุนกู(หุนกูควบใบสําคัญแสดงสิทธิ) ถาหุนสามัญ

ของบริษัทเปนที่ตองการของตลาด นักลงทุนจะยอมจายเงินซื้อ Warrants เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

และทําให Stock Warrants นั้นเกิดมีราคาข้ึน 

2. Stock Warrants ที่บริษัทออกใหแกผูถือหุนเดิมเพื่อใหสิทธิผูถือหุนเดิมในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่

กําลังจะออกใหม (เรียกอีกช่ือหนึ่งวา “Stock Rights ) เพื่อใหความเปนธรรมแกผูถือหุนเดิมในการที่จะรักษา

สัดสวนการถือหุนของตนไว 

3. Stock Warrants ที่บริษัทออกใหแกผูบริหารหรือพนักงาน หรือที่เรียกวา Stock Option 

จึงอาจกลาวไดโดยสรุปวา Stock Options คือสิทธิที่จะเลือกซ้ือหุนที่บริษัทออกใหแกผูบริหารหรือ

พนักงาน เปน Warrants ประเภทที่สาม  

Stock options ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะดูวา หุนนั้นเปนหุนออกใหมใหกับพนักงานโดยตรง

เลยหรือไม ถาเปนเชนนั้นพนักงานจะไมเสียภาษีเมื่อไดรับหุน แตจะเสียภาษีเมื่อมีการขายหุนนั้นออกไปใน
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เวลาตอมา 15 ซึ่งนับวาเปนเคร่ืองมือที่ดีที่สุดในการดึงดูดพนักงานใหทํางานกับบริษัท เนื่องจากผูรับหุนจะตอง

เสียภาษีก็ตอเม่ือไดรับกําไรจากการขายหุนนั้น ๆ ไปแลวตามระบบภาษีกําไรจากการขายหุนหรือ Capital gain 

tax16 

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใหรางวัลแกพนักงานดวยการใหสิทธิในการซื้อหุนเพื่อใหเขามีสวนรวม

ในความสําเร็จของนายจาง การใหสิทธิในการซื้อหุนเปนรูปหนึ่งของการใหแรงจูงใจในสวนของทุน Internal 

Revenue Service (IRS) ไดออกกฎเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการซื้อหุนภายใต Internal Revenue Code of 1986  

โดยผูเขียนขอจํากัดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะในสวนของ Statutory stock optionประเภท 

ISOs(1) และ ESPPs (2) เทานั้น 

1. Incentive stock options เรียกยอๆ วา ISOs ไดบัญญัติไวในประมวลรัษฎากร(IRC) ในมาตรา 

422 

ในสวนนี้คําวา “Incentive stock options” หมายถึงสิทธิในการซื้อหุนที่ใหกับบุคคลธรรมดาไม

วาดวยเหตุผลใดๆ ที่เกี่ยวกับการจางงานโดยบริษัทของบุคคลนั้น ถาใหโดยบริษัทนายจาง หรือบริษัทแม หรือ

บริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทนั้นเพื่อซ้ือหุนของบริษัท  

สภานิติบัญญัติไดสราง ISOs ในกฎหมายภาษีฟนฟูเศรษฐกิจป 1981 (Economic Recovery 

Tax Act of 1981) ซึ่งมีจุดประสงคที่จะชวยใหการลงทุนไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีสําหรับพนักงาน เปน

สิทธิประโยชนชนิดพิเศษเชนเดียวกับประมวลรัษฎากร(IRS) ซึ่งการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ISOs เพื่อใหไดรับ

สิทธิประโยชนทางดานภาษีตองเปนไปตามกฎเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ไมมีการโอนหุน ภายใน 2 ป นับจากวันที่ใหสิทธิในการซ้ือหุน หรือภายใน 1 ปหลังจากไดรับ

การโอนหุน(ใชสิทธิซื้อหุน)17 

(2) ISOs ไดใหกับพนักงานเทานัน้ 

ISOs ไดใหเฉพาะกับบุคคลซ่ึงเปนพนักงานของบริษัทหรือบริษัทแมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ

กันเทานั้น   “พนักงาน” มีความหมายตามที่ระบุไวในกฎหมายทั่วไปของคําวาพนักงานซ่ึงหมายถึงผูที่

ปฏิบัติงานโดยมีจุดประสงคที่จะไดรับคาแรง  ดวยเหตุนี้โดยทั่วไป ISOs ไมสามารถใหไดกับบุคคลที่ใหบริการ

                                                        
15 ลักษมณ วงศศุภสวัสด์ิ. “ปญหาภาษีของเครื่องมือทางการเงินในยุคโลกาภิวัฒน” วารสารสรรพากรสาสน.

ปที่ 47 ,ฉบับที่ 10. ตุลาคม 2543,หนา 86. 
16 สุวรรณ วลัยเสถียร. “ภาษีหุนโบนัสหมัดเด็ดกรมสรรพากร” อินไซดภาษี.มีนาคม 2539,หนา 48. 
17 Sec.422(a)(1) no disposition of such share is made by him within 2 years from the date of the 

granting of the option nor within 1 year after the transfer of such share to him,and 
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เหมือนอยางคูสัญญาอิสระ  ที่ปรึกษา หรือ กรรมการคนนอกที่ไมไดเปนพนักงาน  โดยเปนพนักงานอยูตลอด

ระยะเวลาซ่ึงเร่ิมจากวันที่ใหสิทธิในการซื้อหุนจนถึง 3 เดือน กอนวันที่ใชสิทธิในการซื้อหุนบุคคลธรรมดานั้น

ต อ ง เ ป น พ นั ก ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ผู ใ ห สิ ท ธิ ห รื อ ข อ ง บ ริ ษั ท 

 

แมหรือของบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทนั้น หรือของบริษัทแมหรือของบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทนั้นที่ออก

หรือถือวาไดออกสิทธิในการซื้อหุนนั้น ตามบทบัญญัติใน ม. 424(a) 18 

(3) การใหสิทธิในการซื้อหุนตองเปนไปตามโครงการ ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนของบริษัท

ภายในชวงเวลา 12 เดือน กอนหรือหลังการเร่ิมโครงการ โดยโครงการดังกลาวตองระบุจํานวนหุนรวมทั้งหมดที่

เกิดจากการใชสิทธิและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศในโครงการนั้น19 

เพื่อที่จะใหเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการ ISOs  โครงการของสิทธิในการซื้อหุนพนักงาน

ตองกําหนดเงื่อนไขไวอยางชัดเจนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 422 ของประมวลรัษฎากร และตองไดรับการ

ยอมรับจากคณะกรรมการผูบริหารของบริษัท  ซึ่งไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุนภายในสิบสองเดือนกอนหรือ

หลังจากการยอมรับใหใชนั้น  การอนุมัติของผูถือหุนตองกระทําโดยวิธีที่สามารถทําไดภายใตเงื่อนไขของ

กฎหมายที่ใหปฏิบัติใชที่เขาขายในกรณีของการดําเนินการเก่ียวกับการขออนุมัติจากผูถือหุนเพื่อดําเนินการ

ออกหุนของบริษัทหรือสิทธิในการซื้อหุน  ถากฎหมายมิไดมีการระบุไวเกี่ยวกับวิธีการและมติในการอนุมัติจาก

ผูถือหุนในการดําเนินการดังกลาวแลว โครงการนั้นตองไดรับการดําเนินการอนุมัติโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งคือ 

(1) เสียงสวนใหญของผูถือหุนจากการประชุมผูถือหุนที่จัดข้ึนประกอบดวยองคประชุมของผูถือหุนที่เขาประชุม

ดวยตัวเองหรือผูไดรับมอบฉันทะ หรือ (2) วิธีการ และมติ ที่ไดรับตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ

การดําเนินการเพื่อใหไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน เชน การลงมติเปนลายลักษณอักษรอยางเปนเอกฉันท 

                                                        
18 sec.422(a)(2) at all the times during the period beginning on the date of the granting of the option 

and ending on the day 3 month before the date of such exercise,such individual was an employee of either the 

corporation granting such option, a parent or subsidiary corporation of such corporation, or a corporation or a 

parent or subsidiary corporation of such corporation issuing or assuming a stock option in a transaction to which 

section 424(a) applies. 
19 Sec.422(b)(1) the option is granted pursuat to plan which includes the aggregate number of 

shares which may be issued under options and the employee(or class of employees) eligible to receive 

options,and which is approved by the stockholders of the granting corporations within  12 month before or after 

the date such plan is adopted, 
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บางคร้ังบริษัทอาจจะตองการเพิ่มจํานวนของหุนที่ตองการจัดสรรใหแกพนักงานภายใตแผน 

ISOs หรือ ตองการที่จะเปล่ียนกลุมของลูกจางที่มีสิทธิ์ที่จะไดรับ ISOs ภายใตโครงการดังกลาว  ตามประมวล

รัษฎากร การเปล่ียนแปลงดังกลาวเพื่อใหเปนไปตาม ISOs ตองไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารและผู

ถือหุน การเปล่ียนแปลงที่ไมมีผลกระทบตอจํานวนของหุนที่ออกภายใตโครงการหรือกลุมของพนักงานที่มีสิทธิ

ในการเขารวมในโครงการ อาจไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารโดยลําพัง 

(4) ไดใหสิทธิในการซื้อหุนนั้นภายใน 10 ปนับจากวันที่โครงการเกิดข้ึน หรือ วันซึ่งโครงการ

ไดรับอนุมัติโดยผูถือหุน แลวแตส่ิงใดจะเกิดข้ึนกอน20 

(5) สิทธิในการซื้อหุนที่ไมสามารถใชสิทธิไดหลังจาก 10 ป นับจากวันที่ใหสิทธินั้น21 

ขอจํากัดในเงื่อนไขของสิทธิในการซ้ือหุนในขอนี้กําหนดให ISOs สามารถใชสิทธิไดไมเกิน

กวา 10 ป  อยางไรก็ตามในกรณีของพนักงานที่เปนเจาของสิทธิในการซื้อหุนมากกวา 10% ของหุนทุกระดับช้ัน

ที่มีอํานาจในการออกเสียงทั้งหมด  มาตรา 422(c)(6) กําหนดวาเงื่อนไขของ ISOs ถูกจํากัดอยูที่ 5 ป   ซึ่ง

บริษัทอาจจะใหสิทธิในการซื้อหุนโดยมีเงื่อนเวลาส้ันกวาที่กฎหมายอนุญาตเปนเวลาสูงสุดตามประมวล

รัษฎากร 

(6) ราคาสิทธิในการซื้อหุนไมนอยกวา มูลคาราคาตลาดที่ยุติธรรม ณ เวลาที่ใหสิทธิในการซื้อ

หุน22 

ราคาใชสิทธิ(Exercised) ในการซื้อหุนสําหรับ ISOs ตามเงื่อนไข ISOs ในการที่จะซ้ือหุนที่

ไดรับสิทธิ กรรมการผูบริหารมีหนาที่ที่จะตองชี้แจงถึงความนาเช่ือถือและราคาตลาดที่ยุติธรรมของหุนของ

บริษัทนั้นในวันที่ที่ใหสิทธิและไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิของสิทธิในการซื้อหุนนั้นที่ราคาไมตํ่ามลูคา

ราคาตลาดที่ยุติธรรม    ในการกําหนดราคาของหุนประเภทดังกลาว กรรมการผูบริหารควรจะพิจารณาถึงราคา

ของหุนที่มีการซ้ือขายในเวลาที่ใกลเคียงกันของหุนที่อยูในประเภทเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  ผูประเมินราคา

อิสระอาจจะจัดหาวิธีการประเมินราคาหุนที่ดี  เมื่อหุนถูกนําออกขายในทองตลาด การตีราคาตามวิธีการที่ใช

ดังกลาวจะไดเปนราคาเสนอขายที่มีความยุติธรรม 

                                                        
20 Sec.422(b)(2) such option is granted within 10 year from the date such plan is adopted, or the 

date such plan is approved by the stockholders, whichever is earlier ; 
21 Sec.422(b)(3) such option by its terms is not exercisable after the expiration of 10 years from the 

date such option is granted ; 
22 Sec.422(b)(4) the option price is not less than the fair market value of the stock at the time such 

option is granted ; 

DPU



ตัวอยางเชน บุคคลธรรมดามีเงินได $30,000 ตอป หุนมีราคาตลาดปจจุบัน $20 ไดรับสิทธิ

ในการซื้อหุนที่ราคา $12 ใชสิทธิในการซื้อหุน 100 หุน สวนตางคือ $8 ตอหุน หากถือหุนไปอีก 12 เดือนหรือ

มากกวานั้น จะไมเสียภาษีในเวลาที่ใชสิทธิในการซ้ือหุน (Exercise) และตอมาขายที่ราคา $25 ตอหุน จะได

กําไร $13 ตอหุน จะตองชําระภาษี ($13 x 100) x 10% (Capital gains tax ) คือ $130 23 

(7) สิทธิในการซ้ือหุนไมสามารถโอนไดเวนแตโดยทางพินัยกรรมหรือโดยทางกฎหมาย  มรดก

และการแบงมรดกโดยผูไดรับสิทธิตองสามารถใชสิทธิในชวงเวลาที่มีชีวิตอยู24 

(8) ในเวลาที่ไดมีการใหสิทธิในการซื้อหุนบุคคลธรรมดานั้น ไมไดเปนเจาของหุนมากกวา 10% 

ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทนายจางหรือ บริษัทแมหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทนั้น25 

เงื่อนไขดังกลาวจะไมรวมสิทธิในการซ้ือหุนใดๆ ถา (วันที่ใหสิทธิในการซื้อหุน) เงื่อนไขของ

สิทธิในการซื้อหุนดังกลาวมีเงื่อนไขวาจะไมถูกพิจารณาอยางสิทธิในการซื้อหุนประเภท Incentive stock 

options 

(9) การจํากัดขนาดของสิทธิในการซื้อหุน26 

ISOs สามารถใชสิทธิคร้ังแรกเพียงที่มูลคาของหุนเทากับ 100,000 เหรียญ (กําหนดให

เปนวันที่ที่ใหสิทธิ์) ตามปปฎิทิน  อยางไรก็ตามภายใตมาตรา 422(d) ของประมวลรัษฎากร หากมูลคาของ

สิทธิในการซื้อหุนเกินกวาขีดจํากัดของ 100,000 เหรียญ  จํานวนเงินของการใหสิทธิที่ใชสิทธิไดสําหรับหุนที่

เกินกวา 100,000 เหรียญ ถือวาเปน NSOs โดยอัตโนมัติ 

(10) การชําระเงินคาหุนของสิทธิในการซื้อหุน 

                                                        
23 Corey Rosen .The different Kinds of Options: ISOs and NSOs.THE EMPLOYEE’S GUIDE TO 

STOCK OPTIONS. The National Center for Employee Ownership Oskland,CA .p.35. 
24 Sec.422(b)(5) such option by its terms is not transferable by such individual otherwise than by will 

or the laws of descent and distribution ,and is exercisable , during his lifetime,only by him;and 
25 Sec.422(b)(6) such individual , at the time the option is granted, does not own stock possessing 

more than 10 percent of the total combined voting power of all class of stock of the employer corporation or of its 
parent or subsidiary corporation.  Such term Shall not include any option if (as of the time the option is granted) 
the terms of such option provide that it will not be treated as an incentive stock option. 

26Sec 422(d) $100,000 per year limitation 
(1) In general 

To the extent that the aggregate fair market value of stock with respect to which incentive 
stock options (determined without regard to this subsection) are exercisable for the 1st time by any individual 
during any calendar year (under all plans of the individual’s employer corporation and its parent and subsidiary 
corporations) exceeds $100,000 ,such options shall be treated as options which are not incentive stock options. 
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พนักงานอาจจะใชสิทธิ ISOs ดวยการชําระเงินสด  อยางไรก็ตามถาพนักงานตองการใช

สิทธิ ISOs ดวยต๋ัวสัญญาใชเงิน(promissory note) หรือ ดวยหุนของบริษัท หรือ ดวยเอกสารการเงินอ่ืน ๆ ที่

มิใชเงินสด  ไมสามารถจะกระทําไดยกเวนแตวาโครงการ ตามมติข้ันตนของกรรมการผูบริหารในการใหสิทธิ 

ISOs อนุญาตเปนกรณีพิเศษใหสามารถชําระเงินดวยส่ิงใดที่ไมใชเงินสด  ดวยเหตุนี้เมื่อมีการใหสิทธิ ISOs 

กรรมการผูบริหารควรจะมีการลงมติ ณ ชวงเวลานั้นวาจะอนุญาตใหลูกจางชําระเงินสําหรับหุนของสิทธิในการ

ซื้อหุนดวยส่ิงที่ไมใชเงินสดไดหรือไม และควรที่จะกําหนดวิธีการชําระเงินใหชัดเจนในการใหสิทธิในการซื้อหุน  

ถากรรมการผูบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ใชกันอยูอนุญาตใหพนักงานใชสิทธิ ISOs ดวยการชําระ

เงินเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน  เงื่อนไขในหนังสือสัญญานั้นตองมีโครงสรางที่ชัดเจนเพื่อที่จะหลีกเล่ียงปญหาภาษี

ยอนหลังตอพนักงานและบริษัท   

หุน ISOs ที่ถูกขายออกไปกอนที่จะส้ินสุดของระยะเวลาการครอบครองตามที่กําหนดไว

ในประมวลรัษฎากรถือวาเปนการขายที่ไมเปนไปตามเง่ือนไขภายใตมาตรา 421 ของประมวลรัษฎากร การ

ปฏิบัติที่ไมถูกตองทําใหสิทธิในการซื้อหุนไมเปนไปตามเงื่อนไขของการมีสิทธิในผลประโยชนของ ISOs เปน

สาเหตุทําใหสิทธิในการซื้อหุนนั้นไดรับการปฏิบัติเหมือนเชนเปน NSOs   กลาวคือผูที่ไดรับสิทธิจะตองรวมเปน

เงินไดบุคคลธรรมดาในปที่ใชสิทธิและมูลคาที่เพิ่มข้ึนของหุนภายหลังจากการใชสิทธิและถือเปนรายรับของทุน  

การรับรูรายไดจากการจัดการของหุน ISOs ถือเปนผลไดที่แทจริง  ดังนั้นการใชสิทธิในการซื้อหุนที่ไมเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ถูกตองของหุน ISOs เม่ือเกิดการขาดทุน (เชน ราคาตํ่ากวาราคาที่ชําระไปแลวคร้ังแรก) จะไมทํา

ใหภาษีสูงกวาตอนใชสิทธิ   

 
2. Employee Stock Purchase Plans 
ประมวลรัษฎากรสหรัฐไดบญัญัติในสวนของแผนการใหสิทธพินักงานซ้ือหุนโดยมีเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ 

(1) ไมมีการโอนหุนนั้นภายใน 2 ป หลังจากวันที่ใหสิทธิในการซ้ือหุนหรือภายใน 1 ปหลังจาก

การไดรับโอนหุน(ใชสิทธิ์ซื้อหุน) และ27 

(2) เปนพนักงานตลอดระยะเวลาซ่ึงเร่ิมจากวันที่ใหสิทธิในการซ้ือหุนจนถึง 3 เดือน กอนวันที่ใช

สิทธิในการซ้ือหุน บุคคลธรรมดานั้นตองเปนพนักงานของบริษัทผูใหสิทธิหรือของบริษัทแมหรือของบริษัทที่

                                                        
27 Sec.423(a)(1) no disposition of such share is made by him within 2 years after the date of the 

granting of the option nor within 1 year after the transfer of such share to him: and 
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เกี่ยวของกันกับบริษัทนั้น หรือของบริษัทแมหรือของบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทนั้นที่ออกหรือถือวาไดออก

สิทธิในการซื้อหุนนั้น ตามบทบัญญัติในมาตรา 424(a)28 

(3) โครงการนี้ใหเฉพาะพนักงานของบริษัทนายจาง หรือบริษัทแมหรือบริษัทซ่ึงเกี่ยวของกันกับ

บริษัทนั้นในการซ้ือหุนของบริษัทนั้น29 

(4) โครงการนั้นไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทที่ใหสิทธิในการซื้อหุนภายใน 12 เดือน 

กอนหรือหลังจากวันที่โครงการเกิดข้ึน30 

นายจางตองมีโครงการที่เขียนข้ึนเปนลายลักษณอักษรซึ่งกําหนดอยางชัดเจนถึงจํานวน

สูงสุดของหุนที่จะทําการเสนอตามโครงการและพนักงาน (หรือตําแหนงของพนักงาน) ซึ่งมีสิทธิไดรับสิทธิใน

การซ้ือหุนตามโครงการ  โครงการนั้นตองไดรับการอนุมัติภายใน 12 เดือนหลังจากไดรับการเห็นชอบและ

ยอมรับจากคณะกรรมการผูบริหารของบริษัท 

(5) ภายใตเงื่อนไขของโครงการ จะไมใหสิทธิในการซื้อหุนแกพนักงาน หากพนักงานนั้นเปน

เจาของหุนมากกวา 5% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนายจางหรือบริษัทแมหรือบริษัทในเครือ

เ ดี ย ว กั น กั บ บ ริ ษั ท นั้ น  โ ด ย เ ห ตุ ผ ล ข อ นี้  จ ะ นํ า บ ท บั ญ ญั ติ ใ น  ม .424(d)  

 

 

 

 

                                                        
28 Sec.423(a)(2) at all times during the period beginning with the date of the granting of the option 

and ending on the day 3 month before the date of such exercise, he is an employee of the corporation granting 

such option, a parent or subsidiary corporation of such corporation, or a corporation or a parent or subsidiary 

corporation of such corporation issuing or assuming a stock option in a transaction to which section 424 (a) 

applies. 
29 Sec.423(b)(1) the plan provides that options are to be granted only to employees of the employer 

corporation or of its parent or subsidiary corporation to purchase stock in any such corporation: 
30 Sec.423(b)(2) such plan is approved by the stockholders of the granting corporation within 12 

months before or after the date such plan is adopted: 
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มาใชในการพิจารณาการเปนเจาของหุนของบุคคลธรรมดา และหุนที่พนักงานอาจจะซื้อภายใตสิทธิในการซื้อ

หุนที่ยังไมไดใชจะถูกพิจารณาวาเปนหุนที่พนักงานมีอยูดวย31 

(6) ภายใตเงื่อนไขของโครงการจะใหสิทธิในการซื้อหุนกับพนักงานของบริษัทใด ๆ ซึ่งพนักงาน

ไดรับสิทธิในการซื้อหุน โดยเหตุผลของการจางงานของบริษัท32 

ยกเวน 

(A) ลูกจางซ่ึงทํางานนอยกวา 2 ป 

(B) ลูกจางซ่ึงมกีารจางงาน 20 ชั่วโมง หรือนอยกวา ตอสัปดาห 

(C) ลูกจางซ่ึงมกีารจางงาน ไมมากกวา 5 เดือน ใน 1 ป ประดิทิน และ 

(D) ลูกจางที่ไดรับเงินเดือนสูง(ภายใตความหมายของ ม.414 (q)) 

(7) ภายใตเงื่อนไขของโครงการลูกจางซึ่งไดรับสิทธิในการซื้อหุน จะมีสิทธิที่เหมือนกัน ยกเวน

แต  จํ านวนหุน ซ่ึ งพนักงานอาจจะซื้ อภายใต เ งื่ อนไขของหุ นนั้ น   ซึ่ ง เปนราคาตาม 

 

 

 

                                                        
31 Sec.423(b)(3) under the terms of the plan, no employee can be granted an option if such 

employee, immediately after the option is granted, owns stock possessing 5 percent or more of the total 

combined voting power or value of all classes of stock of the employer corporation or of its parent or subsidiary 

corporation. For purposes of this paragraph, the rules of section 424(d) shall apply in determining the stock 

ownership of an individual,  and stock which the employee may purchase under outstanding options shall be 

treated as stock owned by the employee;  
32 Sec.423(b)(4) under the terms of the plan, options are to be granted to all employees of any 

corporation whose employees are granted any of such options by reason of their employment by such 

corporation , except that there may be excluded – 

(A) employees who have been employed less than 2 years, 

(B) employees whose customary employment is 20 hours or less per week, 

(C) employees whose customary employment is for not more than 5 months in any calendar 

years, and  

(D) highly compensated employees (within the meaning of action  414(g)); 
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คาตอบแทนของพนักงานหรือในอัตราปกติและโครงการอาจจะกําหนดจํานวนหุนสูงสุดที่ใหพนักงานซื้อหุนได

ภายใตโครงการ33 

(8) ภายใตเงื่อนไขของโครงการ ราคาหุนจะไมนอยกวาในกรณีดังนี้34 

(A) 85% ของมูลคายุติธรรมของราคาตลาด ณ เวลาที่ใหสิทธิในการซื้อหุนหรือ 

(B) 85% ของมูลคายุติธรรมของราคาตลาด ของหุน ณ เวลาที่หุนถูกใชสิทธิในการซือ้ 

(9) ภายใตเงื่อนไขของโครงการ หุนนั้นไมสามารถใชสิทธิในการซื้อหุน ภายหลังกําหนดเวลา

ดังตอไปนี้35 

(A) 5 ป นับจากวันที่ใหสิทธิในการซื้อหุน ภายใตเงื่อนไขของหุนนั้น และราคาของหุนนั้น

ตองไมนอยกวา 85% ของมูลคายุติธรรมของราคาตลาดของหุนนั้น ณ เวลาที่ใชสิทธิในการซื้อหุน หรือ 

(B) 27 เดือน นับจากวันที่ใหสิทธิในการซื้อหุน ถาราคาของหุนไมสามารถกําหนดโดย

วิธีการในหัวขอยอย (A) 

(10) ภายใตเงื่อนไขของโครงการจะไมใหสิทธิลูกจางคนหนึ่งคนใดในการซ้ือหุนภายใตโครงการ

ของบริษัทนายจาง และบริษัทแม และบริษัทในเครือเดียวกันรวมกันมากกวา $25,000 ของมูลคาที่ยุติธรรม

                                                        
33 Sec.423(5) under the terms of the plan, all employees granted such options shall have the same 

rights and privileges, except that the amount of stock which may be purchased by any employee under such 

option may bear a uniform relationship to the total compensation, or the basic or regular rate of compensation, of 

employee, and the plan may provide that on employee may purchase more than a maximum amount of stock 

fixed under the plan; 
34 Sec.423(6) under the terms of the plan, the option price is not less than the lesser of- 

(A) an amount equal to 85 percent of the fair market value of the stock at the time such option is 

granted, or 

(B) an amount which under the terms of the option may not be less than 85 percent   of the fair 

market value of the stock at the time such option is exercised; 
35 Sec.423(7) under the terms of the plan, such option cannot be exercised after the expiration of- 

(A) 5 years from the date such option is granted if, under the terms of such plan, the option price 

is to be not less than 85 percent of the fair market value of such stock at the time of the 

exercise of the option, or 

(B) 27 months from the date such option is granted, if the option price is not determinable in the 

manner described in subparagraph (A) 
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ของราคาตลาดของหุนนั้น(กําหนด ณ เวลาที่ใหสิทธิในการซื้อหุนนั้น) สําหรับแตละปปฏิทิน ที่ยังไมไดใชสิทธิ

ในการซื้อหุน36 

 และเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของขอนี้  

(A) สิทธิในการซื้อหุนจะนับรวมเมื่อสิทธิในการซื้อหุน(หรือบางสวน)สามารถใชไดคร้ังแรก 

ระหวางปปฏิทิน 

(B) มูลคาของสิทธิเปนไปตามอัตราที่กําหนดแตตองมีมูลคารวมกันไมเกิน $25,000 ของ

มูลคายุติธรรมของราคาตลาดของหุนนั้น (กําหนด ณ เวลาที่ไดใหสิทธิในการซื้อหุน) สําหรับหนึ่งปปฏิทินและ 

(C) ไมสามารถยกสิทธิในการซื้อหุนไปที่สิทธิในการซื้อหุนโครงการอ่ืนได และ 

                                                        
36 Sec.423(8)under the terms of the plan, no employee may be granted an option which permits his 

rights to purchase stock under all such plans of his employer corporation and its parent and subsidiary 

corporations to accrue at a rate which exceeds $25,000 of fair market value of such stock (determined at the time 

such option is granted) for each calendar year in which such option is outstanding at any time. For purposes of 

this paragraph- 

(A) the right to purchase stock under an option accrues when the option (or any portion thereof ) 

first becomes exercisable during the calendar year; 

(B) the right to purchase stock under an option accrues at the rate provided in the option , but in 

no case may such rate exceed $25,000 of fair market value of such stock (determined at the 

time such option is granted) for any one calendar year; and  

(C) a right to purchase stock which has accrued under one option granted pursuant to the plan 

may not be carried over to any other option; and  
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(11) ภายใตเงื่อนไขของโครงการไมสามารถโอนสิทธิในการซื้อหุนนอกจากโดยพินัยกรรมหรือ

โดยทางกฎหมายมรดกและการแบงมรดกซ่ึงไดมีการใชสิทธิโดยบุคคลที่มีสิทธินั้นในระหวางที่มีชีวิตอยู37 

เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของขอ (3) ถึง (9)  เงื่อนไขเพิ่มเติมในขอเสนอภายใต

โครงการถือเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขของโครงการ 

กฎเฉพาะของราคาในการใชสิทธิในการซื้อหุน อยูระหวาง 85% ถึง 100% ของมูลคาของ

หุน ถาราคาใชสิทธิในการซื้อหุนของบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนการโอนภายใตอนุมาตรา 423(a) นอยกวา 100% 

ของมูลคายุติธรรมของราคาตลาดของหุนนั้น ณ เวลาซ่ึงหุนนั้นถูกใหสิทธิซื้อหุน ดังนั้นภายใตเงื่อนไขของหุน ซึ่ง

พบวาถือในระยะเวลาที่กําหนดภายใตอนุมาตรา 423 (a) หรือหากเขาเสียชีวิต (ไมวาจะเกิดข้ึนเมื่อไรก็ตาม) 

                                                        
37 Sec.423(9) under the terms of the plan, such option is not transferable by such individual 

otherwise than by will or the laws of descent and distribution , and is exercisable, during his lifetime ,only by him. 

For purposes of paragraphs (3)to (9) ,inclusive,where additional terms are contained in an offering 

made under a plan,such additional terms shall, with respect to options exercised under such offering, be treated 

as a part of the terms of such plan, 

Special rule where option price is between 85 percent and 100 percent of value of stock. If the 

option price of a share of stock acquired by an individual pursuant to a transfer to which subsection (a) applies 

was less than 100 percent of the fair market value of such share at the time such option was granted, then, in the 

event of any disposition of such share by him which meets the holding period requirements of subsection (a) , or 

in the event of his death (when ever occurring) while owning such share, there shall be included as compensation 

(not as gain upon the sale or exchange of a capital asset) in his gross income, for the taxable year in which falls 

the date of such disposition or for the taxable year closing with his death , whichever applies, an amount equal to 

the lesser of- 

(1) the excess of the fair market value of the share at the time of such disposition or death over 

the amount paid for the share under the options, or 

(2) the excess of the fair market value of the share at the time the option was granted over the 

option price. 

If the option price is not fixed or determinable at the time the option is granted, then for purposes 

of this subsection, the option price shall be determined as if the option were exercised at such time.In the case of 

the disposition of such share by the individual, the basis of the share in his hands at the time of such disposition 

shall be increased by an amount equal to the amount so includible in his gross income.  
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ขณะที่เขาเปนเจาของหุนถือเปนคาตอบแทน (ไมถือเปนรายรับจากการขายหรือแลกเปลี่ยนสวนของทุน) ใน

รายไดของเขาในปภาษีที่มีการขายหรือปที่เขาตาย จะมีจํานวนเทากับดังนี้ สวนเกินของ  

(1) มูลคาที่ยุติธรรมของราคาตลาดของหุนที่มากกวาราคาที่จะจายภายใตสิทธิในการซื้อ

หุน ณ เวลาที่มีการขายหรือตายหรือ  

(2) สวนเกินของมูลคายุติธรรมของราคาตลาดของหุนที่มากกวา ราคาที่จะจายภายใต

สิทธิในการซื้อหุน ณ เวลาที่ใหสิทธิในการซื้อหุน 

หากไมไดมีการกําหนดราคาใชสิทธิซื้อหุนในเวลาที่ใหสิทธิแลว ราคาที่จะจายภายใตสิทธิ

ในการซื้อหุนตองมีการพิจารณาเหมือนกับวาไดมีการใชสิทธินั้นในเวลานั้น 

ในกรณีที่มีการขายหุนโดยบุคคลธรรมดา หุน จํานวนหุนในเวลาที่มีการขายจะมีจํานวน

เทากับจํานวนที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนที่ถือเปนรายไดของบุคคลนั้น 

โครงการใหสิทธิพนักงานซื้อหุนบริษัท  หรือ โครงการตามมาตรา 423 คือรูปแบบชนิด

พิเศษรูปแบบหนึ่งของโครงการใหสิทธิพนักงานซื้อหุนบริษัทซ่ึงปฏิบัติเหมือนโครงการเปดจองซื้อหุน แตจัดทํา

ข้ึนเพื่อจุดประสงคทางภาษีเหมือนกับโครงการสิทธิในการซื้อหุน  แผนการดังกลาวอาจจะนํามาใชรวมกับ

โครงการสิทธิในการซื้อหุน โครงการซื้อหุน (ESPP) ถูกออกแบบข้ึนมาเปนแบบฉบับที่ใหพนักงานมีโอกาสซื้อ

หุนของนายจางอยางตอเนื่องโดยการหักในบัญชีเงินเดือนแบบสะสม ซึ่งโดยปรกติแลวจะเปนอัตราสวนลดจาก

ราคาตลาดที่เหมาะสมในวันที่ที่ทําการซ้ือหุน (Exercised date)  โดยทั่วไปการซื้อทุกประเภทภายใตเงื่อนไข

ของ ESPP จะเกิดข้ึนในวันที่ที่กําหนดไวแลวลวงหนา ณ ที่ราคาตามที่ไดคํานวณไวแลวตามสูตรการคํานวณซึ่ง

ใชหลักของปจจัยทางตลาด  โดยสวนใหญ ESPP ที่เปดเผยตอประชาชนโดยทั่วไปคือโครงการที่มีคุณสมบัติ

ทางดานภาษีตามมาตรา 423 ซึ่งมีขอจํากัดและเงื่อนไขมากมาย  

อยางไรก็ตามESPPs มีความแตกตางจาก  ISOs ตรงที่การบริหารภายใต มาตรา  423 

นั้น ข้ึนอยูกับขอจํากัดโดยเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการไดรับสิทธิ  การเขารวม และ ผลประโยชนของพนักงาน  

ในการที่จะทําใหสิทธิในการซื้อหุนถูกจัดสรรใหตาม ESPPs จะไดรับสิทธิสําหรับการปฏิบัติตามสิทธิในการซื้อ

หุนตามประมวลรัษฎากรกําหนดไวนั้น  โครงการแผนดังกลาวตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดโดยไมเลือกที่จะ

ปฏิบัติรวมถึงเงื่อนไขที่การเสนอจะตองอยูบนเกณฑของการไมเลือกปฏิบัติตอพนักงานที่มีเงินเดือนนอยและ

โครงการนี้ตองไมรวมผูถือหุนที่ถือหุนมากกวา 5%ข้ึนไปจะตองถูกแยกออกจากการมีสวนรวมในโครงการ 

กฎเกณฑเหลานี้มีวัตถุประสงคที่จะใหหลักประกันวาโครงการตามมาตรา 423 จะไมถูกใชใหเปนเคร่ืองมือ

สําหรับการจายคาตอบแทนใหกับผูบริหารระดับสูง  แตตามความเปนจริงแลวนายจางอาจจะปรารถนาที่จะ

แยกผูบริหารระดับสูงออกจากการมีสวนเขารวมอยางเด็ดขาด เพื่อที่จะใหความมั่นใจวาแผนดังกลาวให
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ผลประโยชนตอพนักงานเพียงอยางเดียว  แนวทางดังกลาวสามารถกระทําไดภายใต มาตรา 423 ซึ่งหามให

ประโยชนแกพนักงานเงินเดือนสูง แตไมหามที่จะเอ้ือประโยชนตอคนกลุมนี้ 

รูปแบบการซื้อแบบอัตโนมัติกระทําโดยการเปดบัญชีของผูเขารวมโครงการซึ่งเปนการเก็บ

เงินเขากองทุนลวงหนา (หลังจากหักภาษีแลว) จากบัญชีเงินเดือน  การที่จะเปนผูเขารวมโครงการ พนักงานแต

ละคนตองกรอกใบสมัครหรือใบลงทะเบียนสมัครกอนวันที่ที่เสนอของชวงระยะเวลาการเสนอคร้ังแรกซ่ึงพวก

เขามีสิทธิที่จะเขารวม   การลงทะเบียนตองระบุจํานวนรอยละของรายไดหลังจากหักภาษีที่ผูเขารวมตองการ

ปนออกมาเพื่อใชในการซื้อหุนที่เปนสิทธิในการซื้อหุนภายใตโครงการ  ระหวางชวงระยะเวลาของการเสนอ 

บริษัทจะรวบรวมสะสมจํานวนเงินที่หักไวจากบัญชีสําหรับผูเขารวมในโครงการ   ยกเวนแตวาผูเขารวมถอนตัว

ออกจากโครงการกอนวันที่ที่ใชสิทธิ สิทธิในการซื้อหุนของบุคคลนั้นไดรับการใชสิทธิโดยอัตโนมัติโดยบริษัท ณ 

วันนั้น   จํานวนหุนที่ซื้อจะเปนจํานวนที่สูงสุดที่จะซื้อไดดวยเงินที่หักสะสมไวจากบัญชีของผูเขารวมและราคาที่

สิทธิในการซื้อหุนกําหนด และเทากับจํานวนหุนตามสิทธิของโครงการ (กําหนด ณ วันที่ที่เสนอ)   ถามีหุนไม

เพียงพอตามโครงการ ณ วันส้ินสุดของชวงระยะเวลาที่ใชสิทธิ หรือ ถาจํานวนเงินที่เก็บสะสมไวในบัญชีของ

ผูเขารวมสามารถซื้อจํานวนหุนไดเกินกวาจํานวนสูงสุดที่จะไดสําหรับผูเขารวมภายใตโครงการ สวนที่เหลือขอ

งกองทุนใหสงคืนตอผูเขารวมโครงการ (มีหรือไมมีดอกเบ้ียข้ึนอยูกับการพิจารณาของบริษัท) หรือ สามารถยก

ยอดไปใชสําหรับชวงระยะเวลาของการเสนอหรือการใชสิทธิคร้ังถัดไป   การลงทะเบียนคร้ังแรกอาจจะยังคงมี

ผลอยูโดยไมมีกําหนดจนกระทั่งผูเขารวมถอนตัวออกจากโครงการ หรือ ผูเขารวมอาจจะตองทําการลงทะเบียน

ใหมสําหรับแตละชวงระยะเวลาของการเสนอ 
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2. การจัดเก็บภาษีหุนพนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
การโอนหุนที่เปนไปภายใตมาตรา 421-424  ไดบัญญัติสวนที่เกี่ยวกับหุนพนักงานไวดังนี้ โดยได

แยกเปน 2 กรณีคือ กรณีของการโอนหุนที่เปนไปตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร (ก) และในกรณีของการโอน

หุนที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร(ข) 

(ก) กรณีของการโอนหุนที่เปนไปตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร 

ถาหุนถูกโอนไปใหกับบุคคลธรรมดา โดยการโอน เปนไปตามมาตรา 422 (a) หรือ ม.423(a) 

(1) ไมถือเปนรายไดในเวลาที่โอนหุนใหบุคคลธรรมดาจากการใชสิทธิที่จะซ้ือหุน38 

(2) ไมถือเปนคาใชจายภายใต ม.162 (เกี่ยวของกับคาใชจายทางการคาหรือธุรกิจ) ไมวา

เวลาใด  แกบริษัทนายจาง บริษัทแม หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทนั้น หรือบริษัทที่ออกหรือถือวาไดออก

สิทธิในการซื้อหุนนั้น ในการโอนซ่ึงบทบัญญัติใน ม.424(a) ใชบังคับ  และ39 

(3) มูลคาหุนทีโ่อนตองเทากบัราคาทีจ่ายเพื่อการใชสิทธนิัน้40 

                                                        
38 Sec.421(a)(1) no income shall result at the time of the transfer of such share to the individual upon 

his exercise of the option with respect to such share 
39 Sec.421(a)(2) no deduction under section 162 (relating to trade or business expenses) shall be 

allowable at any time to the employer corporation,a parent or subsidiary corporation of such corporation, or a 

corporation issuing or assuming a stock option in transaction to which section 424(a) applies, with respect to the 

share so transferred; and 
40 Sec.421(a)(3) no amount other than the price paid under the option shall be considered as 

received by any of such corporations for the share so transferred. 
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(ข) การโอนหุนที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากร 

ถาโอนหุนไปใหกับบุคคลธรรมดา ซึ่งเกิดจากการใชสิทธิในการซื้อหุน ไมเปนไปตามเงื่อนไขใน 

ม.422(a) หรือ ม. 423(a) (หากไมสามารถถือหุนในระยะเวลาตามเงื่อนไขใน ม. 422(a) (1)  หรือ ม.423(a)(1))

และจะถือเปนการเพิ่มข้ึนของรายไดของบุคคลธรรมดาและเปนคาใชจายหักจากรายไดของบริษัทนายจาง 

สําหรับภาษีประจําปที่การใชสิทธิในการซื้อหุนเกิดข้ึนเนื่องจากการโอนหุนนั้น 41 

สิทธิประโยชนทางดานภาษีของสิทธิในการซื้อหุนข้ึนอยูกับวาสิทธิในการซื้อหุนนั้นเปนสิทธิใน

การซื้อหุนตามประมวลรัษฎากรหรือไม   ตามมาตรา 421 ถึงมาตรา 424 ของประมวลรัษฎากร 

หากไปไมเปนไปตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรจะถือเปน NSOs   ดังนั้นในปที่ใชสิทธิ์

ผูเขารวมถือเปนรายไดธรรมดา (regular revenue)  

ดังนั้นหากโครงการถูกตองตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากร สิทธิประโยชนทางดานภาษี

ข้ึนอยูกับบทบาทการกระทําของพนักงานและราคาซื้อหุนของสิทธิในการซื้อหุนที่สัมพันธกันกับมูลคาตลาดที่

ยุติธรรม   ผูไดรับหุนพนักงานจะไมตองรับรูรายไดไมวาจะเปนการใหสิทธิในการซื้อหุน (วันที่ทําการเสนอ) หรือ 

เปนการใชสิทธิในการซื้อหุน (วันที่ใชสิทธิ) ภายใตโครงการอันใดอันหนึ่ง    จะเล่ือนการจัดเก็บภาษี(deferred) 

ออกไปจนกระทั่งผูเขารวมขายหุนไป 

ทั้งนี้การเล่ือนการเสียภาษีกรณีไดรับหุนพนักงาน(2.1) และแนวความคิดและเหตุผลในการ

เล่ือนการเสียภาษีหุนพนักงาน(2.2) กรณีการโอนหุนที่เปนไปตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร อาจสรุปไดดังนี้ 

 

                                                        
41 Sec.421(b) Effect of disqualifying dispositon 

If the transfer of a share of stock to an individual pursuant to his exercise of an option would 

otherwise meet the requirements of section 422(a) or 423(a) except that there is a failure to meet any of the 

holding period requirements of section 422(a)(1) or 423(a)(1), then any increase in the income of such individual 

or deduction from the income of his employer corporation for the taxable year in which such exercise occurred 

attributable to such disposition, shall be treated as an increase  in come or a deduction from income in the 

taxable year of such individual or of such employer corporation in which such disposition accurred. 
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2.1 การเลื่อนการเสียภาษีกรณีไดรับหุนพนักงาน 
สิทธิประโยชนทางดานภาษีเงินไดของ Incentive stock options (ISOs) และ Employee 

stock purchase plans (ESPPs)ที่สําคัญคือการจัดสรรหุนใหแกพนกังานทั้งสองชนิด แกพนักงานของบริษทั

หรือบริษัทในเครือเดียวกัน เมื่อใชสิทธทิําใหไดหุนมาซ่ึงถือไดวาพนักงานไดรับกรรมสิทธ์ิในหุน จะถือวามเีงนิได

เกิดข้ึนขณะไดรับกรรมสิทธิ ์  แตหากไดถอืสิทธิดังกลาวตลอดระยะเวลาซ่ึงใหสิทธิในการซื้อหุน จนถึง 3 เดือน

กอนใชสิทธิซือ้หุน และ 1 ปกอนขายหุนนัน้มีผลทาํใหผูไดรับสิทธิในการซื้อหุนไดรับประโยชนก็คือจะไมตองเสีย

ภาษีเงนิได ณ ชวงเวลาใชสิทธ(ิExercised) กลาวคือไมตองเสียภาษเีงินไดในวันที่ไดรับกรรมสิทธิใ์นหุนและใน

วันที่ใชสิทธิในการซื้อหุนดังกลาว แตจะเล่ือนเสียภาษ ี(deferred) ออกไปโดยจะเสียภาษีเมื่อไดขายหุนนัน้ไป 

สิทธิในการซื้อหุนประเภท ISOs หากถูกครอบครองตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประมวล

รัษฎากร กําไรหรือขาดทุนทายสุดข้ึนอยูกับการขายหุนนั้นซ่ึงถือวาเปนกําไรหรือขาดทุนในระยะยาวของเงินทุน

(Capital Gains)มากกวาเปนรายไดปกติทั่วไป (ordinary income) กําไรหรือขาดทุนที่ไดรับนั้นเทากับผลตาง

ระหวางจํานวนที่ไดรับตามการจัดการที่เปนไปตามเงื่อนไขและจํานวนเงินที่จายในการใชสิทธิ์ของ ISOs 

 
2.2 แนวความคิดและเหตุผลในการเลื่อนการเสียภาษีหุนพนักงาน 

เหตุผลหลักของการใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีในการใหหุนพนักงานเพื่อเล่ือนการเสีย

ภาษีหุนพนักงาน(deferred) ก็คือ การอนุญาตใหนายจางของสถานประกอบการจัดหาส่ิงจูงใจใหกับพนักงาน

ที่เปนบุคคลสําคัญของบริษัท เพื่อที่จะทําใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัท ซึ่งหากจัดเก็บภาษี

ทันที่ขณะใชสิทธิ(Exercised) ทําใหเปนภาระแกพนักงานในการที่จะตองขวนขวายหาเงินมาเพื่อชําระภาษี

ดังกลาว ซึ่งตอมาราคาหุนดังกลาวตกลงอาจทําใหพนักงานตองขายหุนทิ้ง ซึ่งไมบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการการใหหุนพนักงานดังกลาว42 

 

                                                        
42 Jacob Rabkin & Mark H.  Johnson. The tax background Stock Options and Other Incentive Plans. 

Chapter 14 ,pp.14-102.2. 

DPU



บทที่ 3 
 

ปญหาการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานในประเทศไทย 
 

ในปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันอยางมาก นอกจากการแขงขันกันในดานตางๆ เพื่อใหธุรกิจมีความ

เจริญกาวหนาแลว การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความเติบโตของธุรกิจเปนอยาง

มาก การใหหุนพนักงานเปนรูปแบบหนึ่งของการใหผลตอบแทนแกพนักงานและเปนทางเลือกที่นาสนใจสาํหรับ

บริษัท หรือธุรกิจตางๆ ในการใชเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการรักษาบุคลากรใหรวมงานกับบริษัทใน

ระยะยาว (Long-term Incentives) ในประเทศไทยการใหหุนพนักงาน ถือเปนประโยชนเพิ่มอยางหนึ่ง ที่

พนักงานไดรับ ดังจะเห็นไดจากกรณีที่กรมสรรพากรไดขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร วินิจฉัยกรณีที่

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลขายหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดใหกับพนักงานวาบุคคลดังกลาวไดรับเงิน

ไดพึงประเมินที่จะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือไม เปนจํานวนเทาใด ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี

อากร ในคําวินิจฉัยที่ 28/2538 ไดวินิจฉัยวา ถือวาพนักงานไดรับเงินไดพึงประเมินแลว และไดกําหนดวิธีการ

คํานวณจํานวนเงินไดไว ซึ่งกอใหเกิดอุปสรรคและปญหาในทางปฏิบัติและทําใหการจัดเก็บภาษีอากรใน

ประเทศไทยในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมใหมีการใหหุนพนักงาน ในบทนี้ ผูเขียนมุงวิเคราะหถึงการ

จัดเก็บภาษีหุนพนักงานในประเทศไทย(1) ตลอดจนปญหาการจัดเก็บภาษีหุนพนักงาน (2)   

 

3. ปญหาการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานในประเทศไทย 
วิทยานิพนธเร่ืองนี้มุงศึกษาการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานในกรณีที่พนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวา

ราคาตลาด ดังนั้นเพื่อประโยชนในการศึกษาจึงตองศึกษาถึงรูปแบบหุนพนักงาน(1.1) และ ภาระภาษีของการ

ไดรับหุนพนักงาน (1.2) 

 
1. การจัดเก็บภาษีหุนพนักงานในประเทศไทย 

1.1 รูปแบบการใหหุนพนกังาน 
การเปดโอกาสใหพนักงานมีสิทธิในการเปนเจาของบริษัท โดยการใหถือครองหลักทรัพย

ของบริษัทที่ตนเองทํางานอยู แบงออกไดเปน 2 รูปแบบดังนี้คือ 
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ก. การออกหุนสามัญ 

ข. การออกใบสําคัญแสดงสิทธใินการซื้อหุนสามัญหรือวอรแรนท 
 
ก. หุนสามัญ 

หุนสามัญเปนตราสารซ่ึงแสดงสิทธิเรียกรองในฐานะเจาของบริษัท ผูถือหุนสามัญมี

สิทธิในการออกเสียงเลือกคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงเพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญในกิจการ แตดวย

การมีสิทธิเรียกรองในฐานะเปนเจาของกิจการ ทําใหผูถือหุนสามัญมีสิทธิเรียกรองเปนรายสุดทายในกําไรและ

ทรัพยสินของกิจการ ซึ่งหมายความวาบริษัทผูออกหุนสามัญมิไดสัญญาวาจะจายคาตอบแทนใหแกผูถือหุน

เปนจํานวนที่แนนอน คุณสมบัติขอนี้แตกตางจากที่สัญญากับเจาหนี้ ผูถือหุนสามัญมีสิทธิในการปนสวนของ

กําไรสุทธิในรูปเงินสดปนผลที่บริษัทประกาศจายในกรณีกิจการยังดํารงอยู หรือการปนสวนในทรัพยสินในกรณี

เลิกกิจการ แตทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ยังมีสวนคงเหลือหลังจากที่บริษัทไดชําระบัญชีและจายใหผูมีสิทธิกอนหนา

ไปแลว 
ข. ใบสําคัญแสดงสิทธใินการซ้ือหุน หรือวอรแรนท (Warrant)  

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามญัหรือวอรแรนทในหุนสามญั เปนใบสําคัญ

ที่บริษัทผูออกใหสิทธิแกผูถอื ในการทีจ่ะซื้อหุนสามญัที่ออกใหมของบริษัทผูออกวอรแรนทนั้นในจํานวนและ

ราคาที่ไดกําหนดไวแลวภายในระยะเวลาหรือ ณ วนัที่ไดกําหนดในวอรแรนทนัน้  ราคาซื้อตามสิทธิที่ระบุไว

เร่ิมแรกมักจะสูงกวาราคาตลาดของหลักทรัพยที่ระบุเนือ่งจากผูออกวอรแรนทคาดวาราคาหุนสามญัของ

กิจการจะสูงข้ึนเร่ือยๆ ในชวงระยะเวลาการใหสิทธิตามวอรแรนท 1 

 
1.2 ภาระภาษีของการไดรับหุนพนักงาน 

การทีพ่นกังานไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการไดรับหุนพนกังานโดยซ้ือมาในราคาท่ี

ตํ่ากวาราคาตลาด ตามการจัดเก็บภาษีอากรของไทยกอใหเกิดภาระภาษี ดังนี้ คือ 

กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด 

กรมสรรพากรไดมีแนวคําวนิจิฉัยตลอดมาวา  บุคคลดังกลาวไดรับเงินไดพงึประเมินตามมาตรา 39 แหง

ประมวลรัษฎากรแลว จึงตองนาํผลตางระหวางราคาตลาดกับราคาซ้ือไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงนิไดบุคคล

ธรรมดาประจําปภาษี ที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน ไมวาหุนดังกลาวจะมเีงื่อนไข หรือไมมีเงื่อนไข เกี่ยวกับการ

                                                        
1 จิรัตน สังขแกว. “ตลาดตราสารทุนไทย” กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย. บริษัท อัมรินทร

พร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด(มหาชน), 2545 ,หนา 279-287. 
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จําหนายจายโอน และไมวาหุนดังกลาวจะเปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือนอก

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําหรับการคํานวณราคาตลาด ใหถือตามมูลคาหุน ดังนี้ 

1. ในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว เปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง   

ประเทศไทย 

(1) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนท่ัวไป (Public offering) ใหถือมูลคา

หุนเทากับราคาขายใหกับประชาชนท่ัวไป 

(2) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือ

มูลคาหุนเทากับราคาเฉล่ียในตลาดหลักทรัพยในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน 

2. ในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว เปนหุนที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

(1) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนท่ัวไป (Public offering) ใหถือมูลคา

หุนเทากับราคาขายใหกับประชาชนท่ัวไป 

(2) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือ

มูลคาหุนเทากับมูลคาทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับกรรมสิทธ์ิในหุน 

กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดจะเสนอหุนใหพนักงาน โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ

หุนดังกลาว และประสงคที่จะทําความตกลงเกี่ยวกับการคํานวณมูลคาหุนเพื่อประโยชนการเสียภาษีของบุคคล

ดังกลาวใหยื่นคําขอตอกรมสรรพากรเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป2 

จากแนววินิจฉัยของกรมสรรพากรอาจกลาวไดโดยสรุปวา3 หากพนักงานซ้ือหุนในราคาที่

ตํ่ากวาราคาตลาดเนื่องจากการจางแรงงาน ถือเปนประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการจางแรงงาน4  และหาก

พนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดจากบริษัทเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําหรือจากการรับ

ทํางานให ถือเปนประโยชนใด ๆ ที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา5 

พนักงานตองนําเงินไดดังกลาวไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป

ภาษีที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน ไมวาหุนดังกลาวจะมีเงื่อนไข หรือไมมีเงื่อนไข เกี่ยวกับการจําหนายจายโอน และ

                                                        
2 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 28/2538 
3 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0811/6448 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 
4 มาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร 
5 มาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร 
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ไมวาหุนดังกลาวจะเปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือนอกตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

ในกรณีที่มีการขายหุนที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหกับ

พนักงานโดยไมมีสวนตางระหวางมูลคาทางบัญชีกับราคาที่ซื้อขาย กรณีดังกลาวไมถือวาเปนประโยชนอยาง

อ่ืนที่ไดรับซ่ึงอาจคํานวณไดเปนเงินซ่ึงถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากรแตอยางใด
6 

การที่บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานเพื่อสราง

ขวัญและกําลังใจโดยมีเงื่อนไขกับบริษัทวาไมโอนสิทธิใหแกผูใด และใบสําคัญแสดงสิทธินี้ส้ินอายุลงทันที เม่ือ

ผูถือหุนพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัท และใบสําคัญดังกลาวออกใหเปนการเฉพาะตัว ไมสามารถโอน

เปล่ียนมือไดภายในเวลาที่กําหนด และไมมีการจําหนายใหประชาชนเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิทั่วไป 

กรณีดังกลาว ยังไมถือวาพนักงานของบริษัทไดรับเงินไดพึงประเมินในวันที่ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิเนื่องจาก

แนวคําวินิจฉัยของกรมสรรพากรเห็นวาใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีราคาและไมสามารถเปล่ียนมือได7 

เมื่อพนักงานไดซื้อหุนพนักงานมาแลว หากตอมาพนักงานนําหุนที่ซื้อมาในราคาที่ตํ่ากวา

ราคาตลาดไปขาย จะเกิดภาระภาษีดังนี้คือ 
ก. กรณกีารขายหุนนอกตลาดหลักทรัพย  

เมื่อพนกังานนําหุนดังกลาวไปขายนอกตลาดหลักทรัพยและมีกําไร ถือวาพนักงาน

ไดรับผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุน เฉพาะซ่ึงตีราคาเปนเงนิไดเกนิกวาที่ลงทุน8  พนักงานจึงตองนาํเงินได

ดังกลาวไปรวมคํานวณภาษีเงนิไดโดยคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา แตหากเกิดผล

ขาดทุน ก็ไมถอืวามีเงินไดทีต่องเสียภาษีแตอยางใด 

ในกรณีที่พนักงานเปนผูอยูในประเทศไทย ไดขายหุนพนักงานที่อยูในตางประเทศ 

กรณีเขาลักษณะเปนการขายทรัพยสินที่อยูในตางประเทศ ฉะนั้นหากพนักงานมีกําไรจากการขายหุนและนํา

เงินไดพึงประเมินที่เกิดข้ึนในปภาษีที่ผูมีเงินไดอยูในประเทศไทย เขามาในประเทศไทยในปภาษีเดียวกัน 

จะตองนําเงินไดนั้นมาเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร9 

                                                        
6 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค. 0811/ก.754 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 
7 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/22799 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2538 
8 มาตรา 40(4)(ช) แหงประมวลรัษฎากร 
9 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0706/4934 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 
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และหากพนักงานไดรับหุนพนักงาน เนื่องจากหนาที่งาน หรือกิจการที่ทําในประเทศ

ไทย เนื่องจากกิจการของนายจางในประเทศไทย หรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย ตองเสียภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา ไมวาเงินไดนั้นจายในหรือนอกประเทศ ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่งแหงประมวลรัษฎากร10 
ข. กรณกีารขายหุนในตลาดหลักทรัพย 

เงินกําไรที่ไดจากการขายหุนในตลาดหลักทรัพยถือเปนเงินไดจากผลประโยชนที่ได

จากการโอนหุน เฉพาะซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน แตไดรับยกเวนไมตองนํามาเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา11 

 
2. ปญหาการจัดเก็บภาษีหุนพนักงาน 

จากที่ไดศึกษาการจัดเก็บภาษีในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลขายหุนในราคาทีตํ่่ากวา

ราคาตลาดตามขอตกลงพิเศษใหกับพนักงาน ตามกฎหมายไทยอาจสรุปไดวา มีปญหาสําคัญอยู 3 ประการ 

ไดแก การเก็บภาษีในทันทีที่ไดรับหุนพนักงาน(2.1) การกําหนดมูลคาหุนพนักงานที่ไดรับ(Employee Stock 

Option Valuation) (2.2)  และการคํานวณกําไรจากการขายหุนพนักงาน (2.3)  ผูเขียนขอวิเคราะหถึงปญหา

ดังกลาว ดังนี้ 

 
2.1 การเก็บภาษใีนทันทีทีไ่ดรับหุนพนกังาน 

การจัดสรรหุนใหแกพนักงานตามขอตกลงพิเศษในราคาตํ่ากวาราคาตลาดอาจกระทําได

ในหลายลักษณะไมวาจะเปนกรณีของบริษัทแมซึ่งอยูในประเทศไทยขายหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดใหกับ

พนักงานของบริษัทแมที่อยูในประเทศไทย หรือบริษัทแมซึ่งอยูในประเทศไทยขายหุนในราคาท่ีตํ่ากวาราคา

ตลาดใหกับพนักงานของบริษัทรวม หรือบริษัทยอย หรือบริษัทสาขาที่อยูในประเทศไทย หรือ บริษัทแมซึ่งอยู

ตางประเทศขายหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดใหกับพนักงานของบริษัทรวม หรือบริษัทยอย หรือบริษัทสาขา

ที่อยูในประเทศไทย หรือบริษัทแมที่อยูในประเทศไทยขายหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดใหกับพนักงานของ

บริษัทสาขาที่อยูในตางประเทศ แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 28/2538 ใหถือวาเงินได

ที่บุคคลดังกลาวไดรับเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร จึงตองนําไปรวมคํานวณเพื่อ

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปภาษีที่ไดรับกรรมสิทธ์ิในหุนไมวาหุนดังกลาวจะมีเงื่อนไขหรือไมมีเงื่อนไข 

โดยพิจารณาตามความหมายของเงินไดในกรณีตอไปนี้  

                                                        
10 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0706/10848 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 
11 มาตรา 42(17) แหงประมวลรัษฎากร ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)ขอ 2(23) 
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ก. วิเคราะหตามความหมายของเปนเงนิไดตามหลกัเศรษฐศาสตร 
นักเศรษฐศาสตรไดใหคํานิยามของเงินไดซึ่งใชวัดความสามารถในการเสียภาษีที่

ยึดถือกันทั่วไปในระดับทฤษฎีคือ 

1. คํานิยามของ Robert Murray Haig 

Haig ไดใหคํานิยามของเงินไดไววา”เงินได คือ การเพิ่มข้ึนของอํานาจของบุคคล

ที่จะสนองความตองการของบุคคลดังกลาว ในชวงระยะเวลาหน่ึง อํานาจดังกลาวนี้ประกอบดวย (1) เงิน หรือ 

(2) ส่ิงอ่ืน ๆ ที่พอจะวัดคาไดในรูปของเงิน” ( Income is the increase or accretion in one’s power to 

satisfy his wants in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, or,(b) anything 

susceptible of valuation in terms of money)12 

2. คํานิยามของ Henry C.Simons 

Simons ไดใหคํานิยามของเงินไดวา “เงินได หมายถึงผลบวกของการบริโภคและ

การเปล่ียนแปลงของระดับทรัพยสินในชวงระยะเวลาหนึ่ง” (Personal income may be defined as the 

algebraic sum of: (1) the market value of rights exercise in comsumption; and (2) the change in the 

value of the store of property rights between the beginning an the enf of the period in question)13 

                                                        
12 Robert Murray Haig, The concept of Income-Economic and Legal Aspects : The Federal Income 

Tax, Columbia Universiry Press, 1921, p.7. อางใน พัตราพร สุวรรณอําพรชัย. “ประโยชนซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน ตาม

มาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร: กรณีประโยชนอันเนื่องมาจากการจางแรงงาน” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2545,หนา11. 
13 Henry C.Simons. Personal Income Taxation .Chicago: University of Chicago Press, 1921, p.5. 
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3. คํานิยามของ Lawrence C.Phillips  

Phillips ไดใหคํานิยามของเงินไดวา “เงินได (Income) หมายถึงจํานวนเงินที่

บุคคลใชในการบริโภคในชวงระยะเวลาหน่ึงและหมายความรวมถึงความมั่งค่ัง (Wealth) ที่เกิดข้ึนแกบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ตลอดจนการเพิ่มข้ึนของมูลคาทรัพยสินดวย14 

จากคํานิยามของคําวา “เงินได” Robert Murray Haig และ Henry C.Simons 

เห็นวา เงินได คือการเพิ่มข้ึนของอํานาจของบุคคลที่จะสนองความตองการของบุคคลดังกลาวในชวงระยะเวลา

หนึ่ง และ เงินไดหมายถึงผลบวกของการบริโภคและการเปล่ียนแปลงของระดับทรัพยสินในชวงระยะเวลาหน่ึง 

นอกจากนี้ Lawrance C.Phillips ยังเห็นวา เงินไดหมายถึงจํานวนเงินที่บุคคลใชในการบริโภคในชวง

ระยะเวลาหนึ่งและหมายความรวมถึงความม่ังค่ัง (Wealth) ที่เกิดข้ึนแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งตลอดจนการ

เพิ่มข้ึนของมูลคาทรัพยสินดวย 

นิยามเงินไดในลักษณะเชนนี้ ทําใหเงินไดมีความหมายกวางขวางมาก จนกระทั่ง

มีการใหชื่อเงินไดในลักษณะนี้วา ฐานภาษีเงินไดเบ็ดเสร็จ (Comprehensive tax base) ซึ่งหมายถึง ฐานภาษี

ที่ขยายความประเภทของเงินไดที่ตองเสียภาษีนั่นเอง จะขยายเพิ่มข้ึนมากนอยเทาใดนั้น ก็สุดแลวแตวาไดมี

การเสนอใหรวมประเภทเงินได ที่ยังไมไดประเมินเก็บในปจจุบันเพิ่มข้ึนกี่ประเภท15 

การที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหพนักงานซ้ือหุนในราคาท่ีตํ่ากวาราคา

ตลาด  ถือวาบุคคลดังกลาวไดรับเงินไดตามความหมายของเงินไดตามหลักเศรษฐศาสตร เนื่องจากขณะไดซื้อ

หุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดมีผลเปนการเปล่ียนแปลงมูลคาทรัพยสินระหวางเร่ิมตนและส้ินสุดในระยะเวลา

หนึ่ง กลาวคือวันที่พนักงานไดซื้อหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดทําใหพนักงานมีความมั่งค่ังสงผลใหมีสถานะ

ทางเศรษฐกิจดีข้ึน 

แตหากเปนการใหใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน ไมถือวาพนักงาน ไดรับเงินได

ตามความหมายของเงินไดตามหลักเศรษฐศาสตรในวันที่ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนเนื่องจากไมมี

ผลเปนการเปล่ียนแปลงมูลคาทรัพยสินระหวางเร่ิมตนและส้ินสุดในระยะเวลาหนึ่ง กลาวคือ วันที่ไดรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนมิไดสงผลใหพนักงานมีความมั่งค่ังและสถานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนแตอยางใด 

เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนที่พนักงานไดรับดังกลาวไมมีราคาและไมสามารถเปล่ียนมือได 

                                                        
14 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. กฎหมายภาษีอากร เลม 2. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน T. Training 

Center , หนา 64. 
15 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท. ทฤษฎีและภาษีเงินไดของไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดวงกมล, 2521, หนา 3. 
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ข. วิเคราะหตามความหมายของเงินไดตามหลกัการบัญชี 
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ไดใหความหมายของคํา

วา “รายได” (revenue income) ไวดังนี้ 

1. รายได หมายถึง การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิของกิจการอันเนื่องมาจากการขาย

สินคาหรือบริการหรือมูลคาที่คิดเปนเงินตราของสินคาหรือบริการที่โอนจากธุรกิจไปใหแกลูกคาในระหวางงวด

เวลาหนึ่ง16 

2. รายได หมายถึง กระแสเขาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ใน

รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสเขานั้น สงผลใหสวนของเจาของ

เพิ่มข้ึน ทั้งนี้ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ17 

การจัดเก็บภาษีจากการจําหนายทรัพยสินโดยทั่วไปจะตองพิจารณาวาการจําหนาย

ทรัพยสินดังกลาวกอใหเกิด “เงินได” หรือไมนั้นจะตองพิจารณาวาเงินไดจากการจําหนายทรัพยสินดังกลาวนั้น

จะตองเกิดข้ึน (Realized) กอนจึงจะเสียภาษี 

การที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด 

จะเห็นไดวาพนักงานผูไดรับสิทธิซื้อหุนในราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาดไดมีการเพิ่มข้ึนของประโยชนในเชิง

เศรษฐกิจในรูปกระแสเขา สงผลใหพนักงานมีสวนในการเปนเจาของกิจการ และมีการเพิ่มข้ึนของทรัพยสิน

ในทันทีที่ไดซื้อหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดดังกลาว ถือไดวามีเงินไดเกิดข้ึนแลว (realized)  
ค. วิเคราะหตามความหมายของเงินไดตามหลกัการภาษีอากร 

อาจารยวิทย ตันตยกุล ไดใหขอสรุปวา18 เงินไดตามกฎหมายภาษีอากร หมายถึง เงิน

ไดซึ่งเกิดข้ึนเพราะทรัพยสินเปลี่ยนมือ โดยมีขอยกเวนใหเงินไดจากการขายทรัพยสินที่ไดมาโดยมิไดมุงหากําไร

บางชนิด ผลไดอันมีลักษณะเปนทุน (Captital Gains) ในบางกรณีตองเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 

เชน การขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยไมมุงคาหากําไร 

 

มีการนําความหมายของเงินไดตามหลักการบัญชีและตามหลักเศรษฐศาสตรมาใช

ประกอบการพิจารณากําหนดความหมายและการคํานวณเงินได มักปรากฏวา บทบัญญัติกฎหมายภาษีมิได

                                                        
16 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย. ศัพทบัญชี . พิมพคร้ังที่ 6, หนา 81.  
17 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย . มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 การรับรู

รายได.หนา 5. 
18 วิทย ตันตยกุล .กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร .พิมพคร้ังที่ 5. หนา 45-46. 
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ใหคําจํากัดความของ “ เงินได” ไวอยางชัดเจน ดังเห็นไดจากมาตรา 39 และมาตรา 56 แหงประมวลรัษฎากร 

เงินไดตามบทบัญญัติดังกลาวมีความหมายที่ผสมผสานกันระหวางความหมายของเงินไดตามหลักการบัญชี

และเงินไดตามนัยทางเศรษฐศาสตร19 

การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในกรณีใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคา

ตลาดตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 28/2538 ถือวาการที่บริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคลใหพนักงานซ้ือหุนตามขอตกลงพิเศษในราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาด กรณีดังกลาวถือไดวาบุคคล

ดังกลาวไดประโยชนจากการที่ซื้อหุนตํ่ากวาราคาตลาดแลวโดยการไดหุนซ่ึงเปนทรัพยสิน โดยถือวาเปน

ประโยชนอยางอ่ืนซ่ึงอาจคิดคํานวณเปนเงินได  ซึ่งถือวาไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวล

รัษฎากร  จึงตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปภาษีที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนไมวา

หุนดังกลาวจะมีเงื่อนไข หรือไมมีเงื่อนไข  

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนเห็นไดวา แมการจัดเก็บภาษีกรณีการใหหุนพนักงานจะ

เปนไปตามหลักการของเงินได และทําใหกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีในทันทีที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนก็ตาม  การ

จัดเก็บภาษีในทันทีดังกลาวมีผลใหพนักงานตองขวนขวายหาเงินเพื่อที่จะนํามาชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

และอาจมีความจําเปนตองขายหุนทิ้งไปเพื่อหาเงินมาชําระภาษี กรณีดังกลาวมีผลใหวัตถุประสงคของการ

จัดสรรหุนใหแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีสวนในความเปนเจาขององคกร และใหพนักงานปฏิบัติงานอยาง

เต็มความสามารถโดยการทําใหพนักงานถือครองหุนพนักงานไวใหนานที่สุดเสียไป  

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา20การจัดสรรหุนใหแกพนักงานนั้น แมจะถือวา

พนักงานมีเงินไดในทันทีเชนเดียวกับกฎหมายไทย แตจะเล่ือนการเสียภาษีออกไป (Defered Income) จนกวา

พนักงานจะขายหุนออกไป ซึ่งขณะนั้นพนักงานแนใจวามีกําไรเกิดข้ึนจึงตัดสินใจขาย ไมไดทําใหพนักงานตอง

เดือนรอนในการจัดเตรียมเงินเพื่อชําระภาษีดังกลาว 

นอกจากนั้นแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรของไทยในกรณีที่ใหพนักงานซื้อหุนใน

ราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดยังขัดตอหลักภาษีอากรที่ดีตามหลักแนวความคิดของ  Adam Smith นัก

เศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ แหงสํานัก Classic ซึ่งไดกําหนดหลักการบริหารภาษีอากรที่ดีไวในหนังสือเร่ือง The 

Wealth of Nation (1776) ซึ่งเปนหลักการที่ยอมรับกันในทุกประเทศ โดยมีหลักการอยู 4 ประการไดแก หลัก

                                                        
19 ศุภลักษณ พินิจภูวดล. คําอธิบายกฎหมายมหาชน การคลังและการภาษีอากร ทฤษฎีและหลักการ

กฎหมายภาษีอากร.หนา 212. 
20 Alisa J.Baker,The Stock Options Book,Chapter 7.p.77. 
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ความเปนธรรม (Equity) หลักความแนนอน (Certainly) หลักความสะดวก (Convenience) หลักความ

ประหยัด (Economy) 

ถึงแมวารัฐเปนผูใชอํานาจบังคับจัดเก็บภาษีและกําหนดจํานวนภาษีที่ผูเสียภาษีตอง

รับภาระก็ตาม แตการใชอํานาจดังกลาวตองกระทําอยางมีหลักเกณฑและประกอบดวยวิธีการที่เปนธรรม ตอง

คํานึงถึงหลักภาษีอากรที่ดีตามแนวประชาชาติใชปฏิบัติกันโดยทั่วไป แตตามแนวทางสรรพากรไทยจัดเก็บภาษี

ทันที่ที่พนักงานไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนไมวาจะมีเงื่อนไขหรือไมมีเงื่อนไข โดยไมคํานึงหลักความเปนธรรม (1) 

หลักความแนนอน  (2) และหลักความสะดวก  (3) กรณีดังกลาวถือวาเปนการจัดเก็บภาษีอากรที่ขัดตอ

หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีกลาวคือ 

1. หลักความเปนธรรม (Equity) การจัดเก็บภาษีอยางยุติธรรมตองมี

ความสัมพันธกับส่ิงที่แสดงความสามารถในการเสียภาษีของผูเสียภาษี (The Ability to pay principle) คือ 

หากมีรายไดมากก็ควรจะเสียภาษีมาก มีรายไดนอยก็ควรเสียภาษีนอย แตหากไมมีรายไดเลยก็ไมควรจะตอง

เสียภาษี21 

แตอยางไรก็ตาม การที่สรรพากรไดกําหนดใหหุนที่พนักงานไดรับ ถือเปนเงินได

เมื่อพนักงานไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนและตองชําระภาษีหัก ณ ที่จายแกบริษัทในวันที่ซื้อหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคา

ตลาด (Exercised) ทั้งที่ในสภาพความเปนจริงแลวพนักงานไมมีความพรอมที่จะชําระภาษี เนื่องจากยังตอง

ถือครองหุนเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไวตามเงื่อนไขเพื่อใหไดรับสิทธิดังกลาว  ซึ่งขัดตอหลักความสามารถ

ในการเสียภาษีของผูเสียภาษี ทั้งที่ผูที่ถูกถือวามีเงินไดยังไมมีความพรอมในการเสียภาษีเนื่องจากไมมีเงินชําระ

ภาษี 

นอกจากนั้นกรณีที่พนักงานนําหุนพนักงานที่ไดรับมาไปขายตามการจัดเก็บภาษี

ของไทยกอใหเกิดความไมเสมอภาค ไมเปนธรรมในการจัดเก็บเนื่องจากการนําหุนที่ไดรับมาซึ่งเปนทรัพยสิน

อยางหนึ่ง การจัดเก็บภาษีของไทยนั้น หากเปนการขายนอกตลาดหลักทรัพยจะตองเสียภาษี แตหากเปนการ

ขายในตลาดหลักทรัพยไมตองเสียภาษีแตอยางใด ทั้งที่เปนหุนที่ไดรับมาจากแหลงเงินไดเนื่องจากการทํางาน 

ตามมาตรา 40(1) หรือตําแหนงงานที่ทํา ตามมาตรา 40(2) เชนเดียวกัน แตใหสิทธิประโยชนไมเทาเทียมกัน 

การสงเสริมตลาดหลักทรัพยดวยมาตรการภาษีดังกลาว เปนการสงเสริมเกินความจําเปน   เปนการลดภาระ

ภาษีของผูเสียภาษีที่มีฐานะรํ่ารวยและสะสมหุนไวในตลาดหลักทรัพยมากมาย เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว รัฐ

มุงใหประโยชนแตเฉพาะผูที่มีฐานะรํ่ารวย การใหสิทธิประโยชนแกผูขายหุนในตลาดหลักทรัพยโดยไมตองนํา

เงินไดดังกลาวมาเสียภาษี เปนมาตรการภาษีที่ขัดกับภาษีเงินไดที่เปนธรรม กลาวคือ แทนที่จะจัดเก็บภาษีเงิน

                                                        
21 ศุภลักษณ พินิจภูวดล.คําอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร.หนา 61. 

DPU



ไดจากผูที่มีฐานะรํ่ารวยในอัตราที่สูง ๆ  กลับหาทางลดหยอนภาระภาษีของบุคคลกลุมนี้ กอใหเกิดความ

เหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดระหวางคนรวยและคนจน ยังผลใหเกิดชองวางระหวางชนชั้นมากยิ่งข้ึน 

อีกกรณีหนึ่งการที่รัฐออกกฎกระทรวงฉบับที่126(2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ขอ 2(23) ยกเวนเงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เพื่อสงเสริมตลาดทุน โดยเปดโอกาสใหบริษัทในตลาดหลักทรัพยใชวิธีหาทุนจากมหาชน เพื่อ

สนองตอบตอนโยบายของทุนนิยมเพื่อใหประชาชนเขามาเปนเจาของบริษัท แตในความเปนจริงผูที่มีโอกาสซื้อ

หุนเปนเจาของบริษัทจดทะเบียนมีจํานวนนอยมาก กระจุกตัวอยูเฉพาะผูทีมีฐานะรํ่ารวยเทานั้น ไมใชคนจนที่

รัฐตองคอยชวยเหลือทางการเงิน ความต้ังใจของรัฐที่ชวยคํ้าจุนนักลงทุนดังกลาว เทากับรัฐเสียสละรายรับซ่ึง

เปนภาษีซึ่งหากจัดเก็บแลวจะไดรับรายไดภาษีเปนจํานวนมากมายมหาศาลที่จะนํามาพัฒนาประเทศในยามท่ี

รัฐบาลตองการใชเงินเพื่อสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไวตอประชาชน การที่บริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคลซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน ใหพนักงานซื้อหุนตามขอตกลงพิเศษในราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาด หาก

ตอมานําหุนดังกลาวไปขายในตลาดหลักทรัพยไดรับยกเวนไมตองนําเงินกําไรที่ไดรับจากการขายหุนในตลาด

หลักทรัพยซึ่งถือเปนเงินไดตามมาตรา 40(4)(ช) มาเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(17) ประกอบ

กฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ขอ 2(23)เปนการสรางความเหล่ือมลํ้าในรูปแบบของการกระจายรายได

มากย่ิงข้ึน  หากเทียบกับบริษัทที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว ความเปนบริษัทไมจดทะเบียนมิได

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของรูปแบบการควบคุมอํานาจในการบริหารของบริษัท แตอยางใด ลักษณะการควบคุม

อํานาจในการบริหารของบริษัทไมจดทะเบียนมิไดแตกตางไปจากบริษัทจดทะเบียน แตการที่บริษัทหรือหาง

หุนสวนนิติบุคคลไมจดทะเบียนใหพนักงานซ้ือหุนตามขอตกลงพิเศษในราคาตํ่ากวาราคาตลาดและตอมา

บุคคลดังกลาวนําหุนไปขายนอกตลาดหลักทรัพย เงินกําไรที่ไดจากการขายหุนนอกตลาดหลักทรัพย ซึ่งถือเปน

เงินไดตามมาตรา 40(4)(ช) ตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

การตราบทบัญญัติกฎหมายตองคํานึงถึงความเปนธรรมทางสังคมและอยูภายใต

หลักความเสมอภาคในทางกฎหมาย ซึ่งไดมีนักกฎหมายมหาชนใหความเห็นไววา22 “หลักความเสมอภาค

หมายถึง การที่องคกรตาง ๆ ของรัฐตองปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญอยางเดียวกัน และปฏิบัติ

ตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคนนั่นเอง และเมื่อนํา

หลักดังกลาวมาพิจารณาถึงขอบเขตของหลักความเสมอภาคในทางกฎหมายภาษีอากรทําใหสามารถกําหนด

ความหมายของหลักความเสมอภาคทางกฎหมายภาษีวา หมายถึง การที่บทบัญญัติกฎหมายภาษีอากรตองมี

                                                        
22 วรพจน วิศรุตพิชญ. หลักการพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน. โครงการตํารามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538, หนา 

34.  
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ลักษณะทั่วไปมิใชเปนกฎหมายที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม โดยยกเหตุจากการมีถิ่นกําเนิด 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม เชื้อชาติ ศาสนา” 

ดังนั้นหากพิจารณาในแงของตัวบุคคลผูซึ่งไดรับหุนจากการเปนพนักงานแลว 

การที่รัฐจัดเก็บภาษีกรณีใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดโดยปฏิบัติตอพนักงานในสาระความ

เปนพนักงานอยางเดียวกัน แตกตางกันโดยเหตุของสถานะของบุคคล หรือ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมกัน

แตกตางกัน เนื่องจากความเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและนอกตลาดหลักทรัพย กลาวคือหาก

เปนหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับยกเวนภาษีจากการขายหุน แตหาก

เปนหุนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว มิไดรับการยกเวนภาษีแตอยางใด 

จึงเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคทางภาษีอากร ซึ่งหลักการพื้นฐานของ

กฎหมายภาษีอากร และยังเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองสถานะ

ของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมจึงเปนการปฏิบัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญตามมาตรา3023 

แตอยางไรก็ตามแมมีการจัดเก็บภาษีที่แตกตางกัน เนื่องจากความเปนพนักงาน

ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมใชเปนเร่ืองของหุน

พนักงานโดยตรง หากแตกฎกระทรวงฉบับที่ 126(2509) ขอ 2(23) เปนผลทางออมที่มากระทบตอหุนพนักงาน 

แตก็ทําใหปญหาของการใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เนื่องจากรัฐ

จัดเก็บภาษีกับพนักงานซึ่งไดรับหุนพนักงานดวยความไมเสมอภาคกัน จึงไมเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมให

พนักงานมีสวนในการเปนเจาขององคกรธุรกิจนั้น 

2. หลักความแนนอน (Certainly) การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีตองมีความชัดเจน

แนนอนในเร่ือง ฐานภาษี เทคนิคการประเมินภาษีและวิธีการจัดเก็บ กลาวคือในสวนของกฎหมายน้ัน จะตองมี

ความชัดเจนแนนอน และผูมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีจะตองมีดุลยพินิจนอยที่สุด เกี่ยวกับการประเมินภาษี 

การจัดเก็บภาษีที่มีความแนนอนจะทําใหผูเสียภาษีสามารถคํานวณภาษีที่ตนตองชําระได 

                                                        
23 บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับ

บุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
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ผูเขียนเห็นวาการที่สรรพากรมีการหามูลคาของหุนพนักงานเปนหลายแนว ซึ่ง

บางกรณียอมรับคําวินิจฉัยที่ 28/2538 แตบางกรณีไมยอมรับกลับไปใชมาตรา 9 ทวิในการคํานวณหามูลคา

ของสิทธิในการซื้อหุนพนักงาน เนื่องจากการตีความการใชกฎหมายของเจาหนาที่ของสรรพากร ขัดตอหลัก

ความแนนอนของหลักภาษีอากรที่ดี 

นอกจากนั้น การที่คําวินิจฉัยที่ 28/2538 เปดโอกาสใหในกรณีที่บริษัทหรือหาง

หุนสวนนิติบุคคลใดจะเสนอหุนใหพนักงานโดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับหุนดังกลาว และประสงคที่จะทําความตกลง

เกี่ยวกับการคํานวณมูลคาหุนเพื่อประโยชนในการเสียภาษีของบุคคลดังกลาวใหยื่นคําขอตอกรมสรรพากรเพื่อ

เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาตอไป ยิ่งทําใหเห็นไดวา หลักการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานในกรณีที่บริษัท

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนําหุนไปขายใหพนักงานในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด มีความไมแนนอนอยางเห็นได

ชัดเจนวาสามารถที่จะทําความตกลงเกี่ยวกับการคํานวณราคามูลคาของหุนพนักงานดังกลาวไดดวย ซึ่งแสดง

ใหเห็นไดวากรมสรรพากรอาจพิจารณาโดยเลือกปฏิบัติได 

3. หลักความสะดวก (Convenience) ดวยเหตุที่คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยภาษีอากรที่ 28/2838 ไดกําหนดหลักการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในกรณีใหพนักงานซ้ือหุนใน

ราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดตามขอตกลงพิเศษ โดยถือวาบุคคลดังกลาวไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 

แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองนําเงินไดดังกลาวไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป ที่ไดรับ

กรรมสิทธิ์ในหุน ไมวาหุนดังกลาวจะมีเงื่อนไข หรือไมมีเงื่อนไข เกี่ยวกับการจําหนายจายโอน และไมวาหุน

ดังกลาวจะเปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยเงินไดพึงประเมินที่ไดรับนั้น ใหถือตามมูลคาหุน ในกรณีที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนโดยทั่วไป (Public Offering) ใหถือมูลคาหุนเทากับ

ราคาเฉล่ียในตลาดหลักทรัพย ในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน 

จะเห็นไดวาหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีดังกลาวขางตน หากราคาหุนเพิ่มข้ึน 

หลังจากวันที่พนักงานเขาใชสิทธิซื้อหุนในราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาด (Exercise) จะสงผลใหราคาเฉล่ียของ

มูลคาหุนในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนสูงข้ึนตามไปดวย ทําใหพนักงานตองเสียภาษีเพิ่มข้ึนมากกวาวันที่

พนักงานเขาใชสิทธิในการซื้อหุน กอใหเกิดผลตอสภาพจิตใจของผูไดใชสิทธิดังกลาว โดยกังวลวาในอนาคตตน

จะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเงินเทาไร ซึ่งโดยสวนใหญแลวพนักงานมีภาระการเงินที่จะตอง

จัดเตรียมเงินไวสําหรับภาษีดังกลาว บางคร้ังอาจถึงข้ันตองไปกูเงินมาชําระภาษีก็ได ในขณะเดียวกัน บริษัทผู

มีหนาที่หัก ณ ที่จายจะตองรวบรวม จํานวนพนักงานที่เขาใชสิทธิในการซื้อหุน และตองรอระยะเวลาจนหมด

เดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน เพื่อจะไดคํานวณภาษีโดยถือมูลคาหุนเทากับราคาเฉล่ียในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์
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ในหุน และมีหนาที่หัก ณ ที่จาย โดยนําสงตอสรรพากรทองที่ ภายใน 7 วันนับแตวันส้ินเดือน หากบริษัทมี

จํานวนพนักงานมาก จะกอใหเกิดภาระแกฝายบุคคลในการจัดเตรียมแบบในการชําระภาษีหัก ณ ที่จาย  

 
2.2 การกาํหนดมูลคาของหุนพนักงานท่ีไดรับ 

ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีบริษัทจํานวนมากไดมีการนําเอาโครงการใหพนักงานซื้อหุนในราคาที่ตํ่า

กวาราคาตลาด มาเปนเครื่องมือในดานการบริหารงานบุคคลเพื่อจูงใจบุคลากรใหมีสวนรวมในความเปน

เจาของธุรกิจ แตอยางไรก็ตามการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายไทย กรมสรรพากรมีการกําหนดมูลคาของ หุน

พนักงาน (Employee Stock Options) เปนหลายกรณีเชน 

กรณีแรกการกําหนดมูลคาหุนพนักงานโดยใชคําวินิจฉัยที่ 28/2538 เปนหลักเกณฑในการ

กําหนดมูลคาหุนเพื่อเปนฐานในการคํานวณเงินไดพึงประเมิน โดยใหถือตามมูลคาหุน ดังนี้ 

1. ในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว เปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

(1) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนท่ัวไป (Public offering) ใหถือมูลคาหุน

เทากับราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป 

(2) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือมูลคาหุน

เทากับราคาเฉล่ียในตลาดหลักทรัพยในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน 

2. ในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว เปนหุนที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

(1) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนท่ัวไป (Public offering) ใหถือมูลคาหุน

เทากับราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป 

(2) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือมูลคาหุน

เทากับมูลคาทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับกรรมสิทธ์ิในหุน 

 ดังนั้นหากบริษัทขายหุนพนักงาน โดยไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และยังไมมีการเสนอขายใหแกบุคคลโดยทั่วไป (Public offering) บริษัทมีสิทธิถือมูลคาหุนเทากับมูลคาทาง

บัญชี (Book Value) ในรอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนมาใชคิดคํานวณ

เปนมูลคาหุนที่จะขายใหกับพนักงานได24 

                                                        
24 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0811/8912 ลงวันที่ 12 กันยายน 2544 
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 กรณีที่สองใชมาตรา 9 ทวิแหงประมวลรัษฎากรเปนฐานในการคํานวณกําหนดมูลคาของ

หุนพนักงาน Employee Stock Options กลาวคือ ถาจะตองตีราคาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดเปนเงิน ใหถือ

ราคาหรือคาอันพึงมีในวันที่ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น25 

 จากที่ไดศึกษาพบวากรมสรรพากรใชหลักการในการกําหนดมูลคาหุนทั้งสองกรณีโดยใช

หลักในการพิจารณาวาหลักเกณฑใดสามารถจัดเก็บภาษีไดมากกวาก็ใชวิธีนั้นในทางปฏิบัติ  ซึ่งกอใหเกิด

ความไมเปนธรรมตอผูเสียภาษีซึ่งไมแนนอนวากรมสรรพากรจะใชหลักเกณฑใดกับมาใชบังคับดวยเหตุ

เนื่องจากการตีความของพนักงานเจาหนาที่ของกรมสรรพากร 

 ปญหาที่ตองพิจารณาตอไป คือเมื่อบริษัทใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด 

แลวจะสงผลตอการกําหนดมูลคาหุนพนักงานที่เรียกวา Dillution effect ซึ่งมีผลตอมูลคาหุนของบริษัทหรือไม 

อยางไร  

 กอนอ่ืนตองเขาใจความหมายของคําวา Dilution วามีความหมายวาอยางไร 

                                                        
25 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0706/4006 ลงวันที่ 29 เมษายน 2546 
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Dilution : effect on earning per share and book value per share if all convertible 

securities were converted or all warrants or stock options were exercised.26 

ดังนั้นคําวา Dilution จึงหมายถึง ผลกระทบกับกําไรตอหุนและมูลคาตามบัญชีของหุน ถา

หลักทรัพยแปลงสภาพทั้งหมดถูกแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนทั้งหมดหรือสิทธิที่จะซ้ือหุน

ทั้งหมดถูกใชสิทธิ 

การประเมินราคาหุนสามัญ (Common Stock Valuation) จะทําใหทราบมูลคาที่แทจริง

(Intrinsic value or True Value) ของหุนสามัญ วิธีการประเมินราคาหุนสามัญ สามารถทําไดหลายวิธี โดยใช

การคํานวณหา27 

1. ราคาตามบัญชี (Book Value) ของธุรกิจ 

2. ราคาเมื่อมีการขายโดยการชําระบัญชี (Liquidation Value) เมื่อธุรกิจเลิกกิจการ 

3. ราคาจากผลคูณอัตราสวนราคาตอกําไร (Price/Earniing multiple value) 

4. ราคาตามรูปแบบการประเมินคา (Valuation model) 

สําหรับกรณีที่บริษัทจัดสรรหุนใหแกพนักงาน โดยใหพนักงานซื้อในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด ใช

วิธีพิจารณาผลกระทบตอมูลคาตามบัญชีของหุน (Book Value) ไดดังนี้ 

 
ก. หุนที่ไมมกีารซ้ือขายในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

เชนบริษทั ก มหีุน 1,000 หุน ราคาจดทะเบียนหุนละ 100 บาท เพื่อประโยชนในการ

วิเคราะห สมมติวาราคาตลาดของหุน บริษัทรวมมีราคาเทากับราคาสินทรัพยรวม ราคาซื้อขายในตลาดมีราคา

หุนละ 600 บาท  บริษทัใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด โดยพนักงานใชสิทธิซื้อหุน (Exercise) 

จํานวน 1,000 หุนในราคาหุนละ 100 บาท บริษัทจะมจีํานวนหุนเพิม่ข้ึนเปน 2,000 หุน ดังนัน้ราคาตลาดหลัง

พนักงานใชสิทธิซื้อหุนจะตกลงจากหุนละ 600 บาท เหลือหุนละ 350 บาท (600,000 + 100,000) บาท/2,000 

หุน 

จากตัวอยางขางตน เมื่อมกีารออกหุนใหมใหแกพนักงานเพื่อใหพนักงานซ้ือหุนในราคาท่ีตํ่า

กวาราคาตลาด จะทาํใหเกดิสภาวะที่เรียกวา Dilution effect สงผลใหราคาตลาดของหุนในบริษัทดังกลาว

ลดลง  

                                                        
26 John Downes Jordon Elliot Goodman. Dictionary of Finance and Investment Terms. Fourth Edition, 

p.139. 
27 ธนิดา จิตรนอมรัตน. การบริหารการเงิน. เอดิสัน เพรส โพรดัสก, 2540, หนา 473. 

DPU



ซึ่งการกําหนดมูลคาหุนตามคําวินจิฉัยที ่ 28/2538 มิไดคํานึงถึงหลักของ Dilution แต

ประการใด 

นอกจากนั้นการกําหนดมูลคาหุนสามัญในกรณีการจัดสรรหุนใหกับพนักงานตามคําวินิจฉัย

ที่28/2538 ใชวิธีคํานวณหาราคาตามบัญชี (Book Value) โดยใหถือมูลคาเทากับมูลคาทางบัญชีในรอบ

ระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชี (Book Value) ที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนในกรณีที่เปนบริษัทนอกตลาด

หลักทรัพยและไมมีการขายใหกับประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งการประเมินคาโดยใชราคาตามบัญชี (Book Value) 

ของธุรกิจ หมายถึง ราคาตามบัญชีตอหุน (Book Value per share) เปนการหาคาของธุรกิจตอหุน วิธีนี้

พิจารณาวาเมื่อธุรกิจจะเลิกกิจการสินทรัพยทั้งหมดหลังจากจายชําระหนี้สินและหุนบุริมสิทธิแลวจะนํามาแบง

ใหผูถือหุนสามัญทั้งหลาย เปนวิธีที่พิจารณาเฉพาะขอมูลในอดีต ไมไดสนใจศักยภาพของรายไดที่คาดวาจะ

ไดรับในอนาคต จากตัวอยางขางตนสมมติวาไมมีการออกหุนบุริมสิทธิ์ 

 

งบดุลกอนพนกังานใชสิทธิซือ้หุน 

  สินทรัพย     หนี้สินและทนุ 

                   600,000      หนี้สิน                                             200,000 

                          ทนุจดทะเบียน(1,000 @ 100)          100,000 

                                     กําไรสะสม                                      300,000 

รวมสินทรัพย          600,000                       รวมหนี้สินและทุน                            600,000 
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งบดุลเม่ือพนกังานใชสิทธิซือ้หุน 

  สินทรัพย    หนี้สินและทนุ 

  600,000 หนี้สิน 200,000 

   ทุนจดทะเบียน (2,000 @ 100) 200,000 

 เงินสดใหม 100,000 กําไรสะสม 300,000 

  700,000 รวมหนี้สินและทุน 700,000 

 

ราคาตามบัญชี (Book Value) ของหุนสามัญกอนพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคา

ตลาด = สินทรัพยทั้งหมด – หนี้สินทั้งหมด 

 

  จากตัวอยางขางตนสามารถคํานวณหาราคาตามบัญชีไดดังนี ้

                     =      600,000 – 200,000   บาท 

                                  =       400,000     บาท 

ดังนัน้ ราคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหนึ่งหุน     =     400,000/1,000 หุน  = 400 บาทตอหุน 

 

เมื่อพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด สามารถคํานวณหาราคาตามบัญชีไดดังนี้ 

ราคาตามบัญชี (Book Value) ของหุนสามัญเม่ือพนักงานใชสิทธิซื้อหุนในราคาที่ตํ่ากวา

ราคาตลาด = (สินทรัพยทั้งหมด+ทรัพยสินใหม) – หนี้สินทั้งหมด)/ จํานวนหุนทั้งหมด 

                                    =     (600,000 + 100,000) – 200,000   บาท 

                                  =       500,000     บาท 

ดังนัน้ ราคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหนึ่งหุน     =     500,000/2,000 หุน  = 250 บาทตอหุน 

จะเห็นไดวาราคาตามบัญชีเมื่อพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดมรีาคาลดลงจาก 

400 บาทตอหุนเปน 250 บาทตอหุน 

การที่สรรพากรไดกําหนดฐานในการกําหนดมูลคาหุนพนักงานตามคําวินิจฉัยที่ 28/2538  

ใหถือวาบุคคลผูไดรับหุนดังกลาวมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากรในวันที่ไดรับ

กรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว ในกรณีที่เปนหุนที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากหุน

ดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering)  

ใหถือมูลคาหุนเทากับมูลคาทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชี (Book Value) ที่ไดรับ

กรรมสิทธิ์ในหุน จะเห็นไดวาในกรณีเชนนี้ไมมีการคํานึงถึง Dilution แตอยางใด ซึ่งทําใหเกิดปญหาที่ตอง
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พิจารณาวาเมื่อบริษัทใหหุนแกพนักงาน บริษัทจะตองออกหุนเพิ่มทุน ทําใหระดับในสวนของทุน (Equity) มาก

ข้ึนดวยสงผลใหหุนราคาตามบัญชี (Book Value) ของพนักงานมีราคาตํ่าลง เงินไดพึงประเมินที่พนักงานไดรับ

ก็ควรจะตํ่าลงไปดวยแตสรรพากรกลับไปถือมูลคาหุนเทากับมูลคาทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบ

ระยะเวลาบัญชี (Book Value) ที่ไดรับกรรมสิทธ์ิในหุนซ่ึงมิใชมูลคาหุนในขณะที่พนักงานไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน 

ทําใหพนักงานผูไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน ตองเสียภาษีมากกวาความเปนจริง ซึ่งกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผู

เสียภาษี 

ราคาตามบัญชี (Book Value) ตามคําวินิจฉัยที่ 28/2538 มิไดคํานึงถึง ทรัพยสินที่เพิ่มข้ึน 

(เงินสดที่เพิ่มข้ึน) แตเปนกรณีที่คําวินิจฉัยดังกลาวคํานึงถึงการกําหนดมูลคาหุนโดยถือราคาตามบัญชีของรอบ

ระยะเวลาบัญชีของปกอน ซึ่งเปนราคาหุนที่เกิดข้ึนกอนการใหหุนพนักงานและไมไดคํานึงถึงจํานวนหุนที่ใหแก

พนักงาน กลาวคือกรณีที่บริษัทใหพนักงานซื้อหุนในราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาดจะทําใหบริษัทมีสินทรัพยเพิ่มข้ึน 

สงผลใหราคาตามบัญชีตํ่าลง ไมสอดคลองกับราคาตามบัญชีที่แทจริง  ผูเขียนเห็นวาราคาตามบัญชีดังกลาว

ไมไดสะทอนใหเห็นถึงราคาตามบัญชีที่ใกลเคียงกับราคาตามบัญชีที่ใหกับพนักงาน ณ วันที่ใหกรรมสิทธิ์ในหุน

กับพนักงาน การที่ถือเอามูลคาตามบัญชีของปกอนมากําหนดเปนมูลคาหุนที่พนักงานไดรับในวันที่ไดรับ

กรรมสิทธิ์ เปนการทําใหพนักงานตองเสียภาษีมากกวาที่ไดรับจริง ซึ่งไมถูกตอง 

 
ข. หุนที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในที่นี้ขอยกตัวอยางบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทแกกรรมการ พนักงาน จํานวน 3,164,800 

หนวย ราคาหนวยละ 0 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 6 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการ

ใชสิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคาใชสิทธิที่ 10 บาท ตอ 1 หุนสามัญ กําหนดใช

สิทธิทุก ๆ 3 เดือน และกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการถัดไป  

ใชสิทธิคร้ังแรกในวันที่ 15 มกราคม 2546  

จํานวนรายท่ียื่นขอใชสิทธิ 403 ราย ไดรับจัดสรรหุนหุนสามัญ 403 ราย จํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ 282,260 หนวย จํานวนหุนสามัญที่ไดรับการใชสิทธิ 282,260 หุน 

ราคาปด 57.50 บาท ราคาเฉล่ีย 57.50 บาท หลังจากใชสิทธิซื้อหุน ราคาปด ณ วันที่ 20 

มกราคม 2546 ลดลงเหลือ 57.00 บาทตอหุน ราคาเฉล่ียลดลงเหลือ 57.45 บาท  

ใชสิทธิคร้ังที่ 2 ในวันที่ 16 เมษายน 2546 

จํานวนรายท่ียื่นขอใชสิทธิ 29 ราย ไดรับจัดสรรหุนสามัญ 29 ราย จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ขอใชสิทธิ 2,457 หนวย จํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 2,457 หุน 
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ราคาปด 60.00 บาท ราคาเฉล่ีย 59.53 บาท หลังจากใชสิทธิซื้อหุน ราคาปด ณ วันที่ 17 

เมษายน 2546 ลดลงเหลือ 59.50 บาท ราคาเฉล่ียลดลงเหลือ 59.51 บาท 

ใชสิทธิคร้ังที่ 3 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2546  

จํานวนรายท่ียื่นขอใชสิทธิ 19 ราย ไดรับจัดสรรหุนสามัญ 19 ราย จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ขอใชสิทธิ 13,770 หนวย จํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 13,770 หุน 

ราคาปด 6.55 บาท ราคาเฉลี่ย 6.51 บาท หลังจากใชสิทธิซื้อหุน ราคาปด ณ วันที่ 20 

กรกฎาคม 2546 ลดลงเหลือ 6.50 บาท ราคาเฉล่ียลดลงเหลือ 6.46 บาท 28 

ใชสิทธิคร้ังที่ 4 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2546 จํานวนรายที่ยื่นขอใชสิทธิ 15 ราย ไดรับจัดสรรหุน

สามัญ 15 ราย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ 12,250 หนวย จํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการใชสิทธิ 

12,250 หนวย  

ราคาปด 7.35  บาท ราคาเฉล่ีย 7.34 บาท หลังจากใชสิทธิซื้อหุน ราคาปด ณ วันที่ 20 

ตุลาคม 2546 ลดลงเหลือ 7.20 บาท ราคาเฉล่ียลดลงเหลือ 7.20 บาท29 

จากท่ีกลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาเมื่อมีการใหหุนพนักงานจะกอใหเกิด dilution effect 

สงผลใหราคาหุนตํ่าลง ซึ่งควรจะเสียภาษีตํ่าลงไปดวย แตกรมสรรพากรโดยคําวินิจฉัยที่ 28/2538 ไดจัดเก็บ

ภาษีในกรณีที่เปนหุนที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดมูลคาหุนในกรณีที่หุน

ดังกลาวไมมีราคาขายกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือมูลคาหุนเทากับราคาเฉลี่ยในตลาด

หลักทรัพยในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน ซึ่งสงผลใหพนักงานผูไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนจากการซื้อหุนในราคาท่ี

ตํ่ากวาราคาตลาดดังกลาวตองเสียภาษีมากกวามูลคาหุนที่ไดรับมา 

 

                                                        
28 บริษัทมีการลดมูลคาหุน (แตก Par) จาก 10 บาท เปน 1 บาท 
29 หองสมุดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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2.3 การคํานวณกําไรจากการขายหุนพนกังาน 
การจัดเก็บภาษีหุนพนักงาน กรมสรรพากรกําหนดใหเสียภาษีเม่ือไดกรรมสิทธิ์ในหุนหรือเมื่อซื้อ

หุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด โดยคํานวณจากสวนตางของราคาใชสิทธิกับราคาตลาด หากตอมาไดมีการ

ขายหุนออกไป พนักงานยังคงตองเสียภาษีจากกําไรจากการขายหุนดังกลาวอีก อยางไรก็ดี อาจมีปญหาการ

คํานวณจํานวนกําไรจากการขายหุน โดยที่ไมไดมีการคํานวณตนทุนมูลคาของหุนใหมและทําใหเกิดการจัดเก็บ

ภาษีอากรที่ซ้ําซอนข้ึน  

เชนบริษัทออกหุนใหกับพนักงาน มีราคาขายใหกับพนักงาน 5 บาท ขณะนั้นราคาตลาด 20 

บาท พนักงานตองเสียภาษีจากเงินไดจํานวน 15 บาท หากตอมาพนักงานนําหุนไปขายที่ราคา 50 บาท  กําไร

จากการขายหุน (Capital Gains) ดังกลาว จะคิดจาก 50-5 บาท คือถือวามีกําไรที่ตองเสียภาษี 45 บาทหรือจะ

คิดจาก 50-20 เพราะถือวา 15 บาทแรก ไดเสียภาษีไปแลว หากคิดจาก 50-5 ก็จะเกิดการเก็บภาษีซ้ําซอน 

กลาวคือกําไร 15 บาทแรก ตองถูกนํามาเสียภาษีถึงสองครั้ง หนังสือตอบขอหารือของกรมสรรพากร  30สวน

ใหญจะกําหนดใหคํานวณ Capital Gains จากราคาขายหักดวยราคาซ้ือ ซึ่งยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจนวา 

ราคาซื้อหรือตนทุนซ้ือดังกลาว จะรวมตนทุนซ่ึงไดเสียภาษีไปแลวตามตัวอยางขางตนหรือไม 

สวนการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานของประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทStatutory Stock Optionsใน

รูปแบบของ Incentive stock options (ISOs) และการใหสิทธิในการซื้อหุนภายใต employee stock 

purchase plans(ESPPs)เปนกรณีที่เปนการใหสิทธิในการซื้อหุน โดยที่บุคคลนั้นจะตองเปนลูกจางของบริษัท

หรือบริษัทในเครือที่ใหสิทธิในการซื้อหุนนั้น ตลอดระยะเวลาที่เ ร่ิมตนนับจากวันที่ใหสิทธิในการซื้อหุน 

(granted) จนกระทั่ง 3 เดือนกอนใชสิทธิในการซื้อหุน (Exercise) และไมมีการโอนหุนพนักงานภายใน 2 ปนับ

จากวันที่ใหสิทธิในการซื้อหุนหรือภายใน 1 ปหลังจากวันที่ใชสิทธิในการซื้อหุน  

ถาพนักงานไดรับ ISOs และ ESPPS  เมื่อใชสิทธิ (Exercise) พนักงานผูนั้นถือวาไดรับ

กรรมสิทธิ์ในหุนและถือวามีเงินไดเชนเดียวกับตามกฎหมายไทย แตในประเทศสหรัฐอเมริกา พนักงานผูนั้นยัง

ไมตองเสียภาษีเงินได   โดยการชําระภาษีจะไดรับการเล่ือนออกไป (Deferred) เม่ือพนักงานขายหุน กลาวคือ

เม่ือพนักงานขายหุน พนักงานจะมีเงินไดซึ่งคํานวณจากผลตางระหวางจํานวนเงินซ่ึงพนักงานจายเมื่อใชสิทธิ

ซื้อหุน (the option price) กับจํานวนเงินที่ไดรับเมื่อขายหุน ซึ่งโดยทั่วไปกําไรที่ไดจะไดรับสิทธิในการเสียภาษี

เชนเดียวกับผลไดจากทุน (capital gains) หรือหากเกิดผลขาดทุนก็ไมตองเสียภาษี อยางไรก็ตาม กําไรที่ไดจะ

ถือเปนเงินไดปกติ (Ordinary income) สําหรับปที่ขายหุนหากลูกจางไมสามารถถือหุนในระยะเวลาที่เปนไป

                                                        
30 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0706/4006  ลงวันที่ 29 เมษายน 2546 
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ตามเงื่อนไขกลาวคือหากลูกจางขายหุนภายใน 1 ป หลังจากบริษัทโอนหุนใหหรือภายใน 2 ป หลังจากบริษัท

ใหสิทธิในการซื้อหุน 

โดยพนักงานที่ไดรับหุนภายใตเงื่อนไขของIncentive stock option (ISOs) และ Employee 

Stock Option Plans (ESPPs) จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด เชน การขายหุนทั้งสองประเภทตองเปน

พนักงานเทานั้น และใชสิทธิตามระยะเวลาท่ีกําหนด ผลกําไรหรือขาดทุนจากการขายถือเปน ผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากสวนเกินทุน (capital gains or loss) 

หากพนักงานไมสามารถถือหุนตามเงื่อนไขที่กําหนด และมีกําไรจากการขาย กําไรที่ไดจะถือ

เปนเงินไดปกติ (ordinary income) ข้ึนอยูกับผลตางของราคาตลาดที่ยุติธรรมและราคาสิทธิในการซื้อหุน   

จะเห็นไดวาการจัดเก็บภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกามิไดมีความซ้ําซอนในเชิงเศรษฐศาสตรแต

อยางใด กลาวคือ มีการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานเมื่อไดขายหุนออกไป ดังที่ไดกลาวขางตน 

 
3.แนวทางแกไข 

เพื่อใหเจตนารมยของการใหพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดบรรลุวัตถุประสงค ผูเขียน

ขอเสนอแนวทางแกไขซ่ึงแยกออกไดเปน 2 เร่ือง ดังนี้ การเล่ือนการเก็บภาษีหุนพนักงาน (3.1) การคํานวณ

กําไรจากการขายหุนพนักงาน (3.2) 

 
3.1 การเลื่อนการเก็บภาษีหุนพนักงาน 

ผูเขียนเห็นวา ควรมีการเล่ือนการเสียภาษีกรณีพนักงานซื้อหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด

ออกไป โดยใหพนักงานเสียภาษีเมื่อมีการขายหุนเชนเดียวกันกับของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงจะทําใหพนักงาน

เสียภาษีเมื่อมีเงินไดจริงและมีความพรอมที่จะเสียภาษี ทั้งนี้ การเล่ือนการเก็บภาษีออกไปดังกลาวอาจกระทํา

ได 2 วิธี คือ การแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (1) การออกพระราชกฤษฎีกา (2) 

1. การแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยเพิ่มมาตรา 48 จัตวา ในกรณีที่มีการขายหุนใหแก

พนักงานในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด โดยใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการเกี่ยวกับการขายหุนใหแกพนักงานในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด โดยวางหลักเกณฑ เงื่อนไข และวีธีการ

เกี่ยวกับการขายหุนใหแกพนักงานในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดเชนเดียวกันกับของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพียงแตตางกันที่ของประเทศไทยใหอํานาจแกอธิบดีกรมสรรพากรในการกําหนดหลักเกณฑใหมีการเล่ือนการ

จัดเก็บภาษีหุนพนักงานออกไปเมื่อขายและกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการดังตอไปนี้ 

1.1 ไมมีการโอนหุนภายใน 2 ป นับจากวันที่ใหสิทธิในการซื้อหุน หรือ ภายใน 1 ป

หลังจากไดรับการโอนหุน(ใชสิทธิซื้อหุน) 
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1.2 หุนพนักงานใหเฉพาะพนักงานซ่ึงเปนพนักงานของบริษัทแมหรือบริษัทในเครือ

เทานั้นยกเวน  

1.2.1 พนักงานซ่ึงทาํงานนอยกวา 2 ป 

1.2.2 พนักงานซ่ึงมกีารจางงาน 20 ชั่วโมง หรือนอยกวา 20 ชัว่โมง ตอสัปดาห 

1.2.3 พนักงานซ่ึงมกีารจางงานไมมากกวา 5 เดือนใน 1 ป ประดิทิน 

1.3 การใหสิทธิพนักงานในการซื้อหุนที่ตํ่ากวาราคาตลาดตองเปนไปตามโครงการที่

ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนของบริษัทภายในชวงเวลา 12 เดือนกอนหรือหลังจากการเร่ิมโครงการโดยตองระบุ

จํานวนหุนรวมทั้งหมดที่เกิดจากการใชสิทธิและพนักงานตองมีคุณสมบัติตามที่ประกาศในโครงการนั้น ๆ 

1.4 บริษัทไดใหสิทธิในการซื้อหุนนั้นภายใน 10 ป นับจากวันที่โครงการเกิดข้ึน หรือ

วันที่โครงการไดรับอนุมัติโดยผูถือหุน แลวแตอยางใดจะเกิดข้ึนกอน 

1.5 สิทธิในการซ้ือหุนที่ตํ่ากวาราคาตลาดไมสามารถใชสิทธิไดหลังจาก 10 ป นับจาก

วันที่ใหสิทธิในการซื้อหุนนั้น 

1.7 ราคาสิทธิในการซ้ือหุนตองไมนอยกวามูลคาราคาตลาดที่ยุติธรรม ณ เวลาที่ให

สิทธิในการซื้อหุนนั้น 

1.8 สิทธิในการซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดไมสามารถโอนได เวนแต โดยทาง

พินัยกรรม 

1.9 ในขณะที่ไดมีการใหสิทธิในการซื้อหุนที่ตํ่ากวาราคาตลาดนั้น พนักงานไมไดเปน

เจาของหุนมากกวา 10% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทแมหรือบริษัทในเครือ 

1.10 การชําระเงินคาหุนพนักงานกระทําไดโดยการชําระเปนเงินสด หากจะชําระดวยวิธี

อ่ืนที่มิใชเงินสดตองปฏิบัติตามมติของมติของกรรมการผูบริหาร 

2. การออกพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 แหงประมวลรัษฎากรออกพระ

ราชกฤษฎีกาเล่ือนการจัดเก็บภาษีไปเปนวันที่พนักงานขายหุนพนักงานออกไป เพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณ 

โดยผูเขียนเห็นวาคําวา “ยกเวน”ตามมาตรา 3(1)31 นั้นแมการแปลความหมายโดยตรงจะแปลความไดวา

ยกเวนทั้งหมดโดยไมมีการจัดเก็บเลยก็ตาม แตหากแปลตามเจตนารมณของกฎหมายแลว สามารถแปล

ความหมายใหหมายความถึงการยกเวนไมตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรบางประการในอันที่

จะเปนการผอนภาระแกผูเสียภาษีไดเชนกัน เพราะโดยหลักการของกฎหมายภาษีซึ่งเปนกฎหมายปกครอง

อยางหนึ่งนั้น รัฐจะออกกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษี หรือเพิ่มภาระภาษีแกราษฎรโดยไมไดรับความยินยอมจาก

                                                        
31 ลดอัตรา หรือยกเวนเพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณ กิจการ หรือสภาพของทองท่ีบางแหงหรือทั่วไป 
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ราษฎรไมได แตออกกฎหมายเพื่อยกเวนหรือผอนภาระใหแกผูเสียภาษีรัฐยอมกระทําไดโดยไมจําเปนตองไดรับ

ความยินยอมจากราษฎร 

การเล่ือนการจัดเก็บภาษีออกไปอาจทําใหเกิดขอวิตกกังวลไดวาจะทําใหรัฐจัดเก็บภาษีจาก

การขายหุนพนักงานไมได เนื่องจากพนักงานอาจหนีภาษี(Tax Evasion) ออกไปจากระบบการจัดเก็บภาษี ใน

ปจจุบันการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานกําหนดใหนายจางมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย เม่ือพนักงานไดรับ

กรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว หากมีการเล่ือนการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานออกไป ทําใหนายจางไมสามารถหักภาษี

เงินได ณ ที่จายได อันจะทําใหประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานลดลงก็ตาม แตเมื่อคํานึงถึง

ประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมใหมีการจัดสรรหุนใหแกพนักงานแลว ผูเขียนเห็นวาแมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีลดลงไปบางก็นาจะคุมกับประโยชนที่ไดรับ  หากรัฐมีนโยบายสงเสริมใหมีการจัดสรรหุนใหแก

พนักงาน กลาวคือเมื่อพนักงานขายหุน จะทําใหมีกําไรที่ตองเสียภาษี  ซึ่งพนักงานยังคงมีหนาที่ตองยื่นแบบ

แสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปอยูแลว หากละเลยก็จะมีโทษปรับทั้งทางแพงและทาง

อาญาตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรอยูแลว 

อนึ่งเนื่องจากการออกหุนใหแกพนักงานอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ที่ กจ.36/2544 เร่ืองการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน โดยกําหนดให

บริษัทมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตอสํานักงาน หรือตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ดังนั้นจึงไมเปนการยากที่เจาหนาที่สรรพากรจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการออกหุนใหแกพนักงานของ

บริษัทนายจาง เพื่อใชในการติดตามตรวจสอบการเสียภาษีของพนักงาน 

นอกจากนั้นควรใหพนักงานซ่ึงไดรับหุนในโครงการ ESOP  ตองเปดเผย (Disclose) จํานวน

หุนที่ไดรับ  โดยใหเปดเผยเมื่อขายตอกรมสรรพากร ไมวาเคยมีหรือไมเคยมีหุนอยู ก็ใหถือวาเปนหุนพนักงาน  

และ หากบุคคลผูไดรับหุนพนักงานไดรับหุนจากโครงการ ESOP และในขณะเดียวกันก็มีหุนซ่ึงมิไดรับจาก

โครงการ ESOP ใหถือวาหุนที่ขายไปเปนหุน ESOP กอน ซึ่งกําไรที่ไดจากการขาย ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได 

จนกวา จะไมมีหุน ESOP เหลืออีก เชนมีหุน ESOP 100 หุน และมีหุนในตลาดซึ่งมิใชหุน ESOP 200 หุน ให

ถือวาในการขายคร้ังแรกๆ  เปนหุน ESOP เชนขายครั้งที่หนึ่ง 50 หุน ใหถือวาเปนการขายหุน ESOP ตอมาขาย

หุนคร้ังที่สองอีก 50 หุน ก็ใหถือวาเปนการขายหุน ESOP เม่ือหมดหุน ESOP แลว จึงจะเปนการขายหุนทั่วไป 

ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดแบบแจงขอความเกี่ยวกับเงินไดของ

พนักงานซึ่งไดรับหุนพนักงาน กําหนดใหพนักงานแจงจํานวนหุนพนักงานที่ไดรับ ราคาตลาด ณ วันที่ไดรับ

กรรมสิทธิ์ในหุน ราคาซื้อหุนพนักงาน ราคาหุนที่เล่ือนการจัดเก็บภาษี หากพนักงานคนใดไมแจงขอมูลดังกลาว 

ใหถือวาเสียสิทธิในการไดรับสิทธิประโยชน จากการเล่ือนการจัดเก็บภาษีออกไป และตองเสียภาษียอนหลัง 
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แตอยางไรก็ดีเนื่องจากในปจจุบัน การขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126(พ.ศ.2509)ขอ 2(23) ดังนั้น เมื่อมีการเล่ือนการ

เก็บภาษีออกไปดังกลาวแลว เพื่อเปนการปดชองวางในกรณีที่มีการขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย  ผูเขียนเห็นวามีความจําเปนตองกําหนดใหกําไรจากการขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน

เงินไดที่ตองเสียภาษีดวย โดยการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในขอ 2 (23) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 

(พ.ศ.2509) และกําหนดใหเงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดไมรวมถึงเงินไดหุนพนักงาน 

ในทายที่สุด ผูเขียนเห็นวา การเล่ือนการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานควรจะใชวิธีที่ 2 มากกวาวิธีที่ 

1 เนื่องจากหากใชวิธีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรจะทําไดยากกวา การออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งเปน

อํานาจของฝายบริหารโดยแท และในทางปฏิบัติสวนใหญหากมีการแกไข จะใชวิธีการออกพระราชกฤษฎีกา

มากกวาที่จะแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร นอกจากนั้นประมวลรัษฎากรของไทยยังแตกตางจากประมวล

รัษฎากรของประเทศอเมริกา กลาวคือ ประมวลรัษฎากรของประเทศอเมริกาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ในการจัดเก็บภาษีแตละชนิดไวเปนการเฉพาะ แตประมวลรัษฎากรของประเทศไทย มีเพียงการกําหนด

หลักการไวกวางๆ  สวนรายละเอียดปลีกยอยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ  มักจะกระทําโดยการออกพระราชกฤษฎีกามา

ใชบังคับอีกคร้ังหนึ่ง 

 
3.2 การคํานวณกําไรจากการขายหุนพนกังาน 

การนําโครงการ ESOP มาใชจะเปนการดึงทรัพยากรบุคคลท่ีเกง และมีประสิทธิภาพ ใหอยู

กับบริษัทในระยะยาว โดยมีเงื่อนไขกําหนดใหพนักงานที่ไดรับการจัดสรรใหมีสิทธิในการซื้อหุนที่ตํ่ากวาราคา

ตลาดจะใชสิทธิไดก็ตอเมื่อ ทํางานกับบริษัทมาเปนระยะเวลานานพอสมควร  เสมือนเปนภาระผูกพันระหวาง

พนักงานกับบริษัท คือ ระยะเวลาที่รอการใชสิทธิคร้ังแรกหรือรอการขายหุนพนักงานทุกคนตองเพิ่มศักยภาพ

ของแตละบุคคล รวมถึงการเพิ่มความรวมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสียจากการผลิต และ

การขาดงานนอยลง ซึ่งสงผลใหมีกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มข้ึน เปนการสรางมูลคาหุนของบริษัท

เพิ่มมากข้ึนตามไปดวย 

โดยในทายที่สุดแลวพนักงานผูไดรับประโยชนจากสวนตางระหวางราคาหุนที่ซื้อและขายตาม

ราคาในตลาด ตองเสียภาษีเมื่อมีกําไร กลาวคือยิ่งพนักงานตองการสวนตางราคามากเทาใด พนักงานตองยิ่ง
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เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากข้ึนควบคูกันไป ซึ่งผลประโยชนสุดทายจะตกอยูกับทั้งตัวบริษัท และตัว

ของพนักงานเอง เปนการแบงความสําเร็จซ่ึงกันและกัน32 

โดยผูเขียนเห็นวาควรคํานวณหากําไรจากการขายหุนพนักงาน( Stock Options )เม่ือขายหุน 

โดยหากพนักงานถือหุนไวครบเงื่อนไขที่กําหนด เชน อายุงาน ระยะเวลาการถือครองหุนพนักงาน เปนตน  ให

เก็บภาษีในราคาสวนตางระหวางราคาตลาด ณ วันที่พนักงานไดรับกรรมสิทธิ์กับราคาที่พนักงานใชสิทธิ 

(Exercised) เชนบริษัทออกหุนใหกับพนักงาน มีราคาขายใหกับพนักงาน 5 บาท ขณะนั้นราคาตลาด 20 บาท 

พนักงานตองเสียภาษีจากเงินไดจํานวน 15 บาท โดยเสียภาษีเมื่อมีการขายหุนพนักงาน ซึ่งถือไดวาเปนการ

เล่ือนการเสียภาษีออกไป โดยใหชําระเม่ือพนักงานมีความพรอมที่จะชําระภาษี โดยมีเงื่อนไขวาพนักงานตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยเครงครัด หากพนักงานคนใดไมปฏิบัติ

ตามจะเสียสิทธิประโยชนทางดานภาษีและอาจตองเสียภาษียอนหลังได วิธีการดังกลาวจะทําใหเกิดความเปน

ธรรมแกพนักงานที่มีการขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือทําใหพนักงานที่ไดรับหุนที่มีการ

ซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมเสียสิทธิเดิมที่มีอยูคือ ไมทําใหพนักงานเสียภาษีเพิ่มข้ึนจาก

การเสียภาษีตามคําวินิจฉัยที่ 28/2538 แตอยางใด และยังทําใหเกิดความเปนธรรมระหวางพนักงานที่ไดรับหุน

จากบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพนักงานที่ไดรับหุนจากบริษัทที่ไมมีการซื้อ

ขายในตลาดทรัพยแหงประเทศไทยอีกดวย 

กลาวโดยสรุป ผูเขียนเหน็วาการจัดสรรหุนใหแกพนักงานควรเล่ือน (Defered) การจดัเก็บภาษีออกไปจนกวา

จะขายไดจริง (Realization) ตามหลักการจัดเก็บของประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                        
32 รายงานพิเศษ “ESOP” สูตรลับมัดใจ ผูบริหาร&พนักงาน. การเงินการธนาคาร. มีนาคม 2547. หนา 165. 
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บทที่ 4 
 

บทสรุป 

 

จากการศึกษาพบวาการใหหุนพนักงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคจะใหพนักงานมีสวนรวมเปนเจาของ ไม

อาจบรรลุวัตถุประสงคได สาเหตุใหญเพราะพนักงานถูกเก็บภาษีในทันที 

ดังนั้นหากไดมีการแกไขใหเล่ือนการเก็บภาษีออกไป และเก็บภาษีเมื่อพนักงานมีความพรอม
กลาวคือ เก็บเมื่อขายโดยยกเลิกขอยกเวนกรณีการขายในตลาดหลักทรัพย เชนเดียวกับที่ทําในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นาที่จะชวยใหการใหหุนพนักงานบรรลุวัตถุประสงคได 

โดยผูเขียนเห็นวาควรจะกระทําโดยการออกพระราชกฤษฎีกาโดยใหอํานาจอธิบดีกรมสรรพากร 
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในกรณีบริษัทใหพนักงานซื้อหุนในราคาที่ตํ่า
กวาราคาตลาด และเนื่องจากการขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126(พ.ศ.2509) ขอ 2 (23) ดังนั้นเพื่อเปนการปดชองวางในกรณีที่มีการขาย
หุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังกลาว ผูเขียนไดเสนอใหมีการเก็บภาษีในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยดวยการ แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในขอ 2(23)แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 126(พ.ศ.2509)และ
กําหนดใหเงินไดจากขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดไมรวมถึง
เงินไดหุนพนักงาน ซึ่งจะทําใหพนักงานที่ไดรับประโยชนเพิ่มจากการขายหุนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เสียภาษีเทากัน กอใหเกิดความเสมอภาคตามหลักภาษีอากรที่ดี นอกจากนั้นผูเขียนยังได
เสนอมาตรการโดยการใหเปดเผยขอมูลในการถือครองหุนพนักงาน โดยใหอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดแบบ
แจงขอความเกี่ยวกับเงินไดของพนักงานซ่ึงไดรับหุนพนักงานในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดโดยใหแจงจํานวนหุน
พนักงานที่ไดรับ ราคาตลาด ณ วันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนพนักงาน ราคาหุนพนักงานที่พนักงานซื้อ และราคา
ในวันที่ขายหุนพนักงาน รวมทั้งเสนอใหใชวิธีการเขากอนออกกอน (First In First Out) กับหุนพนักงานดวย 
และเสนอวิธีการคํานวณกําไรจากการขายหุนพนักงานใหจัดเก็บดวยสวนตางระหวางราคาตลาด ณ วันที่
พนักงานไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนกับราคาใชสิทธิ (Exercised) โดยเก็บภาษีเม่ือขายหุนพนักงาน  ซึ่งหากไดมีการ
ผอนผันตามวิธีการดังกลาว ตามวิธีการจัดเก็บภาษีหุนพนักงานเฉกเชนเดียวกันกับของประเทศสหรัฐอเมริกา
และมีมาตรการตามที่ผูเขียนไดเสนอแนะไปดังไดกลาวแลวจะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคอันแทจริงของการ
จัดสรรหุนใหแกพนักงานไดเปนอยางดี อาจทําใหการจัดสรรหุนใหแกพนักงานในกรณีใหพนักงานซ้ือหุนใน
ราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดไดรับความนิยมแพรหลายมากยิ่งข้ึน 
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คําวินจิฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษอีากร 

ที่ 28/2538 

เร่ือง ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา การเสียภาษีในกรณีไดรับแจกหุน หรือไดซื้อหุน 

ในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดตามขอตกลงพิเศษ 

___________________________ 

 

ดวยกรมสรรพากรไดขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยวา กรณีที่บริษัท

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนําหุนไปแจก หรือขายในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดใหกับพนักงาน 

ลูกจางกรรมการ ที่ปรึกษา หรือบุคคลผูรับทํางานใหในลักษณะทํานองเดียวกัน ถือวาบุคคล

ดังกลาวไดรับเงินไดพึงประเมินที่จะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือไม จํานวนใด 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและไดมีคําวนิิจฉัยในการประชุมคร้ังที ่33/2538 วันที ่10 

มกราคม 2538 วากรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนําหุนไปแจกใหกับพนักงานลูกจาง 

กรรมการ ทีป่รึกษา หรือบุคคลผูรับทํางานใหในลักษณะทํานองเดียวกนัหรือนําหุนไปขายใหกบั

บุคคลดังกลาวตามขอตกลงพิเศษในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด กรณียอมถือไดวาบุคคลดังกลาว

ไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากรแลว จึงตองนาํไปรวมคํานวณเพื่อเสีย

ภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดาประจําป ที่ไดรับกรรมสิทธ์ิในหุนไมวาหุนดังกลาวจะมีเงื่อนไข หรือไมมี

เงื่อนไข เกีย่วกับการจําหนายจายโอน และไมวาหุนดังกลาวจะเปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําหรับจํานวนเงนิไดพึงประเมิน ใหถือตามมูลคาหุน ดังนี ้

1. ในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว เปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

(1) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือ

มูลคาหุนเทากับราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป 

(2) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือ

มูลคาหุนเทากับราคาเฉล่ียในตลาดหลักทรัพยในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน 

2. ในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว เปนหุนที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

(1) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือ

มูลคาหุนเทากับราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป 

DPU



 

 

6

 

(2) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือ

มูลคาหุนเทากับมูลคาทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับกรรมสิทธิ์

ในหุน 

กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดจะเสนอหุนใหพนักงาน ลูกจาง กรรมการ ที่

ปรึกษา หรือบุคคลผูรับทํางานใหในลักษณะทํานองเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับหุนดังกลาว 

และประสงคที่จะทําความตกลงเก่ียวกับการคํานวณมูลคาหุนเพื่อประโยชนการเสียภาษีของ

บุคคลดังกลาว ใหยื่นคําขอตอกรมสรรพากรเพื่อเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาตอไป 

 

ส่ัง ณ วันที ่7 กุมภาพนัธ พ.ศ.2538 

 

 

อรัญ  ธรรมโน 

(นายอรัญ ธรรมโน) 

ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานคณะกรรมการวนิิจฉัยภาษีอากร 
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ที่ กค 0811/06324 กรมสรรพากร 

 อาคารธนาคารทหารไทย จาํกัด 

 ถนนพญาไท เขตราชเทว ีกท. 10400 

18 เมษายน 2538 

 

เร่ือง    ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา กรณีออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัท 

          ใหแกกรรมการและเจาหนาที่บริษทั 

เรียน    กรรมการผูจัดการ บริษัทเงนิทุนหลักทรัพย ก.จํากัด(มหาชน) 

อางถงึ 

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย ก. จํากัด (มหาชน) จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

สามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ เจาหนาที่ชั้นผูใหญของบริษัท โดย 

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป เปนใบสําคัญที่ออกใหแกกรรมการ พนักงาน โดยไม

มีคาตอบแทน เปนการออกใหเฉพาะตัว และไมสามารถโอนเปล่ียนมือได 

2. จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ กําหนดไวเปน 15,000 

ฉบับ ไมมีการจําหนายใหกับประชาชนทั่วไป อัตราสวนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หุนสามัญ 1 ฉบับ ตอหุนสามัญ 100 หุน โดยกําหนดใหใชสิทธิไดตลอดอายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ กลาวคือ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 1 ฉบับ มีสิทธิที่จะซื้อ

หุนสามัญของบริษัทฯ ได 100 หุนในราคาการใชสิทธิ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3. อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกในคร้ังนี้ มีอายุ 

5 ป โดยใบสําคัญแสดงสิทธินี้ไมสามารถเปล่ียนมือได และใหใบสําคัญแสดงสิทธินี้ส้ินสุดอายุลง

ทันที ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิส้ินสุดอายุสภาพการเปนกรรมการบริษัทฯ หรือเจาหนาที่

ชั้นผูใหญของบริษัทฯ หรือหัวหนาสวนงานของบริษัทฯ  

4. ราคาการใชสิทธิ (Exercise Price) จะกําหนดใหใกลเคียงกับราคาเฉล่ียของราคา

ตลาดหุนสามัญของบริษัทหาวันทําการกอนวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิในแตละคร้ัง 

บริษัทฯ หารือวา กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ผูไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัท

ฯ ออกใหจะถือวามีเงินไดพึงประเมินที่จะตองเสียภาษีเงินไดหรือไม และในวันที่ใชสิทธิในกรณีที่

ราคาตลาดของหุนสูง การใชสิทธิตามใบสําคัญจะทําใหซื้อหุนไดในราคาตํ่ากวาราคาตลาดของหุน

ในขณะนั้น สวนตางระหวางราคาใชสิทธิและราคาตลาด จะถือเปนเงินไดพึงประเมินหรือไม 

กรมสรรพากรขอเรียนวา  
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1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหฟรีเปนการเฉพาะตัวไม

สามารถโอนเปล่ียนมือได และไมมีการจําหนายใหประชาชนทั่วไปเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั่วไป กรรมการพนักงานของบริษัทฯ จึงยังมิไดรับเงินไดพึงประเมินในวันที่ไดรับใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

2. ในวันที่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ นําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มาซ้ือหุนสามัญ

ของบริษัทฯ กรณีถือไดวากรรมการ พนักงานไดซื้อหุนสามัญในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดตาม

ขอตกลงพิเศษ บุคคลดังกลาวจึงไดรับเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) หรือ (2) แหงประมวล

รัษฎากร จากบริษัทฯ โดยใหคํานวณจากราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑตอไปนี้ หัก

ดวยราคาการใชสิทธิ (Exercise Price) 

ในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว เปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

(ก) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือ

มูลคาหุนเทากับราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป 

(ข) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ใหถือ

มูลคาหุนเทากับราคาเฉล่ียในตลาดหลักทรัพยในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

จัตุมงคล โสณกุล 

(ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล) 

อธิบดีกรมสรรพากร 

 

 

 

 

DPU



 

 

9

 

ที่ กค 0811/ก.754 กรมสรรพากร 

 90 ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน 

 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

 กท.10400 

22 กันยายน 2543 

 

เร่ือง ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา กรณีการขายหุนใหพนักงาน 

เรียน 

อางถงึ 

ตามหนังสือที่อางถึง กฟผ.แจงวา ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 

เห็นชอบดวยแผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟาราชบุรี โดยจะทําการระดมทุนผาน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การดําเนินการตามแผนระดมทุนดังกลาว มีขอเท็จจริง ดังนี้ 

1. เร่ิมแรก เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2543 กฟผ. ไดจัดต้ังบริษัท ผลิตไฟฟาฯ จํากัด ซึ่งมีทุน

จดทะเบียนทั้งส้ิน 300 ลานบาท (30 ลานหุน) โดย กฟผ.เปนผูถือหุนทั้งหมด ตามราคามูลคาหุนที่

ตราไว 10 บาทตอหุน 

2. ตอมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2543 บริษัท ผลิตไฟฟาฯ  ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 

14,500 ลานบาท ( 1,450 ลานหุน) โดยบริษัท ผลิตไฟฟาฯไ ดขายใหแกผูถือหุนเดิมคือ ก. 

3. ในวันที่ 26-27 กันยายน 2543 ก. จะขายหุนของบริษัทผลิตไฟฟาฯ ที่ กฟผ. ถือไว

ใหกับพนักงานของ กฟผ. ในราคาที่เทากับที่ กฟผ.ซื้อมาคือ ราคาหุนละ 10 บาท โดยจะขาย

จํานวน 217.5 ลานหุน และการขายใหกับพนักงานดังกลาวเปนการขายนอกตลาดหลักทรัพย 

4. ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2543 บริษัท ผลิตไฟฟาฯ จะเสนอขายหุนเพิ่มทุนอีก 580 

ลานหุนใหกับประชาชนทั่วไป ในราคา IPO บาท ดังนี้ ราคาจะข้ึนอยูกับการ Roadshow และ 

Book Build 

5. กฟผ. และบริษัท ผลิตไฟฟาฯ มิไดมีการรวมงานและรวมทุนในการดําเนินงานแต

ประการใด 

กฟผ. จึงขอทราบวา การขายหุนใหกับพนักงานตามขอเท็จจริงดังกลาว สวนตางของ

ราคาหุนจะถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร หรือไมนั้น 
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กรมสรรพากรขอเรียนวาตามขอเท็จจริง ในวันที่ 26-27 กันยายน 2543 ซึ่งเปนวันที่ 

กฟผ. จะโอนขายหุนของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีฯ ซึ่ง กฟผ.ไดถือไวใหกับพนักงานนั้น หุนดังกลาว

ยังมิไดมีการขายใหกับประชาชนโดยทั่วไป คงมีเพียงแตขายใหกับ กฟผ. ซึ่งเปนผูถือหุนรายเดียว

เทานั้น ประกอบกับตามงบกําไรขาดทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาฯ ระหวางกาล ในรอบระยะเวลา

บัญชีแรกของบริษัท ผลิตไฟฟาฯ มีผลขาดทุนตอหุนเปนจํานวนเงิน  0.15 บาท และในขณะที่ 

กฟผ. ขายหุนใหกับพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟาฯ ยังมิไดมีรายไดจากการประกอบกิจการ คงมี

เพียงแตรายจายเทานั้น ราคาที่ขายหุนใหกับพนักงานดังกลาว จึงสูงกวามูลคาหุนทางบัญชี ดังนั้น 

การที่ กฟผ. ขายหุนใหกับพนักงานในราคาหุนละ 10 บาท เทากับราคาที่ กฟผ. ซื้อมา กรณีจึงไมมี

สวนตางของราคาที่จะถือเปนเงินไดพึงประเมินของพนักงานแตประการใด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

จํารัส แหยมสรอยทอง 

(นางสาวจํารัส แหยมสรอยทอง) 

นิติกร 9 ชช. รักษาการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ที่ กค 0811/8912 กรมสรรพากร 

 90 ซอยพหลโยธิน 7 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กท. 10400 

 12 กันยายน 2544 

 

เร่ือง ภาษีเงนิไดและภาษีมูลคาเพิ่ม การแปรรูปกิจการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

เรียน 

อางถงึ 

ตามหนังสือทีอ่างถงึ แจงวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เห็นชอบแนวทางการแปรรูปกจิการ

ปโตรเลียมแหงประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยการปโตรเลียม

แหงประเทศไทยจะแปรสภาพเปนบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) “ บริษัท “ มีกระทรวงการคลังเปน

ผูถือหุนทัง้หมดกอนที่จะนาํบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากในชวงเวลาที่จะมีการ

เสนอขายหุนใหแกพนักงาน บริษัทยังมิไดกําหนดราคาหุน ที่จะเสนอขายใหกับประชาชนหรือกับ

บุคคลทั่วไป แตอยางไรก็ดีบริษัทจะมีราคาฐานเบ้ืองตนทีจ่ะเสนอตอนกัลงทุน (Price Range) โดย

พิจารณาจากผลของการทาํ Road Show และ Book Building แตอยางไรก็ดีราคานี้อาจจะ

เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาจนกวาจะมีการกําหนดราคา IPO (Initial Public Offering) ที่แนนอน 

ปตท.จึงขอถามวา  

1. ราคา Price Range ที่นาํเสนอตอนักลงทุนไมถือเปนราคาตลาด (Market Value) 

ใชหรือไม 

2. เนื่องจากบริษทัเพิง่แปรรูปกจิการมาจาก ปตท.นั้น ดังนัน้ บริษทัไมอาจกาํหนด

ราคาหุนตามมูลคาทางบัญชี ณ วันทีท่ําการขายหุนใหแกพนกังานได บริษัทจะใชมลูคาทางบัญชี 

(Book Value) ตามงบการเงนิของ ปตท. ทีต่รวจสอบแลวลาสุด (ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2543 

มาใชในการคิดคํานวณมูลคาหุนของบริษทัที่จะออกใหแกพนกังาน (ESOP) ไดหรือไม 

3. หากบริษัท ไดขายหุนใหแกพนกังานตามราคา Par Value และหรือพนักงานของ

บริษัทจะมีภาระภาษีหรือไม หากมีภาระภาษีดังกลาวจะคิดจากสวนตางของราคาหุนที่ตราไว Par 

Value กับมูลคาทางบัญชี Book Value ณ วันใด 
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กรมสรรพากรขอเรียนวา 

1. ตามขอ 1 หากบริษทัไดเสนอขายหุนในราคาฐานเบ้ืองตน (Price Range) ใหกับ

ประชาชนโดยทั่วไป และไดมีการซื้อขายกนัในราคานัน้ ราคา Price Range ดังกลาวถือเปนราคา

ตลาดได 

2. ตามขอ 2 หากการขายหุนดังกลาว ไมมกีารซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและยงัไมมีการเสนอขายใหกับบุคคลทั่วไป บริษทัมีสิทธิจะใชมลูคาทางบัญช ี (Book Value) 

ในรอบระยะเวลาบัญชี ป 2543 มาใชคิดคํานวณเปนมูลคาหุนที่จะขายใหกับพนกังานได 

3. ตามขอ 3 หากการขายหุนดังกลาวไดมีการเสนอซื้อขายในราคา Par Value หาก

ราคา Par Value เปนราคาที่ตํ่ากวาราคา Book Value ตามขอ 2 สวนตางของราคาหุนดังกลาวถือ

เปนเงนิไดพงึประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร พนักงานตองนําสวนตางดังกลาวไป

รวมคํานวณเปนเงนิไดเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 แหงประมวลรัษฎากร 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

สมชาย ศรีสันติสุข 

(นายสมชาย ศรีสันติสุข) 

ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ที่ กค. 0706(กม.)/0418 สํานักกฎหมาย 

 90 ซอยพหลโยธิน 7 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท  กท.10400 

27 ธันวาคม 2545 

 

เร่ือง ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย กรณีพนักงานซ้ือหุนในราคาท่ีตํ่ากวาตลาด 

เรียน 

อางถงึ 

ตามที่อางถึง บริษัท บ.จัด(มหาชน) ไดหารือวากรณีพนักงานซ้ือหุนของ บริษัทฯ ใน

ราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดตามขอตกลงพิเศษซึ่งจะตองถือวาพนักงานนั้นไดรับเงินไดพึงประเมิน

ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ประจําปภาษีที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 

28/2538ฯ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2538 นั้น บริษัทฯ มีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายหรือไม หาก

มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย บริษัทฯจะตองหักภาษี ณ ที่จายและนําสงในกําหนดเวลาใด นั้น  

สํานักกฎหมาย กรมสรรพากรขอเรียนวา กรณีพนักงานซ้ือหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคา

ตลาดตามขอตกลงพิเศษ ถือไดวาบุคคลดังกลาวไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหง

ประมวลรัษฎากร ตองนําสวนตางของมูลคาหุนที่ไดรับนั้นไปรวมคํานวณเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาประจําปภาษีที่ไดกรรมสิทธิ์ในหุน และเนื่องจากสวนตางของมูลคาหุนที่พนักงานซ้ือไดตํ่า

กวาราคาตลาดตามขอตกลงพิเศษน้ีเปนเงินไดที่ไดรับเนื่องจากการจางแรงงานอันเปนเงินไดพึง

ประเมิน ตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ซึ่งเปนผูจายเงินไดพึงประเมินจึงมี

หนาที่ตองหักภาษีเงินไดไวทุกคราวที่จายตามมาตรา 50(1) แหงประมวลรัษฎากร และมีหนาที่นํา

เงินภาษีที่หักไปสง ณ ที่วาการอําเภอภายในเจ็ดวันนับแตวันส้ินเดือนของเดือนที่จายเงินได 
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พึงประเมินตามมาตรา 52 แหงประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 

ขยายกําหนดเวลาการนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย การนําสงภาษีเงินได การนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม 

และการยื่นรายการ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

โมรีรัตน  บุญญาศิริ 

(นางสาวโมรีรัตน บุญญาศิริ) 

นิติกร 8 ว.รักษาการในตําแหนงนิติกร 9 ชช. 

ปฏิบัติราชการแทน ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
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ที่ กค 0811/6448 กรมสรรพากร 

 90 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กท. 10400 

22 กรกฎาคม 2545 

 

เร่ือง    ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา กรณีออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแก 

           กรรมการบริหารและพนักงาน 

เรียน 

อางถงึ 

บริษัท ก.จํากัด ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญชนิดระบุชือ่ และหามเปล่ียนมือใหแก

กรรมการบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทในเครือหลายบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได

ถือหุนคิดเปนรอยละ 97.17-99.99 ของหุน ทัง้หมด บริษัทฯในเครือดังกลาวจะเปนผูผลิตรายการ

พรอมบริษัทอ่ืนๆ ใหกับบริษทัฯเปนการเฉพาะ บริษทัฯ จึงขอทราบวา 

1. การหักภาษี ณ ที่จาย สําหรับการใชสิทธิซื้อหุนของพนักงานบริษัทฯ ถือเปนรายได

ตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร หรือไม 

2. การหักภาษ ี ณ ที่จาย สําหรับการใชสิทธิซื้อหุนของคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ 

ถือเปนรายไดตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากรหรือไม 

3. การหักภาษี ณ ที่จาย สําหรับการใชสิทธิซื้อหุนของพนักงานบริษัทในเครือ ถือเปน

รายไดตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากรหรือไม และผูมหีนาที่หกัภาษี ณ ที่จายนําสง

กรมสรรพากรและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย จะเปนบริษัทใด 

กรมสรรพากรขอเรียนวา 

1. ตามขอ 1. และขอ 2. ในวนัที่กรรมการบริหารและพนักงานของบริษทัฯนําใบสําคัญ

แสดงสิทธิมาซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ กรณีถือไดวากรรมการบริหาร พนักงาน ไดซือ้หุนสามัญใน

ราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดตามขอตกลงพิเศษ บุคคลดังกลาวจึงไดรับเงนิไดพึงประเมนิโดย 

(1) หากกรรมการบริหารไดรับเงนิไดจากบริษทัฯ เนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงาน

ที่ทาํหรือ จากการรับทํางานให กรณีถือเปนประโยชนใด ๆ ที่ไดเนื่องจากหนาทีห่รือตําแหนงงานที่

ทําหรือจากการรับทํางานใหนั้น อันเขาลักษณะเปนเงนิไดตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร 
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(2) หากกรรมการบริหาร พนักงานของบริษัทฯ ไดรับเงินไดเนื่องจากการจาง

แรงงาน กรณีถือเปนประโยชนใด ๆ ที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน อันเขาลักษณะเปนเงินไดตาม

มาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร 

การคํานวณเงนิไดดังกลาวใหคํานวณจากราคาหุนสามญัของบริษัทฯ ตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ หักดวยราคาการใชสิทธิ (Exercise Price) ในวนัที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน

ดังกลาว 

(ก) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนท่ัวไป ( Public offering) ใหถือ

มูลคาหุนเทากับราคาขายใหกับประชาชนท่ัวไป 

(ข) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public offering) ให

ถือมูลคาหุนเทากับราคาเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพยในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ ์ในหุน 

2. ตามขอ 3 กรณีพนักงานบริษัทในเครือนาํใบสําคัญแสดงสิทธมิาซื้อหุนสามัญของ

บริษัทฯ เนือ่งจากตามขอเท็จจริงบริษทัฯไดถือหุนของบริษัทในเครอืแตละแหงเปนจํานวนสูงมาก 

คิดเปนรอยละ 97.17-99.99 ของหุนทัง้หมด กรณีจึงมคีวามสัมพันธในดานทนุคอนขางสูง อีกทัง้

ตามขอเท็จจริงบริษัทในเครือเปนผูผลิตรายการหรือใหบริการอื่นๆ กับบริษัทฯเปนการเฉพาะ 

ดังนัน้พนักงานของบริษทัในเครือจึงไดมกีารทาํงานใหกับบริษัทฯไมวาโดยทางตรงหรือโดย

ทางออมกรณีถือไดวาพนักงานบริษทัในเครือจึงไดรับเงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(2) แหง

ประมวลรัษฎากร โดยการคํานวณเงนิไดดังกลาวเชนเดียวกับขอ 1.บริษัทฯมีหนาที่ตองหักภาษี ณ 

ที่จายและนาํสงกรมสรรพากรตามมาตรา 50(1) แหงประมวลรัษฎากร 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

วิชัย จึงรักเกียรติ 

(นายวิชัย จึงรักเกียรติ) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ที่ กค. 0811/8486 สํานักกฎหมาย 

 90 ซอยพหลโยธิน 7 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท  กท. 10400 

25 กันยายน 2545 
 

เร่ือง ภาษีเงนิได กรณีขายหุนใหพนกังาน 

เรียน 

อางถงึ 

บริษัท ก. จํากัด (บริษัท) อยูระหวางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการเสนอขายหุนเพิ่มทุน

แกบุคคลทั่วไปกอนการนําหุนเสนอเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการแปร

รูปดังกลาว บริษัทจะเสนอขายหุนเพิ่มทุนบางสวนใหพนักงาน โดยคาดวาจะเสนอขายหุนใหแลว

เสร็จกอนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกบุคคลทั่วไป และเนื่องจากในชวงเวลาที่จะมีการเสนอขายหุน

แกพนักงาน บริษัทยังมิไดกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายแกบุคคลทั่วไป จึงขอทราบวากรณีที่

บริษัทขายหุนใหแกพนักงานกอนการขายหุนเพิ่มทุนแกบุคคลทั่วไปที่ราคาตามมูลคาที่ตราไว

(ราคา Par) ซึ่งตํ่ากวามูลคาทางบัญชี (Book Value) (ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544) สวนตาง

ของราคาดังกลาวถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงาน

จะตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดหรือไม นั้น 

กรมสรรพากรขอเรียนวากรณีบริษัทขายหุนใหแกพนักงานในราคาตํ่ากวามูลคาทาง

บัญชี(Book Value) สวนตางของราคาหุนที่ขายใหแกพนักงานกับราคามูลคาทางบัญชี(Book 

Value) ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร พนักงานตองนําสวนตาง

ดังกลาวมารวมคํานวณเปนเงินไดเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 แหงประมวล

รัษฎากร 

ขอแสดงความนับถือ 

 

วิชัย จึงรักเกียรติ 

(นายวิชัย จึงรักเกียรติ) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ที่ กค 0706/4006 กรมสรรพากร 

 90 ซอยพหลโยธิน 7 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กท. 10400 

29 เมษายน 2546 

 

เร่ือง  ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา กรณีพนักงานซ้ือหุนในราคาพิเศษ 

เรียน 

อางถงึ 

บริษัท ส. จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบกิจการผลิตและจําหนายยางรถยนต โดยเปน

บริษัทรวมทุนระหวางบริษัท C กับบริษัทในเครือของบริษัท ป. จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท C ถือ

หุนรอยละ 60 และเครือบริษัท ป. ถือหุนรอยละ 40 มีโครงการออกหุนขายใหพนักงานของกลุม ส.

ทั่วโลกในราคาพิเศษ เพื่อใหพนักงานมีสวนเปนเจาของในบริษัทที่ตนเองทํางานอยูและไดรับสวน

แบงผลประโยชนในฐานะผูถือหุนจากการที่พนักงานไดทุมเททํางานใหบริษัท อันจะเปนผลดีตอ

พนักงานและบริษัทรวมกันในระยะยาว ในประเทศไทยมีบริษัทในกลุมฯทั้งหมด 11 บริษัท ที่มีสิทธิ

เขารวมในโครงการนี้ โดยในเดือนเมษายนไดมีโครงการเสนอขายหุนที่ออกใหมแกพนักงานในกลุม

บริษัท ส.ทั่วโลก โดยมีลักษณะพิเศษดังนี้ 

1. บริษัท C จะกําหนดราคาขายหุนโดยใหสวนลด 20% จากราคาเฉลี่ยยอนหลัง 20 

วันทําการ ในตลาดหลักทรัพยปารีส (ราคาเสนอขายหุนจะเทากับรอยละ 80 ของราคาเฉลี่ย

ยอนหลัง 20 วัน) 

2. สําหรับการซื้อหุน 10 หุนแรก บริษัทที่เปนนายจางในแตละประเทศจะชวยออกคา

หุนใหพนักงานอีกรอยละ 50 ของราคาที่เสนอขาย 

3. บริษัทที่เปนนายจางในแตละประเทศจะเปนผู รับภาระความเส่ียงเรื่องอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราในการจองซื้อหุนดังกลาว 
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สรุปขอเท็จจริงขางตนเปนดังนี ้

- ราคาหุนเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพยปารีส 43 ยูโร 

- บริษัท C เสนอขายใหพนักงานในราคา (43 ยูโร ลด 20%) 35 ยูโร 

- เพื่อความสะดวกของพนกังานบริษัท C กําหนดอัตราแลกเปล่ียน 

 เทากับ 38.88 บาท/ยูโร (อัตราในขณะนัน้) ซึ่งเทากับ 1,344 บาท 

- พนักงานตองจายเงินคาหุนเอง ในอัตราหุนละ 672 บาท 

- บริษัทฯชวยจายสมทบให ในอัตราหุนละ 672 บาท 

- บริษัทฯ รับผิดชอบสวนตางของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราลวงหนา (forward 

contract) ในอัตรา 39.94 บาท/ยูโร แตอัตราแลกเปล่ียนตามประกาศของ 

ธนาคารแหงประเทศไทยในวันสงเงนิออกไป เปน 40.53 บาท/ยูโร 

4. บริษัทฯ หารือวา บริษัทฯ มีความเขาใจดังตอไปถูกตองหรือไม 

4.1 พนักงานตองนําประโยชนเพิ่มที่ไดรับจากการซื้อหุนในราคาตํ่ากวาราคา

ตลาดมาคํานวณเปนเงินไดเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยการคํานวณประโยชนเพิ่ม

ดังกลาวตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 28/2538 โดยคํานวณ

มูลคาหุนตามขอ 2(2)ซึ่งตามกรณีของบริษัทฯ นั้น หุนที่จัดสรรใหพนักงานดังกลาวไมมีราคาขาย

ใหประชาชนทั่วไป (Public Offering) จึงตองถือมูลคาหุนเทากับมูลคาทางบัญชีในรอบระยะเวลา

บัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน(พ.ศ.2544) ซึ่งมูลคาหุนละ 29.67 ยูโร หัก

ดวยราคาหุนที่ขายใหพนักงาน 35 ยูโร เทากับวาพนักงานไมไดประโยชนเพิ่มในสวนนี้ 

4.2 ประโยชนเพิ่มจากการที่บริษัทฯ ชวยเหลือลูกจาง ไดแก 

(1) จายเงินคาหุนสมทบใหลูกจางในอัตราหุนละ 672 บาท 

(2) จายผลตางอัตราแลกเปล่ียน (จากอัตรา 38.88 บาท/ยูโร เปน 40.53 

บาท/ยูโร ) เพิ่มข้ึน 2.15 บาท/ยูโร ซึ่งเทากับหุนละ 75.25 บาทพนักงานตองนํามารวมคํานวณเปน

เงินไดเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

4.3 เมื่อพนักงานไดรับกรรมสิทธิ์หุนดังกลาวในป 2545 แลวตอมาในป 2546 

หากพนักงานขายหุนนั้นในประเทศฝร่ังเศส และไดรับ Capital Gains พนักงานตองนํา Capital 

Gainsดังกลาวมาเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามความตกลงระหวางประเทศ

ไทยและประเทศฝร่ังเศส เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน โดยการคํานวณ Capital Gains นั้น ไดจาก

การนําราคาขายหุนในประเทศฝร่ังเศส หักดวยตนทุนซื้อซึ่งไดแก มูลคาหุนที่บริษัท C เสนอขาย

ใหแกพนักงาน (หุนละ 35 ยูโร) โดยการคํานวณราคาขาย ใหใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เงิน
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ดังกลาวสงกลับมาถึงธนาคารพาณิชยในประเทศไทย และการคํานวณราคาตนทุน ใหใชอัตรา

แลกเปล่ียนในวันที่สงเงินออกไปชําระคาซ้ือหุนคือ 40.53 บาท/ยูโร 

4.4 ในกรณีที่พนักงานไดรับเงินปนผลและถูกหักภาษีเงินไดในประเทศฝรั่งเศส 

สําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาว การนําภาษีที่ถูกหักไวในประเทศฝร่ังเศสมาใชเครดิตภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามความตกลงระหวางประเทศไทยและประเทศฝร่ังเศสเพื่อการเวน

การเก็บภาษีซอน ตองใชหลักฐานตามที่ระบุในขอ 11 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับ

ภาษีเงินได (ฉบับที่ 65) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 จึงเปนที่ยอมรับของกรมสรรพากร 

4.5 ถาพนักงานไดรับเงินปนผลจากการถือหุนหรือไดรับการขายหุนในปภาษี 

2546 แตพนักงานไมนําเงินไดดังกลาวเขามาในประเทศไทยในปภาษี 2546 พนักงานไมตองเสีย

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร 

ดังความละเอียดแจงอยูแลว นัน้ 

กรมสรรพากรขอเรียนวา 

1. พนักงานตองนําประโยชนเพิ่มที่ไดจากการซ้ือหุนในราคาตํ่ากวาราคาตลาดมา

รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในการคํานวณประโยชนเพิ่มดังกลาวตองปฏิบัติ

ตามขอ 2(2) ของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 28/2538ฯ ลงวันที่ 7 

กุมภาพันธ พ.ศ.2538 

2. กรณี 4.2   4.4 และ 4.5 ความเขาใจของบริษัทฯ ถูกตองแลว 

3. กรณี 4.3 ในการคํานวณเงินไดพึงประเมินที่เปนหนวยเงินตราตางประเทศ เพื่อ

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในประเทศไทย ใหใชอัตราแลกเปล่ียนตามอัตราอางอิงประจําวันที่

ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไวเปนอัตราแลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปน

เงินตราไทยของวันถัดไปตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

วิชัย จึงรักเกียรติ 

(นายวิชัย จึงรักเกียรติ) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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เลขที่หนังสือ     :  กค 0706/6389 

วันที่                 :  9 กรกฎาคม 2546 

เร่ือง                 :  ภาษีเงนิไดนิติบุคคล กรณีการใหสิทธพินักงานในการซื้อหุน 

 

ขอหารือ   : 1. บริษัทฯเปนบริษัทในเครือของบริษัท อ.ประเทศสหรัฐอเมริกา(บริษัทแม) จด

ทะเบียนต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2540 และไดทําการโอนกิจการทั้งหมดไปยัง

บริษัทอ่ืนเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2544 โดยจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2544  

2. บริษัทแมมีนโยบายเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหพนักงานของบริษัทในเครือทั่วโลกเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินงาน จึงมีโครงการ 1995 stock option anv performance award plan 

โดยกําหนดคุณสมบัติของพนักงานวาจะตองเปนพนักงานของบริษัทในเครือที่ไดรับการวาจางให

ทํางานไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห มีอายุการทํางานนานกวา 5 เดือนข้ึนไป มีผลการทํางานดี

และมีประสิทธิภาพ โดยในแตละปจะพิจารณาใหผลตอบแทนเปนจํานวนหุนที่พนักงานมีสิทธิซื้อ

ได ซึ่งข้ึนอยูกับผลงานของพนักงาน ปที่พนักงานไดรับสิทธิเรียกวา Grant period มีระยะเวลา 1 ป 

แตพนักงานจะมีสิทธิซื้อหุน(Exercise) ไดเม่ือพน Grant period แลว โดยจะเลือกใชสิทธิซื้อหุน 

(Exercise) ในปใดก็ได ภายใน 10 ป นับแตวันที่ไดรับสิทธิใหซื้อหุน เมื่อพนักงานใชสิทธิซื้อหุน

(Exercise) แลว พนักงานนั้นจะตองชําระคาหุนตามราคาที่ไดรับสิทธิ สวนผลตางระหวางสิทธิที่

พนักงานไดรับในการซ้ือหุนกับราคาหุนที่ขายไดจริงในวันที่พนักงานใชสิทธิซื้อหุน(Exerciese) 

บริษัทฯจะชําระแทนพนักงานตามที่บริษัทแมเรียกเก็บคาซ้ือหุนดังกลาว และเนื่องจากบริษัทฯเปน

บริษัทในเครือที่มีขนาดเล็ก จึงมีพนักงานที่ผานการคัดเลือกใหเขารวมโครงการเพียงคนเดียว มี

ตําแหนงเปนผูจัดการทั่วไปและเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

3. ในทางปฏิบัติเม่ือพนักงานไดรับสิทธิใหซื้อหุน บริษัทฯจะบันทึกสิทธิที่พนักงาน

ไดรับโดยการต้ังเปนรายการเงินสํารอง โดยคํานวณคาของสิทธิดังกลาวตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป(คํานวณมูลคาหุนตามราคาตลาดหุนนิวยอรก ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี)และจะรับรูเปน

คาใชจายในทางภาษีอากรในปที่พนักงานไดใชสิทธิซื้อหุน(Exercise) แลว 

4. ในวันที่บริษัทฯจดทะเบียนเลิกกิจการ ปรากฏวามีคาใชจายคางจายสําหรับ

สิทธิที่พนักงานไดรับและยังไมไดใชสิทธิซื้อหุน(Exercise)เปนจํานวนทั้งส้ิน 3,321,035 บาท ที่

บริษัทฯไดต้ังเปนรายการเงินสํารองไว ซึ่งตามสัญญาโอนกิจการไดตกลงโอนทั้งทรัพยสินและ

หนี้สิน รวมถึงคาใชจายคางจายสําหรับสิทธิที่ยังไมไดซื้อหุน(Exercise) ไปยังบริษัทผูรับโอนดวย  
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บริษัทฯ จึงหารือวาความเหน็ดังตอไปนี้ถกูตองหรือไม 

1. บริษัทฯต้ังเงินสํารองคางจายในปที่พนักงานไดรับสิทธิซื้อหุน แตเนื่องจากเปน

รายจายที่ยังไมเกิดข้ึนจริง และบริษัทฯยังไมมีหนาที่ตองชําระเงินสํารองดังกลาว จึงไมสามารถถือ

เปนคาใชจายในทางภาษีอากรไดจนกวาพนักงานจะไดใชสิทธิซื้อหุน(Exercise) แลว 

2. ในปที่พนักงานใชสิทธิซื้อหุน(Exercise) บริษัทฯสามารถรับรูรายจายในทาง

ภาษีอากรไดตามจํานวนคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งจํานวน 

3. ในปที่เลิกกิจการ บริษัทฯไดโอนเงินสํารองตามโครงการไปยังบริษัทผูรับโอน

ดวย ดังนั้นแมวาพนักงานยังไมไดใชสิทธิซื้อหุน(Exercise) ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เลิกกิจการ 

ยอมถือไดวาบริษัทฯไดชําระเงินสํารองตามโครงการที่มีอยูใหแกบริษัทผูรับโอนแลว รายการเงิน

สํารองที่บริษัทฯ ไดชําระไปยอมรับรูเปนคาใชจายในทางภาษีอากรไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี

การโอนกิจการ 

4. บริษัทฯ เปนองคกรขนาดเล็ก จึงมีพนักงานระดับผูบริหารเพียงคนเดียวที่ไดรับ

เลือกใหเขารวมโครงการ เนื่องจากมีผลการทํางานดีเขาหลักเกณฑที่กําหนด และจํานวนสิทธิที่

พนักงานไดรับก็เปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด รายจายที่เกิดข้ึนเมื่อพนักงานไดใชสิทธิซื้อ

หุน(Exercise) จึงเปนเหตุการณปกติสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ยอมถือเปนเปน

คาใชจายในการดาํเนินกิจการได 
 
แนววินิจฉัย 1. กรณีบริษัทฯใหสิทธิแกพนักงานในการซื้อหุนของบริษัทแมในตางประเทศ เพื่อ

เปนสวัสดิการแกพนักงานที่มีผลการทํางานดี โดยกําหนดคุณสมบัติเปนการทั่วไปวาหากพนักงาน

คนใดมีผลการทํางานเขาหลักเกณฑที่กําหนดแลวก็จะไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิซื้อหุน การ

ใหสิทธิซื้อหุนดังกลาวจึงเปนการใหสวัสดิการแกนพนักงานอันเปนปกติของการประกอบกิจการ

โดยทั่วไป ดังนั้น หากพนักงานใชสิทธิซื้อหุน(Exercise) แลว และบริษัทฯตองจายเงินสวนตาง

ระหวางราคาที่พนักงานไดรับสิทธิในการซื้อหุนกับราคาที่พนักงานซื้อจริง โดยมิไดมีขอกําหนดให

จายจากผลกําไรของบริษัทฯที่ได เมื่อส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแลว บริษัทฯยอมถือเปนรายจายใน

การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี(3)(13)และ(19) แหงประมวล

รัษฎากร และสวนตางที่บริษัทฯจายใหดังกลาว เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 

40(1)หรือ (2) แหงประมวลรัษฎากรพนักงานที่ใชสิทธิซื้อหุน(Exercise) จะตองนํามารวมคํานวณ

เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวย 
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2. ในปที่พนักงานไดรับสิทธิซื้อหุนของบริษัทแมแลวแตยังไมไดใชสิทธิซื้อหุน

(Exercise) และบริษัทฯ ไดต้ังสํารองคางจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เงินสํารองดังกลาวมิใหถือ

เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ ตองหามตามมาตรา 65 ตรี(1) แหงประมวลรัษฎากร 

3. กรณีที่บริษัทฯ โอนกิจการใหบริษัทผูรับโอน โดยบริษัทฯไดโอนทรัพยสินรวมทั้ง

เงินสํารองที่ไดต้ังไวสําหรับสวนตางระหวางราคาที่พนักงานไดรับสิทธิในการซ้ือหุนกับราคาที่

พนักงานซื้อจริงใหแกบริษัทผูรับโอนเพื่อนําไปต้ังคางจายไวในบัญชีรอจายหากพนักงานใชสิทธิซื้อ

หุน(Exercise) การโอนทรัพยสินดังกลาวใหตีราคาตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียนเลิก และ

ไมใหถือราคาดังกลาวเปนรายไดหรือรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุน ทั้งนี้ตามมาตรา 

74(1)แหงประมวลรัษฎากร 
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ที่ กค 0706/10848 กรมสรรพากร 

 90 ซอยพหลโยธิน 7 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กท. 10400 

10 พฤศจิกายน 2546 

 

เร่ือง  ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา กรณีการจัดสรรสิทธิในการซื้อหุนใหพนักงาน 

เรียน 

อางถงึ 

ตามหนังสือทีอ่างถงึ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร พ.จํากัด (“บริษัทที่

ปรึกษา”) ไดหารือปญหาภาษีโดยมีขอเทจ็จริงดังนี ้

1. บริษัท N เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศฟนแลนด ไดจัดใหมีโครงการจัดสรรสิทธิ

ซื้อหุนของ N ใหพนักงาน (“โครงการฯ”) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มี

คาใหปฏิบัติงานกับ N พนักงานสามารถใชสิทธิไดเมื่อพนสามปนบัจากวนัแรกที่ไดมีการจัดสรร

สิทธิ หรือพนกังานสามารถใชสิทธิซื้อหุนไดหลังวนัที่ 22 เมษายน 2543 หากพนักงานลาออกจาก 

N หรือบริษัทในเครือกอน พนักงานจะหมดสิทธิซื้อหุนทนัท ีสิทธิทีพ่นกังานไดรับจัดสรรจํานวนหนึง่

หนวย พนกังานนาํไปซื้อหุนไดจํานวน 16 หุนหรือเทากับหนวยละ 51.60 ยูโร (23.23 ยูโรตอหนึง่

หุน) ไมวามูลคาของ N ในตลาดหลักทรัพย H ณ วนัที่พนักงานใชสิทธิจะสูงข้ึนหรือตํ่าลง ราคาใช

สิทธิที ่ N กําหนดจะคํานวณจากราคาเฉล่ียของหุน N ในตลาดหลักทรัพยหาวนักอนการประชุมผู

ถือหุนวนัที่ 25 มีนาคม 2540 N จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทัง้หมดและไมมีการเรียกเก็บมายัง

บริษัท N (ประเทศไทย) จํากัด 

2. พนักงานคนหนึ่งไดปฏิบัติงานในประเทศตางๆ รวมทัง้ประเทศไทยและไดใชสิทธิซื้อ

หุนเม่ือวนัที ่16 ตุลาคม 2545 และไดขายหุนที่ไดรับในวันเดียวกนั 

 บริษัทฯ มีความเหน็วา 

1) วันที่มีการจัดสรรสิทธิ พนกังานยงัไมไดรับเงินไดพงึประเมิน จงึไมตองนําสิทธิ

ดังกลาวมาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา วนัที่พนักงานไดซื้อหุนพนักงานมีเงินไดพึง

ประเมินตามมาตรา40(1) แหงประมวลรัษฎากร ตองเสียภาษีตามมาตรา 39 แหงประมวล

รัษฎากร ทั้งนี้ตามคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากรที ่ 28/2538 ฯ ความเขาใจ

ดังกลาวถูกตองหรือไม 
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2) ภายหลังที่พนักงานไดรับจัดสรรสิทธิและไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ใน

ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย ผลประโยชนที่ไดรับ (ในระหวางที่ทํางานอยูในประเทศไทย) จึง

ไมควรถือเปนเงินไดที่เกี่ยวของกับการทํางานในประเทศไทยทั้งหมด หากแตผลประโยชนที่ตอง

นํามาเสียภาษีในประเทศไทยจะตองเปนสวนที่เกี่ยวของกับการทํางานในประเทศไทยเทานั้น โดย

เฉล่ียผลประโยชนตามระยะเวลาการทํางานต้ังแตวันที่ไดรับการจัดสรรสิทธิจนถึงวันที่มีการใชสิทธิ 

3. ผลประโยชนเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานในประเทศไทย ถือวาเปนเงนิ

ไดจากหนาทีก่ารงานหรือทรัพยสินในตางประเทศตามมาตรา 41 วรรค 2 แหงประมวลรัษฎากร 

แมพนักงานอยูในประเทศไทยในป 2545 เกิน 180 วัน แตไมไดนําเงนิไดเขามาในประเทศไทยในป

ภาษีเดียวกัน จึงไมตองเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรค 2 แหง

ประมวลรัษฎากร 

กรมสรรพากรขอเรียนวา กรณีพนักงานไดรับการจัดสรรสิทธิในการซื้อหุน โดยพนักงาน

สามารถใชสิทธิไดเมื่อพนสามปนับจากวันที่ไดรับการจัดสรรสิทธิ ซึ่งเปนกรณีพนักงานมีสิทธิซื้อหุน

ดังกลาวในอนาคต จึงยังมิไดรับเงินไดพึงประเมินในวันที่ไดรับการจดัสรรสิทธิในการซื้อหุน สําหรับ

ภาระภาษีในกรณีที่พนักงานไดซื้อหุนตามสิทธิในการซื้อหุนดังกลาวเปนไปตามคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 28/2538 ฯ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2538 และในกรณีที่

พนักงานไดรับผลประโยชนจากหุนดังกลาวถือเปนเงินไดซึ่งตองเสียภาษีตามมาตรา 41 วรรคหน่ึง 

แหงประมวลรัษฎากร 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

เบญจา หลุยเจริญ 

(นางเบญจา หลุยเจริญ) 

ผูอํานวยการสํานักบรหิารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 

รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ที่ กค 0706/4934 กรมสรรพากร 

 90 ซอยพหลโยธิน 7 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กท. 10400 

28 พฤษภาคม 2546 

 

เร่ือง  ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา กรณีขายหุนใหแกพนกังานในราคาพิเศษ 

เรียน 

อางถงึ 

ตามหนังสือที่อางถึง บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร พ.จํากัด (สํานักงานฯ) 

แจงวาบริษัท L. (บริษัทฯ) เปนลูกคาของสํานักงานฯ ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศ

ฝร่ังเศส ประกอบกิจการผลิตและจํานายซีเมนต ยิบซัม และวัสดุทําหลังคา บริษัทฯไดจัดใหมี

โครงการ L.en action 2002 ซึ่งเปนโครงการจัดสรรหุนใหแกพนักงาน โดยเปดโอกาสใหพนักงาน

ของ L. บริษัทในเครือ และบริษัทสาขาทั่วโลกรวมทั้งพนักงานของบริษัทในประเทศไทยเขามาเปน

ผูถือหุน ดังนี้ 

1. โครงการเสนอขายหุน(Stock Purchase Plan) พนักงานมีสิทธิจองหุนไดไมเกิน 

จํานวน 110 หุน โดยราคาจอง (Subscription Price) จะคํานวณจากราคาเฉล่ียของราคาหุน

ในชวง 20 วันของตลาดหลักทรัพยในประเทศฝร่ังเศส (Euronext Paris SA) กอนหนาที่จะประกาศ

ขาย โดยหักสวนลดรอยละ 20 ของราคาดังกลาว สําหรับการจองหุนที่ 1 ถึง 10 พนักงานจะ

จายเงินในอัตรารอยละ 40 ของราคาจอง(หลังหักสวนลดรอยละ 20) โดยบริษัทฯ จายเงินใหใน

อัตรารอยละ 40 ของราคาจอง สวนหุนที่ 11 ถึง 110 จะตองจายเงินเต็มจํานวน(หลังหักสวนลด

รอยละ 20) โดยมีเงื่อนไขวาพนักงานไมสามารถจําหนายหุนดังกลาวจนกวาจะพนระยะเวลา 5 ป 

วันที่ไดรับมอบหุนดังกลาว สํานักงานฯ จึงขอทราบวา 

1.1 วันที่พนักงานจองหุน ผลประโยชนทีพ่นักงานไดรับจากสวนตางระหวางมูลคา

ตามราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศฝร่ังเศส และราคาจองหุนจะถือเปนเงินไดพึงประเมินของ

พนักงานหรือไมและสวนลด เงนิสมทบ ทีพ่นักงานไดรับจากบริษทัฯ จะตองนาํมารวมคํานวณเพื่อ

เสียภาษีเงินไดหรือไม 

1.2 กรณีพนักงานขายหุนดังกลาว พนกังานจะถือราคาใดเปนตนทุนของหุนและผล

กําไรจากการขายหุนดังกลาว จะตองนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงนิไดหรือไม 
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1.3 หากพนักงานโอนเงนิไดจากการขายหุนทั้งหมดเขามาในประเทศไทย ในปภาษี

เดียวกนั จะตองนาํมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงนิไดหรือไม 

2. โครงการใหสิทธิในการซื้อหุน (Stock Option Plan) พนักงานที่จองหุนตามโครงการ

แรกจะไดสิทธิ 1 สิทธิสําหรับหุนแตละหุน สวนมูลคาจะคิดคํานวณจากราคาเฉล่ียของราคาหุนที่

ตลาดหลักทรัพยประเทศฝร่ังเศสในชวง 20 วันทําการ พนักงานจะใชสิทธใินการซื้อหุนไดในวันแรก

ของปที่หานับจากวันจัดสรรและขายหุนดังกลาวไดภายในระยะเวลา 10 ป นับจากวันจัดสรร ซึ่ง

พนักงานมีสิทธิในการซื้อหุนดังกลาวในอนาคตในราคาคงที่ไมเปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาด 

ทั้งนี้พนักงานจะไมไดรับหุน หากพนักงานลาออกหรือพนจากสภาพการจางงาน สํานักงานฯ จึงขอ

ทราบวา 

2.1 สิทธิดังกลาวยงัมิไดกอใหเกดิเงินไดหรือผลประโยชนใดๆ จึงไมตองนาํสิทธนิัน้ๆ 

มารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงนิไดใชหรือไม 

2.2 หากพนักงานใชสิทธิซื้อหุน พนักงานจะตองนาํฐานเงินไดโดยถือสวนตาง

ระหวางมูลคาหุนตามราคาตลาดของประเทศฝร่ังเศส ณ วันใชสิทธกิับราคาใชสิทธิในการเสียภาษี 

ถูกตองหรือไม 

2.3 หากพนักงานขายหุนดังกลาวจะใชฐานมูลคาหุนใดเพื่อเสียภาษี 

2.4 หากพนักงานขายหุนและโอนเงินจากการขายหุนทั้งหมดเขามาในประเทศไทย

ในปภาษีเดียวกัน จะตองนําเงินไดดังกลาวมาเสียภาษีหรือไม ดังความละเอียดแจงอยูแลวนั้น 

กรมสรรพากรขอเรียนวา 

1. กรณีบริษัทฯ นําหุนขายในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดใหกับพนกังานของบริษัท

เอง กรมสรรพากรไดมีแนวทางวินิจฉัย ตามคําวนิจิฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยภาษีอากรที่ 

28/2538 ฯ ลงวนัที ่ 7 กุมภาพนัธ พ.ศ.2538 อยูแลว ขอใหสํานกังานฯ ถือปฏิบัติตามคําวนิิจฉัย

ดังกลาว 

2. กรณีพนักงานไดรับสิทธิในการซื้อหุน (Stock Option Plan) โดยระบุเฉพาะตัว

ไมสามารถโอนเปล่ียนมือได ซึ่งพนกังานมีสิทธิในการซือ้หุนดังกลาวในอนาคต จึงยังมิไดรับเงนิได

พึงประเมินในวันที่ไดรับใบสิทธิในการซื้อหุน สําหรับภาระภาษีในกรณีที่พนักงานไดซื้อหุนตามสิทธิ

ในการซื้อหุนดังกลาวเปนไปตามคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยภาษีอากร ที ่ 28/2538  จึง

ขอใหสํานกังานฯ ถือปฏิบัติตามคําวนิิจฉัยดังกลาวนั้น 

3. กรณีผูอยูในประเทศไทย ไดขายหุนที่อยูในตางประเทศ กรณีเขาลักษณะเปน

การขายทรัพยสินที่อยูในตางประเทศ หากมีกาํไรจากการขายหุนซึ่งเปนเงนิไดพึงประเมนิตาม
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มาตรา 40(4)(ช) แหงประมวลรัษฎากร และนําเงนิไดพึงประเมินที่เกิดข้ึนในปภาษทีีผู่มีเงนิไดเปนผู

อยูในประเทศไทย เขามาในประเทศไทยในปภาษเีดียวกัน จะตองนาํเงนิไดมาเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

วิชัย จึงรักเกียรติ 

(นายวิชัย จึงรักเกียรติ) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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Section 421of the Internal Revenue Code 1986 
General rules (Stock options) 

(a) Effect of qualifying transfer. If a share of stock is transferred to an individual in a 

transfer in respect of which the requirements of section 422(a) or 423(a) are met- 

(1) no income shall result at the time of the transfer of such share to the 

individual upon his exercise of the option with respect to such share; 

(2) no deduction under section 162 (relating to trade or business expenses) 

shall be allowable at any time to the employer corporation, a parent or 

subsidiary corporation of such corporation, or a corporation issuing or 

assuming a stock option in a transaction to which section 424(a) applies, 

with respect to the share so transferred; and 

(3) no amount other than the price paid under the option shall be considered as 

received by any of such corporations for the share so transferred. 

(b) Effect of disqualifying disposition. If the transfer of a share of stock to an 

individual pursuant to his exercise of an option would otherwise meet the 

requirements of section 422(a) or 423(a) except that there is a failure to meet 

any of the holding period requirements of section 422(a)(1) or 423(a)(1), then 

any increase in the income of such individual or deduction from the income of 

his employer corporation for the taxable year in which such exercise occurred 

attributable to such disposition, shall be treated as an increase in income or a 

deduction from income in the taxable year of such individual or of such employer 

corporation in which such disposition occurred. 
(c) Exercise by estate 

(1) In general. If an option to which this part applies is exercised after the death 

of the employee by the estate of the decedent, or by a  person who acquired 

the right to exercise such option by bequest or inheritance or by reason of 

the death of the decedent, the  provisions of subsection (a) shall apply to the 

same extent as if the option had been exercised by the decedent, except 

that – 
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(A) the holding period and employment requirements of sections 422(a) and 

423(a) shall not apply, and 

(B) any transfer by the estate of stock acquired shall be considered a 

disposition of such stock for purposes of section 423(c). 

(2) Deduction for estate tax. If an amount is required to be included under section 

423(c) in gross income of the estate of the deceased employee or of a person 

described in paragraph (1), there shall be allowed to the estate or such person a 

deduction with respect to the estate tax attributable to the inclusion in the 

taxable estate of the deceased employee of the net value for estate tax 

purposes of the option.  For this purpose, the deduction shall be determined 

under section 691(c) as if the option acquired from the deceased employee 

were an item of gross income in respect of the decedent under section 691 and 

as if the amount includible in gross income under section 423(c) were an amount 

included in gross income under section 691 in respect of such item of gross 

income. 

(3) Basis of shares acquired. In the case of a share of stock acquired by the 

exercise of an option to which paragraph (1) applies - 

(A) the basis of such share shall include so much of the basis of the option as 

is attributable to such share; except that the basis of such share shall be 

reduced by the excess (if any) of (i) the amount which would have been 

includible in gross income under section 423(c) if the employee had 

exercised the option on the date of his death and had held the share 

acquired pursuant to such exercise at the time of his death, over (ii) the 

amount which is includible in gross income under such section; and 

(B) the last sentence of section 423(c) shall apply only to the extent that the 

amount includible in gross income under such section exceeds so much of 

the basis of the option as is attributable to such share. 
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Section 422 of the Internal Revenue Code 
Incentive stock options  

(a) In general. Section 421(a) shall apply with respect to the transfer of a share of 

stock to an individual pursuant to his exercise of an incentive stock option if - 

(1) no disposition of such share is made by him within 2 years from the date of 

the granting of the option nor within 1 year after the transfer of such share 

to him, and 

(2) at all times during the period beginning on the date of the granting of the  

option  and ending on the day 3 months before the  date of such exercise, 

such individual was an employee of either the corporation granting such 

option, a parent or subsidiary corporation of such corporation, or a 

corporation or a parent or subsidiary corporation of such corporation 

issuing or assuming a  stock option in a transaction to which section 

424(a) applies. 

(b) Incentive stock option. For purposes of this part, the term ''incentive stock 

option'' means an option granted to an individual for any reason connected with 

his employment by a corporation, if granted by the employer corporation or its 

parent or subsidiary corporation, to purchase stock of any of such corporations, 

but only if - 

(1) the option is granted pursuant to a plan which includes the aggregate 

number of shares which may be issued under options and the employees 

(or class of employees) eligible to receive options, and which is approved 

by the stockholders of the granting corporation within 12 months before or 

after the date such plan is adopted; 

(2) such option is granted within 10 years from the date such  plan is adopted, 

or the date such plan is approved by the stockholders, whichever is 

earlier; 

(3) such option by its terms is not exercisable after the expiration of 10 years 

from the date such option is granted; 
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(4) the option price is not less than the fair market value of the stock at the 

time such option is granted; 

(5) such option by its terms is not transferable by such individual otherwise 

than by will or the laws of descent and distribution, and is exercisable, 

during his lifetime, only by him; and 

(6) such individual, at the time the option is granted, does not own stock 

possessing more than 10 percent of the total combined voting power of all 

classes of stock of the employer corporation or of its parent or subsidiary 

corporation.  Such term shall not include any option if (as of the time the 

option is granted) the terms of such option provide that it will not be treated 

as an incentive stock option. 
(c) Special rules. 

(1) Good faith efforts to value of stock. If a share of stock is transferred 

pursuant to the exercise by an individual of an option which would fail to 

qualify as an incentive stock option under subsection (b) because there 

was a failure in an attempt, made in good faith, to meet the  requirement of 

subsection (b)(4), the requirement of subsection (b)(4) shall be considered 

to have been met.  To the extent  provided in regulations by the Secretary, 

a similar rule shall apply for purposes of subsection (d). 
(2) Certain disqualifying dispositions where amount realized is less than value 

at exercise If - 
(A) an individual who has acquired a share of stock by the exercise of an 

incentive stock option makes a disposition of  such share within either 

of the periods described in subsection  (a)(1), and 

(B) such disposition is a sale or exchange with respect to which a loss (if 

sustained) would be recognized to such individual,then the amount 

which is includible in the gross income of such individual, and the 

amount which is deductible from the income of his employer 

corporation, as compensation attributable to the exercise of such 
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option shall not exceed the excess (if any) of the amount realized on 

such sale or exchange over the adjusted basis of such share. 

(3) Certain transfers by insolvent individuals. If an insolvent individual holds a 

share of stock acquired  pursuant to his exercise of an incentive stock 

option, and if  such share is transferred to a trustee, receiver, or other 

similar fiduciary in any proceeding under title 11 or any other similar 

insolvency proceeding, neither such transfer, nor any other transfer of 

such share for the benefit of his creditors in such proceeding, shall 

constitute a disposition of such share for purposes of subsection (a)(1). 

(4) Permissible provisions.  An option which meets the requirements of 

subsection (b) shall be treated as an incentive stock option even if - 

(A) the employee may pay for the stock with stock of the corporation 

granting the option, 

(B) the employee has a right to receive property at the time of exercise of 

the option, or 

(C) the option is subject to any condition not inconsistent  with the 

provisions of subsection (b).Subparagraph (B) shall apply to a transfer 

of property (other than cash) only if section 83 applies to the property 

so transferred. 

(5) 10-percent shareholder rule. Subsection (b)(6) shall not apply if at the time 

such option is granted the option price is at least 110 percent of the fair 

market value of the stock subject to the option and such option  by its 

terms is not exercisable after the expiration of 5 years from the date such 

option is granted. 

(6) Special rule when disabled. For purposes of subsection (a)(2), in the case 

of an employee who is disabled (within the meaning of section 22(e)(3)), 

the 3-month period of subsection (a)(2) shall be 1 year. 
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(7) Fair market value. For purposes of this section, the fair market value of 

stock shall be determined without regard to any restriction other than a 

restriction which, by its terms, will never lapse. 
(d) $100,000 per year limitation. 

(1) In general. To the extent that the aggregate fair market value of stock with 

respect to which incentive stock options (determined without regard to this 

subsection) are exercisable for the 1st time by any individual during any 

calendar year (under all plans of the individual's employer corporation and 

its parent and subsidiary   corporations) exceeds $100,000, such options 

shall be treated as options which are not incentive stock options. 

(2) Ordering rule. Paragraph (1) shall be applied by taking options into 

account in the order in which they were granted. 

(3) Determination of fair market value. For purposes of paragraph (1), the fair 

market value of any stock shall be determined as of the time the option 

with respect to such stock is granted. 
 
Section 423.of the Internal Revenue Code 
Employee stock purchase plans  

(a) General rule. Section 421(a) shall apply with respect to the transfer of a share of 

stock to an individual pursuant to his exercise of an option granted after 

December 31, 1963, under an employee stock purchase plan (as defined in 

subsection (b)) if - 

(1) no disposition of such share is made by him within 2 years after the date of 

the granting of the option nor within 1 year after the transfer of such share 

to him; and 

(2) at all times during the period beginning with the date of the granting of the 

option and ending on the day 3 months before the date of such exercise, 

he is an employee of the corporation granting such option, a parent or 

subsidiary corporation of such corporation, or a corporation or a parent or 
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subsidiary corporation of such corporation issuing or assuming a stock 

option in a transaction to which section 424(a) applies. 

(b) Employee stock purchase plan.  For purposes of this part, the term ''employee 

stock purchase plan'' means a plan which meets the following requirements: 

(1) the plan provides that options are to be granted only to  employees of the 

employer corporation or of its parent or subsidiary corporation to purchase 

stock in any such corporation; 

(2) such plan is approved by the stockholders of the granting corporation 

within 12 months before or after the date such plan is adopted; 

(3) under the terms of the plan, no employee can be granted an option if such 

employee, immediately after the option is granted, owns stock possessing 

5 percent or more of the total combined voting power or value of all 

classes of stock of the employer corporation or of its parent or subsidiary 

corporation.  For purposes of this paragraph, the rules of section 424(d) 

shall apply in determining the stock ownership of an individual, and stock 

which the employee may purchase under outstanding options shall be 

treated as stock owned by the employee; 

(4) under the terms of the plan, options are to be granted to all employees of 

any corporation whose employees are granted any of such options by 

reason of their employment by such corporation, except that there may be 

excluded - 

(A) employees who have been employed less than 2 years, 

(B) employees whose customary employment is 20 hours or less per 

week, 

(C) employees whose customary employment is for not more than 5 

months in any calendar year, and 

(D) highly compensated employees (within the meaning of section 

414(q)); 
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(5) under the terms of the plan, all employees granted such options shall have 

the same rights and privileges, except that the amount of stock which may 

be purchased by any employee under such option may bear a uniform 

relationship to the total compensation, or the basic or regular rate of 

compensation, of  employees, and the plan may provide that no employee 

may purchase more than a maximum amount of stock fixed under the plan; 

(6) under the terms of the plan, the option price is not less than the lesser of - 

(A) an amount equal to 85 percent of the fair market value of the stock at 

the time such option is granted, or 

(B) an amount which under the terms of the option may not be less than 

85 percent of the fair market value of the stock at the time such 

option is exercised; 

(7) under the terms of the plan, such option cannot be exercised after the 

expiration of - 

(A) 5 years from the date such option is granted if, under the terms of 

such plan, the option price is to be not less than 85 percent of the 

fair market value of such stock at the time of the exercise of the 

option, or 

(B) 27 months from the date such option is granted, if the option price is 

not determinable in the manner described in subparagraph (A) 

(8) under the terms of the plan, no employee may be granted an option which 

permits his rights to purchase stock under all such plans of his employer 

corporation and its parent and subsidiary corporations to accrue at a rate 

which exceeds $25,000 of fair market value of such stock (determined at 

the time such option is granted) for each calendar year in which such 

option is outstanding at any time.  For purposes of this paragraph - 

(A) the right to purchase stock under an option accrues when the option 

(or any portion thereof) first becomes exercisable during the 

calendar year; 
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(B) the right to purchase stock under an option accrues at  the rate 

provided in the option, but in no case may such rate exceed $25,000 

of fair market value of such stock (determined  at the time such 

option is granted) for any one calendar year; and 

(C) a right to purchase stock which has accrued under one option 

granted pursuant to the plan may not be carried over to any other 

option; and 

(9) under the terms of the plan, such option is not transferable by such 

individual otherwise than by will or the laws of descent and distribution, 

and is exercisable, during his lifetime, only by him.  For purposes of 

paragraphs (3) to (9), inclusive, where additional terms are contained in an 

offering made under a plan, such additional terms shall, with respect to 

options exercised under such offering, be treated as a part of the terms of 

such plan. 
(c) Special rule where option price is between 85 percent and 100 percent of value 

of stock. If the option price of a share of stock acquired by an individual 

pursuant to a transfer to which subsection (a) applies was less than 100 percent 

of the fair market value of such share at the time such option was granted, then, 

in the event of any disposition of such share by him which meets the holding 

period requirements of subsection (a), or in the event of his death (whenever 

occurring) while owning such share, there shall be included as compensation 

(and not as gain upon the sale or exchange of a capital asset) in    his gross 

income, for the taxable year in which falls the date of such disposition or for the 

taxable year closing with his death, whichever applies, an amount equal to the 

lesser of - 

(1) the excess of the fair market value of the share at the time of such 

disposition or death over the amount paid for the share under the option, or 

(2) the excess of the fair market value of the share at the time the option was 

granted over the option price.  If the option price is not fixed or 
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determinable at the time the option is granted, then for purposes of this 

subsection, the option price shall be determined as if the option were 

exercised at such time.  In the case of the disposition of such share by the 

individual, the basis of the share in his hands at the time of such 

disposition shall be increased by an amount equal to the amount so 

includible in his gross income. 

 
Section 424 of the Internal Revenue Code 
Definitions and special rules (stock options) 

(a) Corporate reorganizations, liquidations, etc. For purposes of this part, the term 

''issuing or assuming a stock option in a transaction to which section 424(a) 

applies'' means a substitution of a new option for the old option, or an 

assumption of the old option, by an employer corporation, or a parent or 

subsidiary of such corporation, by reason of a corporate merger, consolidation, 

acquisition of property or stock, separation, reorganization, or liquidation, if - 

(1) the excess of the aggregate fair market value of the shares subject to the 

option immediately after the substitution or assumption over the aggregate 

option price of such shares is not more than the excess of the aggregate 

fair market value of all  shares subject to the option immediately before 

such substitution or assumption over the aggregate option price of such 

shares, and 

(2) the new option or the assumption of the old option does not give the 

employee additional benefits which he did not have under the old option. 

For purposes of this subsection, the parent-subsidiary relationship shall be 

determined at the time of any such transaction under this subsection. 

(b) Acquisition of new stock. For purposes of this part, if stock is received by an 

individual in a distribution to which section 305, 354, 355, 356, or 1036 (orso 

much of section 1031 as relates to section 1036) applies, and such distribution 

was made with respect to stock transferred to him upon his exercise of the 

option, such stock shall be considered as having been transferred to him on his 
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exercise of such option.  A similar rule shall be applied in the case of a series of 

such distributions. 
(c) Disposition. 

(1) In general. Except as provided in paragraphs (2), (3), and (4), for purposes 

of this part, the term ''disposition'' includes a sale, exchange, gift, or a 

transfer of legal title, but does not include - 

(A) a transfer from a decedent to an estate or a transfer by request or 

inheritance; 

(B) an exchange to which section 354, 355, 356, or 1036 (or  so much of 

section 1031 as relates to section 1036) applies; or 

(C) a mere pledge or hypothecation. 

(2) Joint tenancy.  The acquisition of a share of stock in the name of the 

employee and another jointly with the right of survivorship or a subsequent 

transfer of a share of stock into such joint ownership shall not be deemed a 

disposition, but a termination of such joint tenancy (except to the extent such 

employee acquires ownership of such stock) shall be treated as a 

disposition by him occurring at the time such joint tenancy is terminated. 
(3) Special rule where incentive stock is acquired through use of  other 

statutory option stock. 
(A) Nonrecognition sections not to apply If - 

(i) there is a transfer of statutory option stock in connection with the 

exercise of any incentive stock option, and 

(ii) the applicable holding period requirements (under section 

422(a)(1) or 423(a)(1)) are not met before such transfer,  then no 

section referred to in subparagraph (B) of paragraph (1) shall 

apply to such transfer. 

(B) Statutory option stock. For purpose of subparagraph (A), the term 

''statutory option stock'' means any stock acquired through the 

exercise of an  incentive stock option or an option granted under an 

employee stock purchase plan. 
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(4) Transfers between spouses or incident to divorce. In the case of any transfer 

described in subsection (a) of section 1041 - 

(A) such transfer shall not be treated as a disposition for purposes of this 

part, and 

(B) the same tax treatment under this part with respect to the transferred 

property shall apply to the transferee as would have applied to the 

transferor. 

(d) Attribution of stock ownership. For purposes of this part, in applying the 

percentage limitations of sections 422(b)(6) and 423(b)(3) - 

(1) the individual with respect to whom such limitation is being determined shall 

be considered as owning the stock owned, directly or indirectly, by or for his 

brothers and sisters (whether by the whole or half blood), spouse, ancestors, 

and  lineal descendants; and 

(2) stock owned, directly or indirectly, by or for a corporation, partnership, 

estate, or trust, shall be considered as being owned proportionately by or for 

its shareholders, partners, or beneficiaries. 

(e) Parent corporation. For purposes of this part, the term ''parent corporation'' 

means any corporation (other than the employer corporation) in an unbroken 

chain of corporations ending with the employer corporation if, at the time of the 

granting of the option, each of the corporations other than the employer 

corporation owns stock possessing 50 percent or more of the total combined 

voting power of all classes of stock in one of the other corporations in such 

chain. 

(f) Subsidiary corporation. For purposes of this part, the term ''subsidiary 

corporation'' means any corporation (other than the employer corporation) in an 

unbroken chain of corporations beginning with the employer corporation if, at the 

time of the granting of the option, each of the corporations other than the last 

corporation in the unbroken chain owns stock possessing 50 percent or more of 
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the total combined voting power of all classes of stock in one of the other 

corporations in such chain. 

(g) Special rule for applying subsections (e) and (f). In applying subsections (e) and 

(f) for purposes of section (FOOTNOTE 1) 422(a)(2) and 423(a)(2), there shall be 

substituted for the term ''employer corporation'' wherever it appears in 

subsection (e) and (f) the term ''grantor corporation'' or the term ''corporation 

issuing or assuming a stock option in a transaction to which section 424(a) 

applies'' as the case may be.  (FOOTNOTE 1) So in original.  Probably should be 

''sections''. 
(h) Modification, extension, or renewal of option. 

(1) In general. For purposes of this part, if the terms of any option to purchase 

stock are modified, extended, or renewed, such modification, extension, or 

renewal shall be considered as the granting of a new option. 

(2) Special rule for section 423 options. In the case of the transfer of stock 

pursuant to the exercise of an option to which section 423 applies and which 

has been so modified, extended, or renewed, the fair market value of such 

stock at the time of the granting of the option shall be considered as 

whichever of the following is the highest - 

(A) the fair market value of such stock on the date of the original granting 

of the option, 

(B) the fair market value of such stock on the date of the making of such 

modification, extension, or renewal, or 

(C) the fair market value of such stock at the time of the making of any 

intervening modification, extension, or renewal. 

(3) Definition of modification. The term ''modification'' means any change in the 

terms of the option which gives the employee additional benefits under the 

option, but such term shall not include a change in the terms of the option - 

(A) attributable to the issuance or assumption of an option under 

subsection (a); 
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(B) to permit the option to qualify under section 423(b)(9); or 

(C) in the case of an option not immediately exercisable in full, to 

accelerate the time at which the option may be exercised. 

(i) Stockholder approval. For purposes of this part, if the grant of an option is 

subject to approval by stockholders, the date of grant of the option shall be 

determined as if the option had not been subject to suchapproval. 

(j) Cross references. For provisions requiring the reporting of certain acts 

withrespect to a qualified stock option, an incentive stock option, options 

granted under employer stock purchase plans, or a restricted stock option, see 

section 6039. 
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 มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุราษฎรธาน ี

 ปริญญาตรี 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบญัชี)จากมหาวิทยาลัย 

 รามคําแหง พ.ศ.2532 

 นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 พ.ศ.2538 

 ประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกจิ จาก 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2540 

 ประกาศนยีบัตรกฎหมายภาษีอากร รุนที่ 1 

 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑติยสภา 

 ประกาศนยีบัตรกฎหมายภาษีอากรระหวางประเทศ 

 รุนที่ 1 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

 เนติบัณฑิตไทย สมัยที ่56  

ประวัติการทํางาน บริษัท มาตรฐานการบัญชีสากลและกฎหมาย จํากัด  

 พ.ศ.2533 – 2534 

 บริษัท พี บ ีเอเยนซ่ีส จํากัด พ.ศ.2534- 2537 

 บริษัท เอช ออล คารโก จํากดั พ.ศ.2537-2538 

 บริษัท เอส บี เรลต้ี จํากัด พ.ศ.2538 

 ปจจุบันเปนสมุหบัญชี บริษทั ไทยรวมทุนคลังสินคา 

 จํากัด (บริษัทในเครือกลุมน้าํตาลไทยรุงเรือง) 

 มิถุนายน 2538 –ปจจุบัน และทนายความ 
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