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ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรยกเ ว้นภำษีเ งินได้ บุคคลธรรมดำ ส ำหรับ
ผลประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรโอนสินทรพัย์ดิจิทัล เป็นจ ำนวนเท่ำกับผล
ขำดทุนท่ีเกิดขึ้นในปีภำษีเดียวกนั  

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 380) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 และ ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 424) ลงวนัที่ 24 มนีาคม 2565 ได้
ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรบัผลประโยชน์ที่ได้รบัจากการ
โอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทลัเฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่
ลงทุน เป็นจ านวนเท่ากบัผลขาดทุนจากการโอนครปิโทเคอร์เรนซี หรอืโทเคน
ดจิทิลัที่เกดิขึ้นในปีภาษีเดยีวกนั ทัง้นี้ เฉพาะส าหรบัธุรกรรมที่กระท าผ่านศูนย์
ซื้อขายสนิทรพัย์ดิจิทลัที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
สนิทรพัย์ดจิทิลั ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้มกีารซื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลัผ่านศูนย์ซื้อขายสนิทรพัย์ดจิทิลัใน
ประเทศไทย ซึ่งกฎกระทรวงและประกาศอธบิดดีงักล่าวเป็นการแก้ไขเพิม่เติม
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) โดยให้สทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษีส าหรบั
เงนิไดซ้ึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

• การค านวณผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอนครปิโทเคอร์เรนซีหรอื
โทเคนดิจิทัล ให้เป็นไปตามวิธีการทางบัญชีที่ร ับรองทัว่ไป และเมื่อได้
เลอืกใชว้ธิกีารทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปอย่างใดแลว้ ใหเ้ลอืกใชว้ธินีัน้ตลอดปี
ภาษี และให้ถือราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลคงเหลือในวัน
สุดท้ายของปีภาษีที่ค านวณได้จากวิธกีารทางบญัชีดงักล่าว เป็นราคาทุน
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คงเหลอืส าหรบัครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืโทเคนดจิทิลัยกมาส าหรบัปีภาษถีดัไป
ดว้ย 

• ผู้มเีงนิได้จากการโอนครปิโทเคอร์เรนซีหรอืโทเคนดิจิทลั ต้องจดัท าบญัชี
เพื่อแสดงรายการผลก าไรและผลขาดทุนจากการโอนครปิโทเคอรเ์รนซหีรอื
โทเคนดิจิทัล  และต้องเก็บรักษารายการดังกล่าว รวมทัง้ เอกสาร
ประกอบการลงรายการไว้เป็นหลักฐานพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได ้โดยตอ้งมรีายการอย่างน้อยตามทีก่ าหนดในประกาศอธบิดฯี  

ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และ เงื่อนไขกำรได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคล ส ำหรบักำรลงทุนในระบบอตัโนมติั  

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 421) ลงวันที่ 21 
มนีาคม 2565 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงนิได้ของบรษิัทหรอืห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในเครื่องจกัรและ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอตัโนมตัทิี่ได้รบัการรบัรอง
จากคณะกรรมการเครอืข่ายศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยหีุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมตัิ (Center of Robotics Excellence : CoRE) โดยให้หกัรายจ่ายได้เพิม่
อีก 1 เท่า (รวมเป็น 2 เท่า) ของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง ที่จ่ายเพื่อการ
ลงทุนที่เกิดขึ้นจากสญัญา ใบสัง่ซื้อ ใบสัง่จ้าง หรอืข้อตกลงในลกัษณะท านอง
เดียวกัน ที่ได้กระท าตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
ตามความในพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่738) ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564  

การหกัค่าใชจ่้ายเพิม่ขึ้นอกี 1 เท่าใหห้กัโดยเฉลีย่เป็นจ านวนเท่ากนัเป็นเวลาห้า
รอบระยะเวลาบญัชตี่อเนื่องกนั โดยใหเ้ริม่ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ต้นหกั
ค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัย์สินตามมาตรา 65 ทว ิ(2) แห่งประมวล
รษัฎากร  

ทัง้นี้ บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องแจ้งโครงการลงทุนและแผนการต่อ
อธบิดผี่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทางเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร ภายในวนัที ่
31 พฤษภาคม 2566 รวมถงึจดัท าและเก็บรกัษารายงานแสดงรายละเอยีดการ
ลงทุนในระบบอตัโนมตัิไว้ ณ สถานประกอบการ โดยต้องมรีายการอย่างน้อย
ตามแบบทีแ่นบทา้ยประกาศนี้ 

ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำหรบั
กำรจ้ำงแรงงำนลูกจ้ำงท่ีมีทกัษะสูง  

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 422) ลงวันที่ 21 
มนีาคม 2565 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงนิได้ของบรษิัทหรอืห้าง
หุน้สว่นนิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส าหรบัรายจ่ายทีไ่ด้
จ่ายเป็นเงินเดือนตามสัญญาจ้างแรงงานให้แก่บุคลากรที่มีทักษะสูงด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์หรอืคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับการรบัรอง
จากกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม โดยใหห้กัรายจ่าย
ได้เพิ่มอีก 0.5 เท่า (รวมเป็น 1.5 เท่า) ของจ านวนที่จ่ายจริงระหว่างวันที่ 1 



มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 แต่ไม่เกนิหนึ่งแสนบาทต่อเดอืน ตาม
ความในพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่739) ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564  

ทัง้นี้ บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สทิธิยกเว้นภาษีเงนิได้ต้องจดัท า
รายงานแสดงรายละเอยีดการจา้งแรงงานลูกจา้งทีม่ทีกัษะสงูตามแบบที่แนบท้าย
ประกาศนี้ และยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกบัการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (ภ.ง.ด.50) ของรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคล ส ำหรบักำรส่งลูกจ้ำงเข้ำรบักำรศึกษำหรือฝึกอบรมเฉพำะด้ำน 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 423) ลงวันที่ 21 
มนีาคม 2565 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงนิได้ของบรษิัทหรอืห้าง
หุน้สว่นนิตบิุคคล ส าหรบัรายจ่ายทีไ่ดจ่้ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการสง่ลูกจา้งเขา้รบั
การศึกษาหรอืฝึกอบรมหรอืค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมลูกจ้าง ในหลกัสูตรที่
ได้รบัการรบัรองจากกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
หรือส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ
ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั เพื่อวตัถุประสงค์ในการพฒันาบุคลาการดา้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์หรอืคณิตศาสตร ์โดยใหห้กัรายจ่ายได้
เพิม่อกี 1.5 เท่า (รวมเป็น 2.5 เท่า) ของจ านวนทีจ่่ายจรงิระหว่างวนัที ่1 มกราคม 
2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ตามความในพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่740) 
ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 ทัง้นี้ บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดใ้ช้สทิธิ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามพระราชกฤษฎีกาฯ นี้ จะต้องไม่ใชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิได้
ตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรอื่นอกี ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางสว่น 

ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรได้รบัยกเว้นภำษีส ำหรบักำร
โอนอสงัหำริมทรพัยอ์นัเน่ืองมำจำกกำรปรบัปรงุโครงสร้ำงหน้ี   

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร (ฉบบัที่ 41) ลงวนัที่ 17 มนีาคม 2565 ได้ก าหนด
หลกัเกณฑก์ารยกเวน้ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษธีุรกจิ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรบัเงนิไดท้ีลู่กหนี้ไดร้บัจากการโอนอสงัหารมิทรพัย์
ของลูกหนี้ทีน่ ามาจ านองเป็นประกนัหนี้ของเจ้าหนี้ใหแ้ก่ผูอ้ื่นซึ่งมใิช่เจา้หนี้ และ
ส าหรบัการกระท าตราสารอนัเนื่องมาจากการโอนอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว เป็น
จ านวนเงนิเฉพาะสว่นทีไ่ม่เกนิกว่าหนี้ทีค่า้งช าระอยู่กบัเจา้หนี้ หรอืมภีาระผูกพนั
ตามสญัญาประกันหนี้กับเจ้าหนี้ และต้องเป็นจ านวนเงินที่น าไปช าระหนี้ แก่
เจ้าหนี้  ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุง
โครงสรา้งหนี้ของสถาบนัการเงนิทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ตาม
ความในพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่742)  

โดยประกาศอธิบดีฯ ฉบับนี้ ได้ก าหนดนิยามของ  “เจ้าหนี้ ” ให้หมายความถึง
สถาบนัทางการเงนิ และเจา้หนี้ทีเ่ป็นบรษิทัทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิบางประเภท  

การโอนอสงัหารมิทรพัย์ที่จะได้รบัสทิธยิกเว้นภาษีดงักล่าว ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และ
ผู้ร ับโอนอสังหาริมทรัพย์  จะต้องร่วมกันจัดท าหนังสือรับรองการโอน
อสงัหารมิทรพัย์ เพื่อแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติ



กรรม และแจง้ต่ออธบิดกีรมสรรพากร โดยหนังสอืรบัรองดงักล่าวต้องมขีอ้ความ
อย่างน้อยตามทีแ่นบทา้ยประกาศนี้ 

ทัง้นี้ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัที่ 742) ได้ออกมาเมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2565 
โดยก าหนดใหย้กเวน้ภาษสี าหรบัการโอนอสงัหารมิทรพัย์และการกระท าตราสาร
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2569 และส าหรบัการโอน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละการกระท าตราสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้
ของเจา้หนี้ทีเ่ป็นบรษิทัทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิบางประเภท เช่น ผูป้ระกอบธุรกจิให้
เช่าซื้อและให้เช่าแบบลสีซิ่งนัน้ การยกเว้นภาษีดงักล่าวจะมผีลส าหรบัธุรกรรม
ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 

ขยำยเวลำกำรยื่นแบบรำยงำนประจ ำปีส ำหรบับริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติ
บุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธก์นั   

ประกาศกระทรวงการคลงั (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่25 มนีาคม 2565 ก าหนดใหข้ยาย
เวลาการยื่นแบบรายงานประจ าปี (TP Disclosure Form) ส าหรบับรษิทัหรอืห้าง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กนัและมรีายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชไีม่น้อย
กว่า 200 ลา้นบาท ตามมาตรา 71 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร ซึง่เดมิถูกก าหนดให้
ยื่นภายใน 150 วนั นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัช ีใหข้ยายออกไปเป็น
ภายในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้ เฉพาะส าหรบัการยื่นแบบดงักล่าวของ
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563  
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