
Tax & Legal Services Newsletter February 2014  Page 1 of 3 

 
 
 

Tax & Legal Services  
Newsletter 
 
Vol. February 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การหักรายจ่ายเพิ่มเตมิส าหรับการแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 569) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้หกัรายจ่ายในการค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคลได้สองเท่าส าหรับรายจ่ายแสดงสินค้าในต่างประเทศ ส าหรับรายจ่ายที่เกิดขึน้ในปี 2556 – 2557 นัน้ ได้มีประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ฉบบัท่ี 246 ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับรายจ่ายดงักลา่วดงันี ้

- บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่จะได้รับสทิธิการหกัรายจ่ายต้องแสดงหลกัฐานเป็นหนงัสอืรับรองการเข้าร่วมงานออก- 
ร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศ จากหนว่ยงานของรัฐ ซึง่พิสจูน์ได้ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติ
บคุคล ได้เข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศจริง  

- กรณีหนว่ยงานของรัฐมีการสนบัสนนุช่วยเหลอืในการเข้าร่วมงานของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล หน่วยงานของรัฐ
ดงักลา่ว ต้องออกหนงัสือรับรองการเข้าร่วมงานของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลนัน้ โดยต้องระบรุายละเอียดของ
การสนบัสนนุช่วยเหลอืไว้ในหนงัสอืรับรองด้วย 

- บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล ต้องแสดงหลกัฐานท่ีพิสจูน์ได้วา่ ได้จ่ายคา่ใช้จ่ายไปเป็นคา่เช่าพืน้ท่ี คา่ก่อสร้างสถานท่ี
จดัแสดง ค่าประกนัภยั ค่าระวาง หรือค่าขนสง่สินค้าและอปุกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรือ
งานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศนัน้  

ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอรเน็ต 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตออกไปอีก 8 วนันบัแตว่นัพ้นก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนด ส าหรับการ
ยื่นแบบแสดงรายการท่ีก าหนดให้ยื่นตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2558 

 

ค าวินิจฉัยกรมสรรพากร 

ภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับการโอนหุ้น 

บริษัท A เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศไทย ประกอบกิจการให้บริการดแูลบริษัทในเครือในประเทศไทยซึ่งมี
อยูส่ามบริษัท โดยบริษัทไทยทัง้หมดมีบริษัท B ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท B มี
นโยบายภายในด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในเครือในประเทศไทยทัง้  4 บริษัท โดยบริษัท B โอนหุ้น
ทัง้หมดที่ได้ถือในบริษัทในประเทศไทยทัง้ 4 บริษัท ให้กบับริษัท C ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ ด้วยวิธีการ
แลกหุ้น โดยบริษัท C ออกหุ้นในบริษัทของตนให้กบับริษัท B เป็นคา่ตอบแทนการรับโอนหุ้นดงักลา่ว ต่อมาบริษัท C โอนหุ้น
ในบริษัททัง้ 3 ในประเทศไทย ให้กับบริษัท A ด้วยวิธีการแลกหุ้น โดยบริษัท A ออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัท C เป็น

๖ 
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ค่าตอบแทนการรับโอนหุ้นดงักลา่ว ภายหลงัการปรับโครงสร้าง  บริษัท B จะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท C และบริษัท C จะ
เป็นผู้ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท A บริษัท A จะเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทในเครือในประเทศไทยทัง้ 3 บริษัท การโอนหุ้นดงักลา่วจะต้อง
หกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายหรือไม่ 

กรมสรรพากรวินิจฉยัว่ากรณีบริษัท B โอนหุ้นของบริษัทในประเทศไทยให้บริษัท C เนื่องจากบริษัท B และบริษัท  C เป็น
บริษัทที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ และการจ่ายค่าตอบแทนจากการโอนหุ้นเป็นการจ่ายระหว่างบริษัท B และ
บริษัท C ในตา่งประเทศทัง้หมด และเป็นแหลง่เงินได้นอกประเทศ บริษัท B และบริษัท C จึงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล
หกั ณ ที่จ่าย ในประเทศไทย  

กรณีบริษัท C โอนหุ้นของบริษัททัง้ 3 ในประเทศไทย ให้บริษัท A ในราคาที่สงูกวา่ทนุท่ีได้รับโอน บริษัท  A ผู้จ่ายคา่หุ้นให้กบั
บริษัท   C จึงมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร 
อย่างไรก็ตาม บริษัท สิงคโปร์  (ผู้ โอน (  เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และมิได้ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย เงินได้จากการโอนหุ้นดงักลา่วถือเป็นผลได้จากทนุ (Capital Gains) ซึ่งตามข้อ 13 แห่งอนสุญัญาฯ ก าหนดให้
ประเทศที่ผู้มีเงินได้มีถ่ินที่อยู่จดัเก็บภาษี ดงันัน้ บริษัท A จึงไม่มีหน้าที่ต้องหกัและน าสง่ภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ที่จ่าย
จากเงินได้พงึประเมินดงักลา่ว 

รายจ่ายส าหรับอาคารที่ซือ้มาพร้อมกับที่ดิน 

บริษัท D ได้ซือ้ที่ดินพร้อมอาคารจากการขายทอดตลาดโดยบนัทกึราคาที่ดิน 135 ล้านบาทและราคาอาคาร 60 ล้านบาท แต่
เนื่องจากอาคารได้สร้างมา 20 กว่าปีและถกูทิง้ร้างมากว่า 10 ปี จึงไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทได้ทบุท าลายอาคารเพื่อ
ก่อสร้างอาคารใหม ่บริษัทสามารถน าต้นทนุอาคารพร้อมคา่ใช้จ่ายในการรือ้ถอนมาหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสทุธิ
เพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลได้หรือไม่ 

 กรมสรรพากรวินิจฉัยว่า บริษัทฯ มีเจตนาต้องการซือ้ที่ดิน ไม่ได้ต้องการซือ้อาคาร อาคารที่ซือ้มามิได้ใช้ในการประกอบ
กิจการ ดงันัน้รายจ่ายคา่ซือ้อาคารจึงถือเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุท่ีดิน สว่นคา่รือ้ถอนอาคารเป็นรายจ่ายเพื่อท าให้ที่ดินอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้จึงถือเป็นต้นทนุท่ีดิน จึงต้องห้ามหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
อยา่งไรก็ดีเมื่อบริษัทขายที่ดิน บริษัทมีสทิธิน าต้นทนุของที่ดินมาหกัเป็นรายจ่ายได้ 

การค านวณต้นทุนในการขายหลักทรัพย์ 

บริษัทประกอบกิจการผลติน า้ตาลและลงทนุในหลกัทรัพย์ โดยได้ซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทตา่งๆหลายครัง้ ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยทางบญัชีได้จดัประเภทเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีไว้เผ่ือขาย หลกัทรัพย์บางสว่นใบหุ้นจะระบช่ืุอ
บริษัท แตห่ลกัทรัพย์บางสว่นได้ซือ้ขายผา่นศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยไม่มีใบหุ้น บริษัทหลกัทรัพย์เพียงแต่
แจ้งจ านวนและราคาหลกัทรัพย์ในแต่ละวนัที่ซือ้ขาย และทกุเดือนบริษัทหลกัทรัพย์จะสรุปจ านวนหลกัทรัพย์คงเหลือและ
มลูคา่ต้นทนุถวัเฉลีย่ โดยเป็นระบบที่ไมม่ีใบหุ้น (Scripless) ตอ่มาบริษัทได้ขายหลกัทรัพย์บางสว่น บริษัทจะค านวณต้นทนุ
หลกัทรัพย์ที่ขายอยา่งไร 

กรมสรรพากรวินิจฉยัวา่หากหลกัทรัพย์ที่ขาย บริษัทฯสามารถระบไุด้ชดัเจนต้องค านวณต้นทนุที่แท้จริง จะน าวิธีถวัเฉลี่ยมา
ใช้ไมไ่ด้ หากไมส่ามารถระบไุด้ชดัเจนวา่หุ้นท่ีขายเป็นหุ้นท่ีซือ้มาคราวใด การค านวณต้นทนุของหุ้นท่ีขายสามารถเลือกใช้วิธี
ถวัเฉลีย่ และเมื่อบริษัทฯได้เลือกวิธีการใดแล้ว บริษัทฯต้องใช้วิธีการดงักลา่วตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นหลกัทรัพย์ชนิดเดียวกนั
หรือตา่งประเภท 
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