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หลักเกณฑ์ การหักรายจ่ ายเพิ่มเติมสาหรับการแสดงสินค้ าในต่ างประเทศ
ตามที่ได้ มีพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 569) พ.ศ. 2556 กาหนดให้ หกั รายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลได้ สองเท่าสาหรับรายจ่ายแสดงสินค้ าในต่างประเทศ สาหรับรายจ่ายที่เกิดขึ ้นในปี 2556 – 2557 นัน้ ได้ มีประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 246 กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับรายจ่ายดังกล่าวดังนี ้
- บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่จะได้ รับสิทธิการหักรายจ่ายต้ องแสดงหลักฐานเป็ นหนังสือรับรองการเข้ าร่วมงานออกร้ าน งานนิทรรศการ หรื องานแสดงสินค้ าในต่างประเทศ จากหน่วยงานของรัฐ ซึง่ พิสจู น์ได้ ว่า บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ได้ เข้ าร่วมงานออกร้ าน งานนิทรรศการ หรื องานแสดงสินค้ าในต่างประเทศจริ ง
- กรณีหน่วยงานของรัฐมีการสนับสนุนช่วยเหลือในการเข้ าร่วมงานของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล หน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว ต้ องออกหนังสือรับรองการเข้ าร่ วมงานของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลนัน้ โดยต้ องระบุรายละเอียดของ
การสนับสนุนช่วยเหลือไว้ ในหนังสือรับรองด้ วย
- บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล ต้ องแสดงหลักฐานที่พิสจู น์ได้ วา่ ได้ จ่ายค่าใช้ จ่ายไปเป็ นค่าเช่าพื ้นที่ ค่าก่อสร้ างสถานที่
จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรื อค่าขนส่งสินค้ าและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเข้ าร่ วมงานออกร้ าน งานนิทรรศการ หรื อ
งานแสดงสินค้ าในต่างประเทศนัน้

ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการผ่ านอินเตอรเน็ต
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง ได้ ข ยายก าหนดเวลาการยื่ น แบบแสดงรายการและช าระภาษี ผ่า นระบบเครื อ ข่า ย
อินเตอร์ เน็ตออกไปอีก 8 วันนับแต่วนั พ้ นกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ตามที่ประมวลรัษฎากรกาหนด สาหรับการ
ยื่นแบบแสดงรายการที่กาหนดให้ ยื่นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
คาวินิจฉัยกรมสรรพากร
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายสาหรับการโอนหุ้น
บริ ษัท A เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ประกอบกิจการให้ บริ การดูแลบริ ษัทในเครื อในประเทศไทยซึ่งมี
อยูส่ ามบริ ษัท โดยบริ ษัทไทยทังหมดมี
้
บริ ษัท B ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 บริ ษัท B มี
นโยบายภายในดาเนินการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทในเครื อในประเทศไทยทัง้ 4 บริ ษัท โดยบริ ษัท B โอนหุ้น
ทังหมดที
้
่ได้ ถือในบริ ษัทในประเทศไทยทัง้ 4 บริ ษัท ให้ กบั บริ ษัท C ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ด้ วยวิธีการ
แลกหุ้น โดยบริ ษัท C ออกหุ้นในบริ ษัทของตนให้ กบั บริ ษัท B เป็ นค่าตอบแทนการรับโอนหุ้นดังกล่าว ต่อมาบริ ษัท C โอนหุ้น
ในบริ ษัททัง้ 3 ในประเทศไทย ให้ กับบริ ษัท A ด้ วยวิธีการแลกหุ้น โดยบริ ษัท A ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ กับบริ ษัท C เป็ น
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ค่าตอบแทนการรับโอนหุ้นดังกล่าว ภายหลังการปรับโครงสร้ าง บริ ษัท B จะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท C และบริ ษัท C จะ
เป็ นผู้ถือหุ้นโดยตรงในบริ ษัท A บริ ษัท A จะเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทในเครื อในประเทศไทยทัง้ 3 บริ ษัท การโอนหุ้นดังกล่าวจะต้ อง
หักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายหรื อไม่
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่ากรณีบริ ษัท B โอนหุ้นของบริ ษัทในประเทศไทยให้ บริ ษัท C เนื่องจากบริ ษัท B และบริ ษัท C เป็ น
บริ ษัทที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และการจ่ายค่าตอบแทนจากการโอนหุ้นเป็ นการจ่ายระหว่างบริ ษัท B และ
บริ ษัท C ในต่างประเทศทังหมด
้
และเป็ นแหล่งเงินได้ นอกประเทศ บริ ษัท B และบริ ษัท C จึงไม่มีภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
หัก ณ ที่จ่าย ในประเทศไทย
กรณีบริ ษัท C โอนหุ้นของบริ ษัททัง้ 3 ในประเทศไทย ให้ บริ ษัท A ในราคาที่สงู กว่าทุนที่ได้ รับโอน บริ ษัท A ผู้จ่ายค่าหุ้นให้ กบั
บริ ษัท C จึงมีห น้ าที่หักภาษี จากเงิ นได้ พึงประเมินที่จ่ายในอัต ราร้ อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรั ษฎากร
อย่างไรก็ตาม บริ ษัท สิงคโปร์ (ผู้โอน( เป็ นบริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และมิได้ ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย เงินได้ จากการโอนหุ้นดังกล่าวถือเป็ นผลได้ จากทุน (Capital Gains) ซึ่งตามข้ อ 13 แห่งอนุสญ
ั ญาฯ กาหนดให้
ประเทศที่ผ้ มู ีเงินได้ มีถิ่นที่อยู่จดั เก็บภาษี ดังนัน้ บริ ษัท A จึงไม่มีหน้ าที่ต้องหักและนาส่งภาษี เงินได้ นิติบคุ คลหัก ณ ที่จ่าย
จากเงินได้ พงึ ประเมินดังกล่าว
รายจ่ ายสาหรับอาคารที่ซอื ้ มาพร้ อมกับที่ดิน
บริ ษัท D ได้ ซื ้อที่ดินพร้ อมอาคารจากการขายทอดตลาดโดยบันทึกราคาที่ดิน 135 ล้ านบาทและราคาอาคาร 60 ล้ านบาท แต่
เนื่องจากอาคารได้ สร้ างมา 20 กว่าปี และถูกทิ ้งร้ างมากว่า 10 ปี จึงไม่สามารถใช้ งานได้ บริ ษัทได้ ทบุ ทาลายอาคารเพื่อ
ก่อสร้ างอาคารใหม่ บริ ษัทสามารถนาต้ นทุนอาคารพร้ อมค่าใช้ จ่ายในการรื อ้ ถอนมาหักเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลได้ หรื อไม่
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่า บริ ษัทฯ มีเจตนาต้ องการซื ้อที่ดิน ไม่ได้ ต้องการซื ้ออาคาร อาคารที่ซื ้อมามิได้ ใช้ ในการประกอบ
กิจการ ดังนันรายจ่
้
ายค่าซื ้ออาคารจึงถือเป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุนที่ดิน ส่วนค่ารื อ้ ถอนอาคารเป็ นรายจ่ายเพื่อทาให้ ที่ดินอยู่ใน
สภาพพร้ อมใช้ งานได้ จึงถือเป็ นต้ นทุนที่ดิน จึงต้ องห้ ามหักเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
อย่างไรก็ดีเมื่อบริ ษัทขายที่ดิน บริ ษัทมีสทิ ธินาต้ นทุนของที่ดินมาหักเป็ นรายจ่ายได้
การคานวณต้ นทุนในการขายหลักทรัพย์
บริ ษัทประกอบกิจการผลิตน ้าตาลและลงทุนในหลักทรัพย์ โดยได้ ซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่างๆหลายครัง้ ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยทางบัญชีได้ จดั ประเภทเป็ นเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้ เผื่อขาย หลักทรัพย์บางส่วนใบหุ้นจะระบุชื่อ
บริ ษัท แต่หลักทรัพย์บางส่วนได้ ซื ้อขายผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มี ใบหุ้น บริ ษัทหลักทรัพย์เพียงแต่
แจ้ งจานวนและราคาหลักทรัพย์ในแต่ละวันที่ซื ้อขาย และทุกเดือนบริ ษัทหลักทรัพย์จะสรุ ปจานวนหลักทรัพย์คงเหลือและ
มูลค่าต้ นทุนถัวเฉลีย่ โดยเป็ นระบบที่ไม่มีใบหุ้น (Scripless) ต่อมาบริ ษัทได้ ขายหลักทรัพย์บางส่วน บริ ษัทจะคานวณต้ นทุน
หลักทรัพย์ที่ขายอย่างไร
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าหากหลักทรัพย์ที่ขาย บริ ษัทฯสามารถระบุได้ ชดั เจนต้ องคานวณต้ นทุนที่แท้ จริ ง จะนาวิธีถวั เฉลี่ยมา
ใช้ ไม่ได้ หากไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนว่าหุ้นที่ขายเป็ นหุ้นที่ซื ้อมาคราวใด การคานวณต้ นทุนของหุ้นที่ขายสามารถเลือกใช้ วิธี
ถัวเฉลีย่ และเมื่อบริ ษัทฯได้ เลือกวิธีการใดแล้ ว บริ ษัทฯต้ องใช้ วิธีการดังกล่าวตลอดไป ไม่ว่าจะเป็ นหลักทรัพย์ชนิดเดียวกัน
หรื อต่างประเภท
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