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ผา่นกฎหมายลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลถาวร 

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตอินุมตัร่ิางพ.ร.บ.แกไ้ขเพิม่ประมวลรษัฎากรใหป้รบัลดภาษีอตัราเงนิไดนิ้ตบิุคคลเหลอืรอ้ยละ 20 

เป็นการถาวร จากในอตัรารอ้ยละ 30 ของกาํไรสทุธ ิเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ 
 

มาตรการภาษีเพ่ือพฒันาศนูยก์ลางยานยนตต้์นแบบ 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอสาํหรบัมาตรการภาษีเพื่อสง่เสรมิใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางวจิยั พฒันา หรอื

ทดสอบสมรรถนะยานยนตต์น้แบบในภูมภิาค ดงัน้ี 

- ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่สําหรบัการนําเขา้รถยนตต์้นแบบหรอืรถจกัรยานยนต์ต้นแบบเพื่อวจิยั พฒันา หรอืทดสอบ

สมรรถนะทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหย้กเวน้ภาษสีรรพสามติตามกฎหมายว่าดว้ยภาษสีรรพสามติ 

- ใหค่้าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาของทรพัยส์นิประเภทรถยนตต์น้แบบทีใ่ชเ้พื่อการวจิยั พฒันา หรอืทดสอบสมรรถนะที่

ไดร้บัอนุมตัใิหย้กเวน้ภาษสีรรพสามติตามกฎหมายว่าดว้ยสรรพสามติ 

- ยกเวน้ภาษีสรรพสามติรถยนตต์้นแบบหรอืรถจกัรยานยนต์ตน้แบบเพื่อการวจิยั พฒันา หรอืทดสอบสมรรถนะ และ

ไม่เคยมกีารจําหน่ายในทอ้งตลาดเป็นการทัว่ไปในราชอาณาจกัร ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดี

กรมสรรพสามติกาํหนด 

ทัง้น้ี ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 
 

กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัภาษีการรบัมรดก 

คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบตามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัสาํหรบักฎหมายลาํดบัรองออกตามความในพระราชบญัญตัภิาษี
การรบัมรดก และภาษกีารให ้ดงัน้ี 
- กาํหนดเวลาใหเ้จา้พนักงานทีด่นิทีร่บัจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกีย่วกบัการโอนอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าโดยทาง

มรดก แจง้การจดทะเบยีนต่อกรมสรรพากร  
- กาํหนดประเภทบุคคล หลกัเกณฑ ์และวธิกีารตรวจสอบตดิตามบุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษกีารรบัมรดก 
- กําหนดทรพัย์สนิที่อยู่ในประเทศไทย ตามมาตรา 14 วรรคสามแห่งพระราชบญัญตัิภาษีการรบัมรดก พ.ศ. 2558 

ดงัน้ี 
o อสงัหารมิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่ในประเทศไทย 
o หลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยหรอืจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
o เงนิฝากหรอืเงนิอื่นใดทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนัทีเ่จา้มรดกมสีทิธเิรยีกถอนคนืหรอืสทิธเิรยีกรอ้งจากสถาบนั

การเงนิหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัเงนินัน้ไว ้ซึง่อยู่ในประเทศไทย 
o ยานพาหนะทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

- กาํหนดหลกัเกณฑก์ารหกัภาระทีถู่กรอนสทิธใินการคาํนวณมลูค่ามรดกทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัย ์
 
 

๖ 
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- การคาํนวณมลูค่าของทรพัยส์นิ ใหค้าํนวณดงัน้ี 
(1) การคาํนวณมลูค่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ ใหใ้ชร้าคาตลาดในวนัทีไ่ดร้บัมรดก 
(2) การคาํนวณมลูค่าของทรพัยส์นิทีเ่ป็นหลกัทรพัยท์ีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ให้

ถอืตามราคาหรอืมลูค่าอนัพงึมใีนวนัทีไ่ดร้บัมรดก เวน้แต่ 
(2.1) หุน้ของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ใหถ้อืมูลค่าหุน้เท่ากบัมูลค่าทางบญัชใีนรอบระยะเวลาบญัชก่ีอน

รอบระยะเวลาบญัชทีีไ่ดร้บักรรมสทิธิใ์นหุน้ 
(2.2) ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงนิ หุน้กูใ้ชร้าคาทีจ่าํหน่ายในครัง้แรกหรอืราคาไถ่ถอนแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
(3) การคํานวณมูลค่าของทรพัย์สนิที่เป็นยานพาหนะที่มหีลกัฐานทางทะเบยีนให้ถือเอาราคาตลาดในวันที่

ไดร้บัมรดก 
(4) การคํานวณมูลค่าของเงนิฝากหรอืเงนิอื่นใดทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนัที่เจา้มรดกมสีทิธเิรยีกถอนคนืหรอื

สทิธเิรยีกรอ้งจากสถาบนัการเงนิหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัเงนินัน้ไว ้ใหถ้อืเอาตามมลูค่าในวนัทีไ่ดร้บัมรดกนัน้  
- กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการผ่อนชาํระภาษกีารรบัมรดก 
- ยกเลิกการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสทิธิห์รือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วย

กฎหมายของตนโดยไม่มค่ีาตอบแทน 
 

คาํวินิจฉัยกรมสรรพากร 

การคาํนวณมูลค่าหุ้นปันผล 

บรษิทั ข เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะดําเนินการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้เป็นหุน้

สามญัในอตัรา 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ ปัจจุบนัมูลค่าหุน้ (Par Value) 1 บาท ราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ของ

เดอืนธนัวาคม 2555 เฉลีย่หุน้ละ 8.25 บรษิทั ข ตอ้งคาํนวณมลูค่าหุน้ปันผลเพื่อหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายอย่างไร 

กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่า กรณีบรษิทั ข จ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามญั ในอตัรา 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่

เป็นบุคคลธรรมดาและบรษิทัทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หุน้ปันผลดงักล่าว เขา้ลกัษณะเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 

39 แห่งประมวลรษัฎากร และเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรษัฎากร สาํหรบัมลูค่าหุน้ปันผลทีผู่้

ถอืหุน้ไดร้บัจะมค่ีาเท่ากบัจํานวนเงนิกําไรสะสมทีบ่รษิทั ข ผูจ้่ายหุน้ปันผลตดัออกจากบญัชเีพื่อโอนไปเป็นทุนหารด้วย

จาํนวนหุน้ปันผลทัง้หมดทีอ่อกในคราวนัน้ 

 

การให้ส่วนลดสาํหรบัการจาํหน่ายรถยนต์ 

บรษิทั ค จําหน่ายรถยนต์ผ่านตวัแทนจาํหน่าย ซึง่ตวัแทนจาํหน่ายจะใหส้่วนลดจากราคาทีแ่สดงไวแ้ก่ผูซ้ือ้ หากผูซ้ือ้ตก

ลงซื้อแต่ไม่มเีงนิพอที่จะจ่าย ตวัแทนจําหน่ายรถยนต์จะติดต่อสถาบนัการเงนิเพื่อให้ผู้ซื้อรถยนต์กู้ยมืเงนิจากสถาบนั

การเงนิ โดยทําสญัญาเช่าซื้อรถยนต์คนัดงักล่าวไว้กบัสถาบนัการเงนิ ในวนัที่ส่งมอบรถยนต์ ตวัแทนจําหน่ายรถยนต์

จดัทาํเอกสารหลกัฐานการรบัสว่นลดใหผู้ซ้ือ้รถยนตไ์วเ้ป็นหลกัฐาน และออกใบกาํกบัภาษโีดยระบุชื่อสถาบนัการเงนิเป็น

ผูซ้ือ้ และตวัแทนจาํหน่ายรถยนตจ์ะไปจดทะเบยีนทีก่รมการขนสง่ทางบกโดยแจง้วา่สถาบนัการเงนิเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

รถยนต์บรษิทัฯ หารอืว่า การใหส้่วนลดต้องหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย หรอืไม่ ถ้าต้องหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย จะต้องหกั

จากผูใ้ด 

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าการใหส้ว่นลดดงักล่าวถอืไดว้่าผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตไ์ดใ้หส้่วนลดแก่สถาบนัการเงนิซึง่เป็นผูซ้ือ้

สนิคา้ทีม่วีตัถุประสงคท์ีจ่ะนํารถยนตไ์ปขายต่อ สว่นลดทีใ่หจ้งึอยู่ในบงัคบัตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย 
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