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เสนอยกเว้นภาษีเงินได้ 10 ปี ส าหรบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

กระทรวงการคลงัก าลงัพจิารณาการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีแก่เขตเศรษฐกจิ 5 แห่งทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาติได้
ก าหนดให้จดัตัง้ขึน้ในพืน้ที่ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดั
ตราด จงัหวดัมุกดาหาร อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยจะใหส้ทิธปิระโยชน์มากกว่าเขต 3 ทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน เช่นยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 8 ปี แต่จะลดภาษีเงนิได ้50%เพิม่ใหอ้กี 3-5  ปี เพื่อจูงใจใหม้กีาร
ลงทุนในพืน้ทีเ่หล่าน้ี 
 
การศึกษาการโอนภาษีให้แก่คนจน (Negative Income Tax) 
ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงัไดน้ าเสนอผลการศกึษาเงนิโอนแกจ้นคนขยนั (Negative Income Tax)เพื่อ
ช่วยเหลอืผูท้ีม่รีายไดน้้อย โดยผูท้ีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 30,000 บาท จะไดร้บัเงนิโอนจากรฐับาล 20% ของรายได ้หากมรีายได้
สงูขึน้ไปจะไดร้บัเงนิโอนลดลง และถ้ามรีายไดเ้กนิ 80,000 บาท จะไม่ไดร้บัเงนิโอน โดยผูม้รีายไดทุ้กคนจะต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพื่อเป็นฐานขอ้มลูส าหรบัประเมนิรายได ้
 
ค าวินิจฉัยกรมสรรพากร 

ภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัการค า้ประกนับริษทัในเครือ 
บรษิทั ก เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ข. และมผีูบ้รหิารและกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั บรษิทั ข. ไดข้อสนิเชื่อเงนิกู้
เพื่อพฒันาโครงการจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสญัญากู้ยมืเงนิดังกล่าว บรษิทั ก . จ าเป็นต้องค ้า
ประกนัเงนิกูท้ ัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทั ข. ทัง้นี้ บรษิทั ก . ไม่ไดป้ระกอบกจิการในการรบัค ้าประกนัการกูย้มืเงนิใหแ้ก่บุคคล
อื่นหรอืบุคคลอื่นใดในทางการคา้ บรษิทั ก. จะตอ้งเสยีภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืไม่ 
กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่ากรณีการค ้าประกนัในหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิภายใต้เงื่อนไขของสถาบนัการเงนิใหบ้รษิทั  ก เขา้
เป็นผูค้ ้าประกนัการกูย้มืเงนิใหแ้ก่บรษิทัในเครอื โดยบรษิทั ก. ไม่คดิค่าตอบแทน และบรษิทั ก. ไม่ไดป้ระกอบกจิการใน
การรบัค ้าประกนัการกูย้มืเงนิใหแ้ก่บุคคลอื่นหรอืบรษิทัอื่นใดในทางการคา้ นอกจากค ้าประกนับรษิทัในเครอืเป็นครัง้แรก
และครัง้เดยีว เป็นการค ้าประกนัดว้ยความความจ าเป็นภายใต้เงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ การค ้าประกนัดงักล่าวไม่เขา้
ลกัษณะเป็นการประกอบกจิการโดยปกตเิยีย่งธนาคารพาณิชย ์จงึไม่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษธีุรกจิเฉพาะ  
 

หากสญัญากูย้มืเงนิมกีารขยายระยะเวลาการช าระหนี้ออกไป ถอืว่าสถาบนัการเงนิผูเ้ป็นเจา้หนี้ยอมผ่อนเวลาใหแ้ก่ลูกหนี้ 
หากบรษิทั ก. ผูค้ ้าประกนัไดต้กลงดว้ยในการผ่อนเวลาและยอมผูกพนัตนตามสญัญาค ้าประกนัอกีครัง้หนึ่งต่อไป กรณี
ดงักล่าวมใิช่การค ้าประกนัในหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิของบรษิทัในเครอืเป็นครัง้แรกและครัง้เดยีวโดยไม่คดิค่าตอบแทนทีม่ี
เหตุอนัสมควร การค ้าประกนัในหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิของบรษิทัในเครอืกบัสถาบนัการเงนิทีม่กีารขยายระยะเวลาการ
ช าระหนี้ออกไป เขา้ลกัษณะเป็นการประกอบกจิการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ จงึอยู่ในบังคบัต้องเสยีภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 
 

๖ 
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กรณีการค ้าประกนัในหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิภายใต้เงื่อนไขของสถาบนัการเงนิใหบ้รษิทัเขา้เป็นผูค้ ้าประกนัการกูย้มืเงนิ
ใหแ้ก่บรษิัทในเครอื โดยบรษิทัคดิค่าตอบแทน แมว้่าบรษิัทไม่ไดป้ระกอบกจิการในการรบัค ้าประกนัการกูย้มืเงนิใหแ้ก่
บุคคลอื่นหรอืบรษิทัอื่นใดในทางการคา้มาก่อน และค ้าประกนับรษิทัในเครอืเป็นครัง้แรกและครัง้เดยีว การค ้าประกนัโดย
คดิค่าตอบแทนดงักล่าว เขา้ลกัษณะเป็นการประกอบกจิการโดยปกตเิยีย่งธนาคารพาณิชย ์จงึอยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษี
ธุรกจิเฉพาะ 
 
การจดัตัง้กองทุนเพ่ือคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
บรษิทั ค. โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้ดัตัง้กองทุนเพื่อคุม้ครองผูล้งทุน
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า กองทุนฯ จะเรยีกเกบ็เงนิค่าแรกเขา้และเงนิสมทบจากสมาชกิกองทุนฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั การใชแ้ละบรหิารทรพัย์สนิของกองทุนฯ จะต้องเป็นไปตามขัน้ตอนและเงื่อนไขใน
ขอ้บงัคบั เมื่อเลกิกองทุนฯ บรษิทั ค. จะคนืทรพัย์สนิของกองทุนฯ ให้แก่สมาชกิกองทุนฯ ตามสดัส่วนและเงื่อนไขที่
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  

กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่ากรณีเงนิค่าแรกเขา้และเงนิสมทบเขา้กองทุน เนื่องจากบรษิัท ค. มีเงื่อนไขไม่คืนทรพัย์สนิ
ดงักล่าวใหใ้นส่วนของสมาชกิทีส่ิ้นสภาพตามขอ้บงัคบั อกีทัง้บรษิทั ค. สามารถน าทรพัยส์นิดงักล่าวไปลงทุนได ้เงินค่า
แรกเขา้และเงนิสมทบเขา้กองทุนฯ ดงักล่าว จงึมลีกัษณะเป็นรายไดข้องบรษิทั ค. ต้องน ามารวมค านวณก าไรสุทธเิพื่อ
เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิม่ เงนิค่าแรกเขา้และเงนิสมทบเขา้กองทุนฯ ดังกล่าวมใิช่เป็นรายรบัที่
บรษิทั ค. ไดร้บัหรอืพงึไดร้บัจากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร บรษิทั ค. จงึไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐาน
ภาษใีนการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่  

กรณีดอกผลซึง่เกดิจากการทีบ่รษิทั ค. บรหิารจดัการทรพัยส์นิทีส่มาชกิกองทุนฯ น าส่งแก่กองทุนฯ ดอกผลดงักล่าวถอื
เป็นเงนิไดข้องบรษิทั ค. ซึง่ต้องน ามารวมค านวณก าไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวล
รษัฎากร  

กรณีบรษิัท ค. จ่ายดอกผลทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการทรพัยส์นิคนืแก่สมาชกิกองทุนฯ บรษิทั  ค. สามารถน าดอกผล
ดงักล่าวมาถอืเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลได ้และการจ่ายดอกผลดงักล่าว บรษิทั ค. 
ไม่มหีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามประมวลรษัฎากร แต่อย่างใด 
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