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แก้ไขประมวลรษัฎากรเร่ืองภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนท่ีมิใช่นิติบคุคล  

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที ่39 ไดอ้อกมาเพื่อแกไ้ขการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาของ
หา้งหุน้สว่นและคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล โดยใหย้กเลกิการยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัสว่นแบ่งก าไรที่
ไดร้บัจากหา้งหุน้สว่นและคณะบคุคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล ผลของการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวท าใหเ้งนิไดข้องหา้งหุ้นสว่นที่
มใิช่นิตบิุคคลตอ้งเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสองชัน้ คอืในชัน้ของหา้งหุน้สว่นทีม่ใิช่นิตบิุคคล และเสยีในชัน้ของ
หุน้สว่นเมื่อมกีารแบ่งก าไร และไดเ้พิม่ค านิยามของคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคลใหห้มายความถงึบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป
ตกลงกระท าการร่วมกนั อนัมใิชเ่ป็นหา้งหุน้สว่นสามญั การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวเริม่ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2558 เป็นตน้ไป  

นอกจากนี้ไดป้ระกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที ่249 ก าหนดใหห้า้งหุน้สว่นสามญัหรอืคณะบุคคลที่
มใิช่นิตบิุคคล จดัท าบญัชหีรอืรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่าย ดงันี้ 

˗ จดัท าบญัชหีรอืรายงานแสดงยอดเงนิคงเหลอืยกมา จ านวนรวมของยอดรายไดแ้ละยอดรายจ่ายทีไ่ดม้กีารรบัมา
หรอืจ่ายไปในระหว่างปีภาษ ีและยอดเงนิคงเหลอืยกไป โดยตอ้งมรีายการและขอ้ความอย่างน้อยตามแบบทีแ่นบ
ทา้ยประกาศนี้  

˗ ใหจ้ดัท าบญัชหีรอืรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่ายเป็นภาษาไทย ถา้ท าเป็นภาษาต่างประเทศใหม้ภีาษาไทย
ก ากบั 

˗ ใหย้ื่นบญัชหีรอืรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่ายต่อเจา้พนกังานประเมนิพรอ้มกบัการยื่นแบบแสดงรายการของ
ทุกปีภาษ ี 
 

˗ ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรบัการยื่นแบบซึง่จะตอ้งยื่นรายการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 

ให้หกัค่าใช้จ่ายส าหรบัการท่องเท่ียว  

รฐับาลไดอ้อกกฎหมายเพื่อเป็นมาตรการสนบัสนุนการท่องเทีย่วภายในประเทศดงันี้ 
˗ พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่580 ใหห้กัรายจ่ายในการค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไดส้องเท่าส าหรบัค่าหอ้งสมัมนา 

ค่าหอ้งพกั ค่าขนสง่ หรอืรายจ่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการอบรมสมัมนาภายในประเทศทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิุคคล
ไดจ้ดัขึน้ใหแ้ก่ลกูจา้ง หรอืรายจา่ยทีไ่ดจ้่ายใหแ้กผู่ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วตามกฎหมายว่าดว้ยธรุกจิน าเทีย่วและ
มคัคุเทศกเ์พื่อการอบรมสมัมนาดงักล่าว ตัง้แต่วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

˗ กฎกระทรวงฉบบัที ่305 ก าหนดใหเ้งนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าบรกิารใหแ้กผู่ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว ตามกฎหมายว่า
ดว้ยธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์หรอืทีไ่ดจ้า่ยเป็นค่าทีพ่กัในโรงแรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรม ตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงแรม ส าหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ แต่รวมกนัทัง้หมดแลว้ไม่เกนิหนึ่ง
หมื่นหา้พนับาท ทีไ่ดจ้่ายไปตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บั
ยกเวน้ไมต่อ้งน ามารวมค านวณ เพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา  

๖ 
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ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที ่250 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธยิกเวน้ภาษตีาม
กฎกระทรวง เป็นตน้ว่า ผูม้เีงนิไดต้อ้งเป็นผูจ้่ายค่าบรกิาร เพื่อการเดนิทางท่องเทีย่วของผูม้เีงนิได้  ผูม้เีงนิไดต้อ้งมี
หลกัฐานการรบัเงนิจากผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วหรอืผูป้ระกอบธรุกจิโรงแรมโดยระบชุื่อผูม้เีงนิได ้จ านวนเงนิ วนั 
เดอืน ปี ทีจ่่ายเงนิ เป็นตน้ 

 
บีโอไอเหน็ชอบยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมการลงทุนใหม่และนโยบายการส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ  

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (บโีอไอ) มมีตเิหน็ชอบ “ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิการลงทุนในระยะ 7 ปี” (2558 – 2564) 
ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิการลงทนุใหม่นี้จะมผีลใชบ้งัคบัส าหรบัค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนทีย่ืน่ต่อบโีอไอ ตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2558 เป็นตน้ไป  

ยุทธศาสตรใ์หมจ่ะใหค้วามส าคญักบัประเภทกจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู กจิการเชงิสรา้งสรรค ์กจิการหรอืบรกิารเพื่อ
รองรบัการพฒันา Digital Economy และ กจิการทีพ่ฒันาจากทรพัยากรในประเทศ และการสง่เสรมิการลงทุนเดมิโดย
การใหส้ทิธปิระโยชน์ตามเขตทีต่ัง้จะถูกยกเลกิ ประเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั โดยกลุ่ม 
A จะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และ กลุ่ม B จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีม่ใิชภ่าษ ีซึง่บโีอไอจะประกาศบญัชี
รายชื่อประเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิต่อไป   

นอกจากนี้ บโีอไอยงัไดอ้นุมตันิโยบายสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ โดยนอกจากการใหส้ทิธปิระโยชน์
พืน้ฐานตามประเภทกจิการแลว้ บโีอไอจะสง่เสรมิการลงทุนในโครงการทีต่ัง้อยูใ่น “เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ” 5 จงัหวดั 
คอื ตาก ตราด สระแกว้ สงขลา และมุกดาหาร โครงการในเขตจงัหวดัดงักล่าวจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลเพิม่เตมิอกี 3 ปีจากเกณฑป์กต ิ 
 
ลดอตัราภาษีส าหรบั SME  

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบับรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลซึง่มทีุนจด
ทะเบยีนทีช่ าระแลว้ในวนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการ
ใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 
2558 เป็นตน้ไป ซึง่จะท าให ้SMEs มอีตัราภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลเป็นดงันี้ 
 

ก าไรสุทธิของ SMEs ปัจจบุนั ข้อเสนอ 

0 – 300,000 บาท ยกเวน้ ยกเวน้ 

>300,000 - 1,000,000 บาท 15% 15% 

> 1,000,000 - 3,000,000 บาท  

20% 3,000,000 บาทขึน้ไป 20% 

 
แก้ไขกฎหมายค า้ประกนัและจ านอง 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2557 ไดอ้อกมาเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการค ้าประกนัและจ านอง โดยมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 โดยมเีจตนารมณ์เพื่อคุม้ครองสทิธิ
ของและใหค้วามเป็นธรรมแกผู่ค้ า้ประกนั และผูจ้ านองทีม่ใิช่ลกูหนี้ชัน้ตน้ แต่เป็นบุคคลภายนอกซึง่เขา้ผกูพนัตนต่อ
เจา้หนี้ในการทีจ่ะช าระหนี้แทนบุคคลอื่น การแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้นี้ สง่ผลกระทบต่อสถาบนัการเงนิ หรอืผูป้ระกอบอาชพีให้
กูย้มืเงนิ ท าใหไ้ม่สามารถก าหนดขอ้ตกลงทีเ่ป็นการยกเวน้สทิธขิองผูค้ ้าประกนัหรอืผูจ้ านองใหแ้ตกต่างไปจากทีก่ฎหมาย
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บญัญตัไิว ้หรอืขอ้ตกลงทีใ่หผู้ค้ า้ประกนัหรอืผูจ้ านองตอ้งรบัผดิเสมอืนเป็นลกูหนี้ชัน้ตน้ รวมทัง้ไดเ้พิม่หน้าทีข่องเจา้หนี้ที่
มต่ีอผูค้ ้าประกนัและผูจ้ านองอกีดว้ย  

สาระส าคญัของกฎหมายทีม่กีารแกไ้ขใหม่ เช่น ขอ้ตกลงทีก่ าหนดใหผู้ค้ ้าประกนัตอ้งรบัผดิอย่างเดยีวกบัลกูหนี้ร่วมหรอื
ในฐานะเป็นลกูหนี้ร่วม ขอ้ตกลงนัน้เป็นโมฆะ ผูจ้ านองทีจ่ านองทรพัยส์นิเพื่อประกนัหนี้ของบุคคลอื่น ไม่ตอ้งรบัผดิใน
หนี้นัน้เกนิกว่าราคาทรพัยส์นิทีจ่ านองไวเ้มื่อมกีารบงัคบัจ านอง ภายหลงัหนี้ถงึก าหนดช าระ ผูจ้ านองมสีทิธแิจง้เป็น
หนงัสอืไปยงัผูร้บัจ านองใหผู้ร้บัจ านองขายทอดตลาดทรพัยส์นิที่จ านองโดยไม่ตอ้ง้้องเป็นคดต่ีอศาลและผูร้บัจ านอง
ตอ้งขายทอดตลาดทรพัยส์นิทีจ่ านองภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ของผูจ้ านอง

 
 


