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แก้ไขประมวลรัษฎากรเรื่องภาษี เงิ นได้ของห้างหุ้นส่วนที่มิใช่นิติบคุ คล
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 39 ได้ออกมาเพื่อแก้ไขการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ห้างหุน้ ส่วนและคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล โดยให้ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับส่วนแบ่งกาไรที่
ได้รบั จากห้างหุน้ ส่วนและคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล ผลของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวทาให้เงินได้ของห้างหุ้นส่วนที่
มิใช่นิตบิ ุคคลต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสองชัน้ คือในชัน้ ของห้างหุน้ ส่วนทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล และเสียในชัน้ ของ
หุน้ ส่วนเมื่อมีการแบ่งกาไร และได้เพิม่ คานิยามของคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคลให้หมายความถึงบุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป
ตกลงกระทาการร่วมกัน อันมิใช่เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญ การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเริม่ ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2558 เป็ นต้นไป
นอกจากนี้ได้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 249 กาหนดให้หา้ งหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่
มิใช่นิตบิ ุคคล จัดทาบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย ดังนี้
˗ จัดทาบัญชีหรือรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือยกมา จานวนรวมของยอดรายได้และยอดรายจ่ายทีไ่ ด้มกี ารรับมา
หรือจ่ายไปในระหว่างปี ภาษี และยอดเงินคงเหลือยกไป โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบทีแ่ นบ
ท้ายประกาศนี้
˗ ให้จดั ทาบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายเป็ นภาษาไทย ถ้าทาเป็ นภาษาต่างประเทศให้มภี าษาไทย
กากับ
˗ ให้ย่นื บัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการของ
ทุกปี ภาษี
˗ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับการยื่นแบบซึง่ จะต้องยื่นรายการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป

ให้หกั ค่าใช้ จ่ายสาหรับการท่องเที่ยว
รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพื่อเป็ นมาตรการสนับสนุนการท่องเทีย่ วภายในประเทศดังนี้
˗ พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 580 ให้หกั รายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้สองเท่าสาหรับค่าห้องสัมมนา
ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศทีบ่ ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ได้จดั ขึน้ ให้แก่ลกู จ้าง หรือรายจ่ายทีไ่ ด้จ่ายให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเทีย่ วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเทีย่ วและ
มัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
˗ กฎกระทรวงฉบับที่ 305 กาหนดให้เงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเทีย่ ว ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ หรือทีไ่ ด้จา่ ยเป็ นค่าทีพ่ กั ในโรงแรมให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม สาหรับการเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง แต่รวมกันทัง้ หมดแล้วไม่เกินหนึ่ง
หมื่นห้าพันบาท ทีไ่ ด้จ่ายไปตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั
ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 250 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีตาม
กฎกระทรวง เป็ นต้นว่า ผูม้ เี งินได้ตอ้ งเป็ นผูจ้ ่ายค่าบริการ เพื่อการเดินทางท่องเทีย่ วของผูม้ เี งินได้ ผูม้ เี งินได้ตอ้ งมี
หลักฐานการรับเงินจากผูป้ ระกอบธุรกิจนาเทีย่ วหรือผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมโดยระบุช่อื ผูม้ เี งินได้ จานวนเงิน วัน
เดือน ปี ทีจ่ ่ายเงิน เป็ นต้น
บีโอไอเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิ เศษ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี ” (2558 – 2564)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่น้จี ะมีผลใช้บงั คับสาหรับคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนทีย่ น่ื ต่อบีโอไอ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสาคัญกับประเภทกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง กิจการเชิงสร้างสรรค์ กิจการหรือบริการเพื่อ
รองรับการพัฒนา Digital Economy และ กิจการทีพ่ ฒ
ั นาจากทรัพยากรในประเทศ และการส่งเสริมการลงทุนเดิมโดย
การให้สทิ ธิประโยชน์ตามเขตทีต่ งั ้ จะถูกยกเลิก ประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก โดยกลุม่
A จะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และ กลุ่ม B จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทม่ี ใิ ช่ภาษี ซึง่ บีโอไอจะประกาศบัญชี
รายชื่อประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมต่อไป
นอกจากนี้ บีโอไอยังได้อนุมตั นิ โยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยนอกจากการให้สทิ ธิประโยชน์
พืน้ ฐานตามประเภทกิจการแล้ว บีโอไอจะส่งเสริมการลงทุนในโครงการทีต่ งั ้ อยูใ่ น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 5 จังหวัด
คือ ตาก ตราด สระแก้ว สงขลา และมุกดาหาร โครงการในเขตจังหวัดดังกล่าวจะได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมอีก 3 ปี จากเกณฑ์ปกติ

ลดอัตราภาษี สาหรับ SME
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลซึง่ มีทุนจด
ทะเบียนทีช่ าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2558 เป็ นต้นไป ซึง่ จะทาให้ SMEs มีอตั ราภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลเป็ นดังนี้
กาไรสุทธิ ของ SMEs

ปัจจุบนั

ข้อเสนอ

0 – 300,000 บาท

ยกเว้น

ยกเว้น

>300,000 - 1,000,000 บาท

15%

15%

20%

20%

> 1,000,000 - 3,000,000 บาท
3,000,000 บาทขึน้ ไป

แก้ไขกฎหมายคา้ ประกันและจานอง
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ได้ออกมาเพื่อแก้ไขเพิม่ เติม
เกีย่ วกับการค้าประกันและจานอง โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุม้ ครองสิทธิ
ของและให้ความเป็ นธรรมแก่ผคู้ า้ ประกัน และผูจ้ านองทีม่ ใิ ช่ลกู หนี้ชนั ้ ต้น แต่เป็ นบุคคลภายนอกซึง่ เข้าผูกพันตนต่อ
เจ้าหนี้ในการทีจ่ ะชาระหนี้แทนบุคคลอื่น การแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ นี้ ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน หรือผูป้ ระกอบอาชีพให้
กูย้ มื เงิน ทาให้ไม่สามารถกาหนดข้อตกลงทีเ่ ป็ นการยกเว้นสิทธิของผูค้ ้าประกันหรือผูจ้ านองให้แตกต่างไปจากทีก่ ฎหมาย
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บัญญัตไิ ว้ หรือข้อตกลงทีใ่ ห้ผคู้ า้ ประกันหรือผูจ้ านองต้องรับผิดเสมือนเป็ นลูกหนี้ชนั ้ ต้น รวมทัง้ ได้เพิม่ หน้าทีข่ องเจ้าหนี้ท่ี
มีต่อผูค้ ้าประกันและผูจ้ านองอีกด้วย
สาระสาคัญของกฎหมายทีม่ กี ารแก้ไขใหม่ เช่น ข้อตกลงทีก่ าหนดให้ผคู้ ้าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือ
ในฐานะเป็ นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนัน้ เป็ นโมฆะ ผูจ้ านองทีจ่ านองทรัพย์สนิ เพื่อประกันหนี้ของบุคคลอื่น ไม่ตอ้ งรับผิดใน
หนี้นนั ้ เกินกว่าราคาทรัพย์สนิ ทีจ่ านองไว้เมื่อมีการบังคับจานอง ภายหลังหนี้ถงึ กาหนดชาระ ผูจ้ านองมีสทิ ธิแจ้งเป็ น
หนังสือไปยังผูร้ บั จานองให้ผรู้ บั จานองขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ที่จานองโดยไม่ตอ้ ง้้องเป็ นคดีต่อศาลและผูร้ บั จานอง
ต้องขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ทีจ่ านองภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งของผูจ้ านอง
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