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ให้หกัค่าใช้จ่ายสามเท่าส าหรบัค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันา 
คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามขอ้เสนอของกระทวงการคลงัส าหรบัค่าใชจ้่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดงันี้ 

- เพิม่การหกัค่าใชจ้่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก 2 เท่าเป็น 3 เท่า 

- ค่าใชจ้่ายตอ้งไม่เกนิค่าใชจ้่ายสงูสดุทีก่ระทรวงการคลงัร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกี าหนด 

- ก าหนดระยะเวลาการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่ 1 มกราคม พ  .ศ .  2558 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ .ศ.  2562 

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโครงการจากส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) วท.และหน่วยงานอื่น ๆ ตามทีก่ระทรวงการคลงัประกาศก าหนด 

 

ยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิมบริการหนังสือพิมพ ์นิตยสาร หรือต าราเรียนในรปูข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิตามขอ้เสนอของกระทวงการคลงัส าหรบัยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่การใหบ้รกิารหนังสอืพมิพ ์
นิตยสาร หรอืต าราเรยีนทีอ่ยู่ในรปูขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสผ์่านระบบอนิเทอรเ์น็ต 

หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Book) หรอื e-book หมายถงึ เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบของหนังสอืทีส่รา้งขึน้
ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น เครื่ องคอมพวิเตอร์ หรอืเครื่องอ่าน
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book reader) โดยผูป้ระกอบการไดพ้ฒันาแอพพลเิคชัน่ (Application) ขึน้มาส าหรบัใหลู้กคา้
ดาวน์โหลดหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสแ์ละเรยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้เป็นรายเดอืนหรอืรายครัง้ 
 

แนวทางปฏิบติัส าหรบัการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนและคณะบคุคลท่ีไม่ใช่นิติบคุคล 

ตามทีพ่ระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที ่39 ไดอ้อกมาเพื่อแกไ้ขการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา
ของหา้งหุน้ส่วนและคณะบุคคลทีม่ใิช่นิติบุคคล โดยมสีาระส าคญัใหย้กเลกิการยกเวน้ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรบั
ส่วนแบ่งก าไรที่ได้รบัจากห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ไดม้คี าสัง่กรมสรรพากรที่ ป.149/2558 ก าหนด
แนวทางปฏบิตัิส าหรบัการเสยีภาษี โดยอธิบายตัวอย่างกจิการที่เขา้ลกัษณะห้างหุ้นส่วนหรอืคณะบุคคล รวมทัง้การ
ค านวณภาษแีละการแบ่งก าไร 
 
 
 
 
 

๖ 
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกมาตรการยกเว้นภาษีส าหรบัผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 38 กิจการ 

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศฉบบัที่ 5/2557 เรื่อง มาตรการเพิ่มขดีความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสง่เสรมิการลงทุน ศกัยภาพ และสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั 
SMEs ของไทยให้สามารถก้าวสู่ระดบัสากลมากขึ้น กจิการที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนจะได้รบัสทิธแิละประโยชน์
ทางด้านภาษี ไดแ้ก่ การยกเว้นอากรขาเขา้เครื่องจกัร และการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลตัง้แต่ 2 – 8 ปี ขึน้อยู่กบั
ประเภทกิจการที่ขอรบัการส่งเสริมและสามารถขอรบัสทิธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based 
Incentives) ส่วนสทิธแิละประโยชน์อื่นให้ได้รบัตามเกณฑ์ประกาศฉบบัที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลกัเกณฑ์การ
สง่เสรมิการลงทุน  

SMEs ทีจ่ะยื่นขอรบัสทิธปิระโยชน์ตามมาตรการนี้ จะต้องเป็นกจิการทีม่เีงนิลงทุนขัน้ต ่าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท (ไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) มบีุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบยีน 
มอีตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนไม่เกนิ 3 ต่อ 1 โดยเมื่อรวมกจิการทัง้หมดทัง้ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิและไม่ไดร้บัการสง่เสรมิ ผูข้อรบั
การสง่เสรมิตอ้งมสีนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิหรอืเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนไม่เกนิ 200 ลา้นบาท  

BOI ใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนแก่ SMEs ภายใต้มาตรการดงักล่าวใน 7 หมวดประเภทกจิการ ครอบคลุม 38 ประเภท
กจิการ ทัง้กจิการการผลติและการใหบ้รกิาร อาท ิกจิการผลติปุ๋ยชวีภาพและปุ๋ยอนิทรยี ์กจิการผลติผลติภณัฑแ์กว้ หรอื
เซรามกิส ์กจิการผลติเครื่องดนตร ีกจิการผลติเหลก็หรอืชิน้สว่นเหลก็ กจิการผลติยางลอ้ส าหรบัยานพาหนะ กจิการผลติ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและชิน้ส่วน กจิการผลติยา กจิการศูนยบ์รกิารโลจสิตกิส ์กจิการบรกิารแก่ธุรกจิสร้างภาพยนตร ์เป็นต้น 
และหากมกีารลงทุนเพิม่หรอืมคี่าใชจ้่ายในกจิกรรมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรอือุตสาหกรรมโดยรวมมากขึน้ อาท ิ
การวจิยัและพฒันา เทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากค่าธรรมเนียมการใชส้ทิธเิทคโนโลยทีีพ่ฒันาจาก
แหล่งในประเทศ การฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขี ัน้สูง เป็นต้น จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพิม่ขึน้อกี 1 - 3 ปี ตาม
คุณค่าของโครงการ (Merit – based incentives) 

ประกาศฉบบันี้ มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 และผูข้อรบัการสง่เสรมิจะตอ้งยื่นค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนกบั BOI 
ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 
ค าพิพากษาคดีภาษีอากร:  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัค่าการตลาด 
บรษิทั A ประกอบกจิการในประเทศไทยจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยน าเขา้มาจากบรษิทั B ในประเทศสวเีดน บรษิทั A 
จา้งบรษิทั C ให้บรกิารด้านการตลาดจากนอกประเทศไทย เช่นจดัส่งสิง่พมิพ์และเอกสารโฆษณา และให้บรกิารด้าน
การตลาดอื่นๆ โดยคดิค่าบรกิารในอตัรา 1.5% ของยอดขายสุทธใินแต่ละปี ในปี 2535 บรษิทั A จ่ายค่าบรกิารใหบ้รษิทั 
C โดยไม่ได้หกัภาษีเงนิได้ ณ ทีจ่่ายตามมาตรา 70 เพราะถอืว่าเป็นการจ่ายเงนิได้ตามมาตรา 40 (8) เจ้าพนักงาน
ประเมนิไดป้ระเมนิใหห้กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายในอตัรา 15% โดยถอืว่าเป็นค่าสทิธ ิ

ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่าเมื่อพจิารณาจากขอ้สญัญาและแผ่นพบัโฆษณา เหน็ไดว้่าบรษิทั C ไดใ้หบ้รกิารดา้นการตลาดโดยใช้
ขอ้มลูความรูค้วามช านาญดา้นเทคนิคของผลติภณัฑ ์เอกสารแผ่นพบันอกจากจะแสดงขอ้มูลสนิคา้แลว้ ยงัแสดงประวตัิ
การก่อตัง้บริษัทในเครือ บทความ ภาพผลิตภัณฑ์ และภาพทิวทัศน์ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมอันถือได้ว่ามีลิขสิทธิ ์ 
นอกจากนี้บรษิทั C ต้องใช้พนักงานเกบ็รวบรวมพฤติกรรมผู้บรโิภคและวเิคราะหก์ารตลาดจงึเป็นการสร้างสรรค์งาน 
สญัญายังก าหนดให้บริษัท A จัดพิมพ์แผ่นพบัอันเป็นงานที่มีลิขสทิธิ ์เข้าลักษณะเป็นการท าซ ้าเพื่อเผยแพร่แก่
สาธารณชน  ค่าตอบแทนทีจ่่ายจงึเขา้ลกัษณะค่าสทิธ ิเป็นเงนิไดต้ามมาตรา 40(3) บรษิทั A จงึมหีน้าทีห่กัภาษีเงนิได ้ณ 
ทีจ่่าย 
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