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ให้หกั ค่าใช้จ่ายสามเท่าสาหรับค่าใช้ จ่ายด้านการวิ จยั และพัฒนา

๖

คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ติ ามข้อเสนอของกระทวงการคลังสาหรับค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังนี้
- เพิม่ การหักค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 2 เท่าเป็ น 3 เท่า
- ค่าใช้จ่ายต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายสูงสุดทีก่ ระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาหนด
- กาหนดระยะเวลาการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเป็ นเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
- โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองโครงการจากสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วท.และหน่วยงานอื่น ๆ ตามทีก่ ระทรวงการคลังประกาศกาหนด

ยกเว้นภาษี มลู ค่าเพิ่ มบริ การหนังสือพิ มพ์ นิ ตยสาร หรือตาราเรียนในรูปข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามข้อเสนอของกระทวงการคลังสาหรับ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ ให้แก่การให้บริการหนังสือพิมพ์
นิตยสาร หรือตาราเรียนทีอ่ ยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) หรือ e-book หมายถึง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของหนังสือทีส่ ร้างขึน้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book reader) โดยผูป้ ระกอบการได้พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน่ (Application) ขึน้ มาสาหรับให้ลูกค้า
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็ นรายเดือนหรือรายครัง้

แนวทางปฏิ บตั ิ สาหรับการเสียภาษี เงิ นได้ของห้ างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบคุ คล
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 39 ได้ออกมาเพื่อแก้ไขการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของห้างหุน้ ส่วนและคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิติบุคคล โดยมีสาระสาคัญให้ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับ
ส่วนแบ่งกาไรที่ได้รบั จากห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มใิ ช่นิติบุคคล ได้มคี าสังกรมสรรพากรที
่
่ ป.149/2558 กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับการเสียภาษี โดยอธิบายตัวอย่างกิจการที่เข้าลักษณะห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคล รวมทัง้ การ
คานวณภาษีและการแบ่งกาไร
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คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนออกมาตรการยกเว้นภาษี สาหรับผู้ประกอบการวิ สาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม 38 กิ จการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศฉบับที่ 5/2557 เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อส่งเสริมการลงทุน ศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั
SMEs ของไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้น กิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจะได้รบั สิทธิและประโยชน์
ทางด้านภาษี ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตัง้ แต่ 2 – 8 ปี ขึน้ อยู่กบั
ประเภทกิจ การที่ขอรับ การส่งเสริมและสามารถขอรับสิท ธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามคุณค่ าของโครงการ (Merit-based
Incentives) ส่วนสิทธิและประโยชน์อ่นื ให้ได้รบั ตามเกณฑ์ ประกาศฉบับที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมการลงทุน
SMEs ทีจ่ ะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้ จะต้องเป็ นกิจการทีม่ เี งินลงทุนขัน้ ต่ าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า
500,000 บาท (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน
มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1 โดยเมื่อรวมกิจการทัง้ หมดทัง้ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและไม่ได้รบั การส่งเสริม ผูข้ อรับ
การส่งเสริมต้องมีสนิ ทรัพย์ถาวรสุทธิ หรือเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
BOI ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ SMEs ภายใต้มาตรการดังกล่าวใน 7 หมวดประเภทกิจการ ครอบคลุม 38 ประเภท
กิจการ ทัง้ กิจการการผลิตและการให้บริการ อาทิ กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว หรือ
เซรามิกส์ กิจการผลิตเครื่องดนตรี กิจการผลิตเหล็กหรือชิน้ ส่วนเหล็ก กิจการผลิตยางล้อสาหรับยานพาหนะ กิจการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิน้ ส่วน กิจการผลิตยา กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์ กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ เป็ นต้น
และหากมีการลงทุนเพิม่ หรือมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึน้ อาทิ
การวิจยั และพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาจาก
แหล่งในประเทศ การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง เป็ นต้น จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิม่ ขึน้ อีก 1 - 3 ปี ตาม
คุณค่าของโครงการ (Merit – based incentives)
ประกาศฉบับนี้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 และผูข้ อรับการส่งเสริมจะต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คาพิ พากษาคดีภาษี อากร: ภาษี เงิ นได้หกั ณ ที่จ่ายสาหรับค่าการตลาด
บริษทั A ประกอบกิจการในประเทศไทยจาหน่ ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนาเข้ามาจากบริษทั B ในประเทศสวีเดน บริษทั A
จ้างบริษทั C ให้บริการด้านการตลาดจากนอกประเทศไทย เช่นจัดส่งสิง่ พิมพ์และเอกสารโฆษณา และให้บริการด้าน
การตลาดอื่นๆ โดยคิดค่าบริการในอัตรา 1.5% ของยอดขายสุทธิในแต่ละปี ในปี 2535 บริษทั A จ่ายค่าบริการให้บริษทั
C โดยไม่ได้หกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ายตามมาตรา 70 เพราะถือว่าเป็ นการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (8) เจ้าพนักงาน
ประเมินได้ประเมินให้หกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ายในอัตรา 15% โดยถือว่าเป็ นค่าสิทธิ
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาจากข้อสัญญาและแผ่นพับโฆษณา เห็นได้ว่าบริษทั C ได้ให้บริการด้านการตลาดโดยใช้
ข้อมูลความรูค้ วามชานาญด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ เอกสารแผ่นพับนอกจากจะแสดงข้อมูลสินค้าแล้ว ยังแสดงประวัติ
การก่ อ ตัง้ บริษัท ในเครือ บทความ ภาพผลิต ภัณฑ์ และภาพทิว ทัศ น์ ซึ่ง เป็ น งานศิล ปกรรมอัน ถือ ได้ว่ า มีลิข สิท ธิ ์
นอกจากนี้บริษทั C ต้องใช้พนักงานเก็บรวบรวมพฤติกรรมผู้บริโภคและวิเคราะห์การตลาดจึงเป็ นการสร้างสรรค์ งาน
สัญ ญายังก าหนดให้บริษัท A จัดพิมพ์แ ผ่น พับ อันเป็ นงานที่มีลิข สิท ธิ ์ เข้า ลักษณะเป็ น การทาซ้ าเพื่อเผยแพร่ แ ก่
สาธารณชน ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายจึงเข้าลักษณะค่าสิทธิ เป็ นเงินได้ตามมาตรา 40(3) บริษทั A จึงมีหน้าทีห่ กั ภาษีเงินได้ ณ
ทีจ่ ่าย
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