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อนุมตั ิ ร่าง พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สนิ ส่วน
บุคคล ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดยพระราชบัญญัตนิ ้ีได้กําหนดบทนิยามให้ “ทรัสต์” หมายความว่า นิตสิ มั พันธ์ท่ี
เกิดขึน้ ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และ “การจัดการทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล” หมายความว่า การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของผู้
ก่อตัง้ ทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผูร้ บั ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยขอบเขตของทรัสต์
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล และไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการดังต่อไปนี้ คือ 1)
มีวตั ถุประสงค์เป็ นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็ นการพ้นวิสยั หรือเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 2) การระดมทุนจากประชาชน 3) การจัดการทรัสต์ท่อี ยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน และ 4) การจัดการทรัสต์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นทรัสต์เพื่อการประกอบธุรกิจทีม่ กี ฎหมายกํากับดูแล
ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลนี้ปัจจุบนั อยู่ในขัน้ ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก่อนส่งให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาต่อไป
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อนุมตั ิ จดั เก็บภาษี จากธุรกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 อนุ มตั ริ ่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากรเพื่อจัดเก็บ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ จากผูป้ ระกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ ดังนี้
- กําหนดวิธกี ารส่งหมายเรียกถึงบุคคลซึง่ อยู่นอกราชอาณาจักรทีป่ ระกอบกิจการโดยใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
- กําหนดอัตราภาษีทใ่ี ช้ในการคํานวณภาษีมลู ค่าเพิม่ สําหรับการให้บริการโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผรู้ บั บริการ
ซึง่ ไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
- กําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสําหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ ของผูป้ ระกอบการทีอ่ ยู่นอกราชอาณาจักรซึง่ ประกอบ
กิจการให้บริการโดยใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผรู้ บั บริการซึง่ ไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
และได้ใช้บริการนัน้ ในราชอาณาจักร และการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ ของเจ้าของแพลตฟอร์ม (Plat form เจ้าของระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์) อีกทัง้ กําหนดห้ามมิให้ผปู้ ระกอบการ/เจ้าของแพลตฟอร์มดังกล่าวซึง่ ได้
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ จากผูซ้ อ้ื สินค้าหรือบริการ
- กําหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชําระภาษีของผูป้ ระกอบการทีอ่ ยู่นอกราชอาณาจักรรวมทัง้ เจ้าของ
แพลตฟอร์ม ให้ย่นื แบบแสดงรายการภาษี และการชําระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของ
กรมสรรพากร
- กําหนดให้ผปู้ ระกอบการทีอ่ ยู่นอกราชอาณาจักรและเจ้าของแพลตฟอร์มทีต่ อ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ มีมลู ค่าของฐาน
ภาษีตามทีก่ าํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้ย่นื คําขอตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกาํ หนด

ภาษี สาํ หรับการได้รบั ประโยชน์ จากการพัฒนาสาธารณูปโภค

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อนุมตั ริ ่างพระราชบัญญัตภิ าษีการได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภคขัน้ พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งกําหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งเป็ นเจ้าของทีด่ นิ หรือครอบครองทีด่ นิ อันเป็ นทรัพย์สนิ ของรัฐหรือเป็ นเจ้าของห้องชุดมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท
และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นเจ้าของโครงการอาคารชุดทีย่ งั ไม่ได้จาํ หน่ายซึง่ อยู่รอบ
พืน้ ทีท่ ม่ี โี ครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ เป็ นผูเ้ สียภาษีจากมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
ทีด่ นิ หรือห้องชุด

มาตรการภาษี เพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นอัตราค่าแรงขัน้ ตํา่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อนุ มตั ิร่างพระราชกฤษฎีกาฯ สําหรับมาตรการภาษีเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับขึน้ อัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าโดยให้หกั รายจ่ายได้เพิม่ ขึน้ อีก 15% สําหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็ นค่าจ้าง
รายวันให้แก่ลกู จ้าง สําหรับนายจ้างทีเ่ ป็ น
บุคคลธรรมดา ซึง่ มีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน และมีเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร รวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี
- บริษทั ซึง่ มีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยล้าน
บาทต่อปี ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีทไ่ี ด้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้
โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าทีค่ ณะกรรมการค่าจ้างประกาศ
กําหนด ซึง่ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป และไม่ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้เนื่องจากรายจ่ายใน
การจ้างงานตามพระราชกฤษฎีกาอื่นทีอ่ อกตามความในประมวลรัษฎากรอีกไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

-
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คําพิ พากษาฎีกาคดีภาษี อากร – ค่าใช้จ่ายปันส่วนจากต่างประเทศ

ธนาคาร A เป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ธนาคารฯได้นําค่าใช้จ่ายปั นส่วนจากสํานักงานใหญ่และสํานักงานภูมภิ าค
ในต่างประเทศมาหักเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในประเทศไทย ซึง่ อนุ สญ
ั ญาภาษี
ซ้อนทีป่ ระเทศไทยทํากับต่างประเทศกําหนดให้นําค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการทัวไปซึ
่ ง่ เกิดขึน้ ในต่างประเทศมาหัก
เป็ นรายจ่ายได้ไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะมีขน้ึ ประเทศไทยหรือในประเทศอื่น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของสาขา
ทัง้ หมดไม่ใช่เฉพาะสาขาในประเทศไทย วิธกี ารเฉลีย่ ค่าใช้จ่ายทีป่ ั นส่วนมาจากต่างประเทศ หากเป็ นค่าใช้จ่ายทางตรง
สําหรับบุคลากรของสํานักงานใหญ่ทถ่ี ูกจัดสรรปั นส่วนไปเพื่อช่วยสนับสนุนหน่ วยงานต่างชาติต่าง ๆ จะคิดตามเวลาทีไ่ ด้
ใช้ไปสําหรับงานซึง่ ได้ดาํ เนินการไปเพื่อช่วยสนับสนุ นหน่ วยงานต่างชาติต่าง ๆ ตามลําดับ รวมถึงสาขาประเทศไทยด้วย
ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางตรง ส่วนค่าใช้จ่ายในการให้บริการแนะนําจะเฉลีย่ ตาม
ระยะเวลาทีใ่ ห้บริการ เจ้าหนักงานประเมินได้ประเมินโดยไม่ให้นําค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็ นรายจ่าย
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าธนาคารฯไม่มสี ทิ ธินําค่าใช้จ่ายปั นส่วนมาหักเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ เนื่องจากธนาคารฯ
ไม่ได้นําสืบถึงผลประโยชน์ท่คี ํานวณเป็ นปริมาณงานที่ได้รบั จากการปั นส่วนค่าใช้จ่ายตามวิธกี ารต่างๆ จึงไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าวิธกี ารปั นส่วนค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมและเกินสมควรหรือไม่ หรือเป็ นไปเพื่อความจําเป็ นของสาขาใน
ประเทศไทยเพียงใด นอกจากนี้ยงั ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังสูงกว่าค่าใช้จ่ายทีป่ ั นส่วนมาในปี ก่อนๆเป็ นจํานวนมาก
ธนาคารฯไม่ได้นําสืบว่ามีสาขาทัวโลกเท่
่
าใด ค่าใช้จ่ายทีป่ ั นส่วนมามีความเหมาะสมกับรายได้หรือกําไรของกิจการทัวโลก
่
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