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อนุมติัร่าง พ.ร.บ. ทรสัตเ์พ่ือการจดัการทรพัยสิ์นส่วนบคุคล 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2561 อนุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อการจดัการทรพัยส์นิสว่น

บุคคล ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดยพระราชบญัญตัน้ีิไดก้ําหนดบทนิยามให ้“ทรสัต์” หมายความว่า นิตสิมัพนัธ์ที่

เกดิขึน้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ “การจดัการทรพัย์สนิส่วนบุคคล” หมายความว่า การบรหิารจดัการทรพัย์สนิของผู้

ก่อตัง้ทรสัต์เพื่อประโยชน์ของผูร้บัประโยชน์ ตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยขอบเขตของทรสัต์

ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการจดัการทรพัยส์นิสว่นบุคคล และไม่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการดงัต่อไปน้ี คอื 1) 

มวีตัถุประสงคเ์ป็นการตอ้งหา้มชดัแจง้โดยกฎหมายเป็นการพน้วสิยัหรอืเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนั

ดขีองประชาชน 2) การระดมทุนจากประชาชน 3) การจดัการทรสัต์ที่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่าด้วยทรสัต์เพื่อ

ธุรกรรมในตลาดทุน และ 4) การจดัการทรสัตท์ีม่ลีกัษณะเป็นทรสัตเ์พื่อการประกอบธุรกจิทีม่กีฎหมายกาํกบัดแูล 

 
ร่างพระราชบญัญตัิทรสัต์เพื่อการจดัการทรพัย์สนิส่วนบุคคลน้ีปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎกีาก่อนสง่ใหส้ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาต่อไป 
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อนุมติัจดัเกบ็ภาษีจากธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่17 กรกฎาคม 2561 อนุมตัร่ิางพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากรเพื่อจดัเกบ็

ภาษมีลูค่าเพิม่จากผูป้ระกอบการธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Business) ในต่างประเทศ ดงัน้ี 

- กาํหนดวธิกีารสง่หมายเรยีกถงึบุคคลซึง่อยู่นอกราชอาณาจกัรทีป่ระกอบกจิการโดยใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

- กาํหนดอตัราภาษทีีใ่ชใ้นการคาํนวณภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบัการใหบ้รกิารโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูร้บับรกิาร

ซึง่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่   

- กาํหนดหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขสาํหรบัการเสยีภาษมีูลค่าเพิม่ของผูป้ระกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัรซึง่ประกอบ

กจิการใหบ้รกิารโดยใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูร้บับรกิารซึง่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

และไดใ้ชบ้รกิารนัน้ในราชอาณาจกัร และการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ของเจ้าของแพลตฟอรม์ (Plat form เจา้ของระบบ

โปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอืเจา้ของเวบ็ไซต)์ อกีทัง้กาํหนดหา้มมใิหผู้ป้ระกอบการ/เจา้ของแพลตฟอรม์ดงักล่าวซึง่ได้

จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่เรยีกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากผูซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิาร  

- กาํหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชําระภาษขีองผูป้ระกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัรรวมทัง้เจ้าของ

แพลตฟอรม์ ใหย้ื่นแบบแสดงรายการภาษ ีและการชาํระภาษผี่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทางเวบ็ไซต ์(Web Site) ของ

กรมสรรพากร  

- กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัรและเจา้ของแพลตฟอรม์ทีต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ซึง่มมีลูค่าของฐาน

ภาษตีามทีก่าํหนดโดยพระราชกฤษฎกีาใหย้ื่นคาํขอตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดกีาํหนด 

 

ภาษีสาํหรบัการได้รบัประโยชน์จากการพฒันาสาธารณูปโภค 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2561 อนุมตัร่ิางพระราชบญัญตัภิาษกีารไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งของรฐั ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ ซึ่งกําหนดใหบุ้คคลธรรมดาหรอืนิติ

บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทีด่นิ หรอืครอบครองทีด่นิอนัเป็นทรพัย์สนิของรฐัหรอืเป็นเจา้ของหอ้งชุดมูลค่าเกนิ 50 ล้านบาท 

และใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย ์และผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของโครงการอาคารชุดทีย่งัไม่ไดจ้าํหน่ายซึง่อยู่รอบ

พืน้ทีท่ีม่โีครงการพฒันาระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งของรฐั เป็นผูเ้สยีภาษจีากมลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ของ

ทีด่นิหรอืหอ้งชุด 

 

มาตรการภาษีเพ่ือลดผลกระทบจากการขึ้นอตัราค่าแรงขัน้ตํา่ 

คณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561 อนุมตัิร่างพระราชกฤษฎีกาฯ สําหรบัมาตรการภาษีเพื่อบรรเทา

ผลกระทบจากการปรบัขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ตํ่าโดยใหห้กัรายจ่ายได้เพิม่ขึน้อกี 15% สาํหรบัรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจา้ง

รายวนัใหแ้ก่ลกูจา้ง สาํหรบันายจา้งทีเ่ป็น  

- บุคคลธรรมดา ซึง่มกีารจา้งแรงงานไมเ่กนิสองรอ้ยคน และมเีงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรอื (8) แห่ง

ประมวลรษัฎากร รวมกนัไม่เกนิหน่ึงรอ้ยลา้นบาทต่อปี  

- บรษิทัซึง่มกีารจา้งแรงงานไม่เกนิสองรอ้ยคน และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิารรวมกนัไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยลา้น

บาทต่อปี ทัง้น้ี ในรอบระยะเวลาบญัชทีีไ่ดใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิได ้ 

โดยนายจา้งจะต้องจ่ายค่าจา้งรายวนัใหแ้ก่ลูกจ้างในอตัราไม่น้อยกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ตํ่าทีค่ณะกรรมการค่าจา้งประกาศ

กาํหนด ซึง่ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และไม่ใชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดเ้น่ืองจากรายจ่ายใน

การจา้งงานตามพระราชกฤษฎกีาอื่นทีอ่อกตามความในประมวลรษัฎากรอกีไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 
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คาํพิพากษาฎีกาคดีภาษีอากร – ค่าใช้จ่ายปันส่วนจากต่างประเทศ 

ธนาคาร A เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ธนาคารฯไดนํ้าค่าใชจ้่ายปันส่วนจากสาํนักงานใหญ่และสาํนักงานภูมภิาค

ในต่างประเทศมาหกัเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศไทย ซึง่อนุสญัญาภาษี

ซอ้นทีป่ระเทศไทยทาํกบัต่างประเทศกาํหนดใหนํ้าค่าใชจ้่ายในการบรหิารและจดัการทัว่ไปซึง่เกดิขึน้ในต่างประเทศมาหกั

เป็นรายจ่ายได้ไม่ว่าค่าใชจ้่ายจะมขีึน้ประเทศไทยหรอืในประเทศอื่น ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาขา

ทัง้หมดไม่ใช่เฉพาะสาขาในประเทศไทย วธิกีารเฉลีย่ค่าใชจ้่ายทีปั่นส่วนมาจากต่างประเทศ หากเป็นค่าใชจ้่ายทางตรง

สาํหรบับุคลากรของสาํนักงานใหญ่ทีถู่กจดัสรรปันสว่นไปเพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่างชาตต่ิาง ๆ จะคดิตามเวลาทีไ่ด้

ใชไ้ปสาํหรบังานซึง่ไดด้าํเนินการไปเพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่างชาตต่ิาง ๆ ตามลําดบั รวมถงึสาขาประเทศไทยดว้ย 

สว่นค่าใชจ้่ายทางออ้มจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละของค่าใชจ้่ายทางตรง สว่นค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารแนะนําจะเฉลีย่ตาม

ระยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร เจา้หนกังานประเมนิไดป้ระเมนิโดยไม่ใหนํ้าค่าใชจ้่ายดงักล่าวมาหกัเป็นรายจ่าย 

 

ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่าธนาคารฯไม่มสีทิธนํิาค่าใชจ้่ายปันสว่นมาหกัเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธ ิเน่ืองจากธนาคารฯ

ไม่ได้นําสบืถึงผลประโยชน์ที่คํานวณเป็นปรมิาณงานที่ได้รบัจากการปันส่วนค่าใชจ้่ายตามวธิกีารต่างๆ จงึไม่สามารถ

พสิูจน์ได้ว่าวธิกีารปันส่วนค่าใช้จ่ายมคีวามเหมาะสมและเกนิสมควรหรอืไม่ หรอืเป็นไปเพื่อความจําเป็นของสาขาใน

ประเทศไทยเพยีงใด นอกจากน้ียงัปรากฏว่าค่าใชจ้่ายดงักล่าวยงัสงูกว่าค่าใชจ้่ายทีปั่นส่วนมาในปีก่อนๆเป็นจาํนวนมาก 

ธนาคารฯไม่ไดนํ้าสบืว่ามสีาขาทัว่โลกเท่าใด ค่าใชจ้่ายทีปั่นสว่นมามคีวามเหมาะสมกบัรายไดห้รอืกาํไรของกจิการทัว่โลก

และของโจทกอ์ย่างไร   
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