
Tax & Legal Services Newsletter 
 

01 

 
 

Tax & Legal Services Newsletter 
 
เกบ็ภาษีจากธรุกิจสินทรพัยดิ์จิตลั  

พระราชกําหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิติลั และพระราชกําหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 19) ได้

ออกมาเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อกําหนดให้มกีารกํากบัและ

ควบคุมการประกอบธุรกจิและการดาํเนินกจิกรรมเกีย่วกบัสนิทรพัยด์จิทิลั และเพื่อการจดัเกบ็ภาษจีากครปิโทเคอรเ์รนซี

และโทเคนดจิทิลั 

 

สาระสาํคญัของพระราชกําหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิติลั เป็นการกําหนดนิยามของสนิทรพัย์ดจิติลั กาํหนดให้

ผูป้ระกอบการทัง้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทคเคนดจิทิลั ศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั นายหน้าซือ้ขายสนิทรพัย์

ดจิทิลั ผู้ค้าสนิทรพัย์ดจิติลั ต้องได้รบัอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อไม่ให้เปิดทางให้มกีารฟอกเงนิหรอืหลอกลวง

ประชาชน ในขณะทีพ่ระราชกําหนดแก้ไขเพิม่เติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 19) ได้กําหนดให้เงนิส่วนแบ่งของกําไรที่

ไดร้บัจากการถอื ครอบครองครปิโทเคอรเ์รนซ ีและผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการโอนครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืโทเคนดจิทิลัใน

ส่วนเฉพาะซึง่ตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าทีล่งทุน เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิทีต่้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิไดบุ้คคล

ธรรมดาโดยใหผู้จ้่ายเงนิไดห้กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 15% 
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การยกเว้นภาษีอากรสาํหรบัการควบรวมธนาคาร 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่17 เมษายน 2561 เพื่อยกเวน้ภาษีอากรสาํหรบัการควบรวมธนาคาร โดยยกเวน้ภาษีเงนิ

ไดใ้หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการทีธ่นาคารควบเขา้กนัหรอืโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนัซึง่

ตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าทุน และยกเวน้ภาษภีาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ใหแ้ก่ธนาคารทีค่วบเขา้

กนัหรอืโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนั การยกเวน้ภาษดีงักล่าวเป็นไปตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เพื่อใหธ้นาคารพาณิชยไ์ทยมคีวามแขง็แกร่งสามารถขยายกจิการไปต่างประเทศได ้

 
ยกเว้นภาษีสาํหรบั Angel Investor 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่337 ไดอ้อกมาและมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่20 เมษายน 2561 เพื่อใหห้กัค่าใชจ้่ายสาํหรบัภาษีเงนิได้

บุคคลธรรมดาสาํหรบัการลงทุนแบบ Angel Investor ดงัน้ี 

- ตอ้งเป็นการลงทุนในกจิการทีป่ระกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายเชน่ อาหารและการเกษตร การประหยดัพลงังาน เป็น

ตน้ โดยไดร้บัการรบัรองจากสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแ่ห่งชาต ิ

- ใหห้กัรายจ่ายไดส้าํหรบัการลงทนุในหุน้ของบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลไม่เกนิ 100,000 บาท ทีจ่่ายระหว่าง

วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยผูม้เีงนิไดต้อ้งถอืหุน้ในบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลนัน้ไม่

น้อยกว่า 2 ปีต่อเน่ืองกนันบัแต่วนัทีล่งทุนในหุน้นัน้ 

- บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีล่งทุนตอ้งจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 และมทีุนชาํระแลว้ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชี

ไม่เกนิ 30 ลา้นบาท  

- บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีล่งทุนตอ้งมรีายไดจ้ากกจิการทีป่ระกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ตํ่ากว่า 80% 

ของรายไดท้ัง้หมด  

 
หลกัเกณฑก์ารยกเว้นภาษีสาํหรบัการท่องเท่ียวเมืองรอง 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่335 ไดอ้อกมาและมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่10 เมษายน 2561 เพื่อใหห้กัค่าใชจ้่ายในการคาํนวณภาษี

เงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัการท่องเทีย่วเมอืงรองดงัน้ี 

- ใหห้กัค่าใชจ้่ายในการคํานวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัค่าทีพ่กัโรงแรมในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง หรอืในเขต

พืน้ทีท่่องเทีย่วอื่นใดทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด โดยต้องจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 

หรอืเป็นค่าทีพ่กัโฮมสเตยไ์ทยในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

- ให้หกัค่าใชจ้่ายในการคํานวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัค่าบรกิารที่จ่ายใหแ้ก่ผู้ประกอบธุรกจินําเทีย่วตาม

กฎหมายว่าดว้ยธุรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก ์สาํหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง หรอืในเขตพืน้ที่

ท่องเทีย่วทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด หรอืตามเสน้ทางท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการรบัรองจากกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

- การหกัค่าใชจ้่ายดงักล่าวใหห้กัไดต้ามทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาท ทัง้น้ี เฉพาะค่าบรกิารหรอืค่าทีพ่กัทีไ่ดจ้่าย

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข ทีอ่ธบิดี

ประกาศกาํหนด 
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การยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรบัคนพิการ 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 336 ได้ออกมาและมผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

ใหแ้ก่เงนิไดข้องผูม้เีงนิได้เป็นคนพกิารซึ่งเป็นคนต่างดา้วและเป็นผู้อยู่ในประเทศทีม่อีายุไม่เกนิ 65 ปีบรบิูรณ์ในปีภาษี 

เฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิ  190,000 บาท โดยผูม้เีงนิไดม้หีนงัสอืรบัรองความพกิารจากกรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคน

พกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคม และความมัน่คงของมนุษย ์เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ต้องไดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 

2560 เป็นตน้ไป และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด 

 
คาํพิพากษาฎีกา – ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการโอนกิจการ 

บรษิัท ก ได้โอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่ บรษิัท ข โดยบรษิัท ก ได้จดทะเบยีนเลกิกจิการและชําระบญัชใีนรอบระยะเวลา

บญัชทีีเ่ลกิกจิการ สญัญาโอนกจิการกําหนดราคาโอนเป็นเงนิ 998 ลา้นบาท โดยมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัโอนกจิการ 

293 ลา้นบาท จาํนวนเงนิทีส่งูกว่ามลูค่าทรพัยส์นิสทุธจิาํนวน 705 ลา้นบาท โจทก ์บรษิทั ก ถอืว่าเป็นค่าความนิยมซงึไม่

ต้องนํามารวมคํานวณกําไรสุทธติามมาตรา 74 แห่งประมวลรษัฎากร แต่เจา้พนักงานประเมนิเหน็ว่าเงนิจาํนวนดงักล่าว

เป็นค่าตอบแทนจากค่าความนิยมดงักล่าว ถอืเป็นรายไดท้ีต่อ้งนํามารวมคาํนวณกาํไรสทุธเิพือ่เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 

ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่างบการเงนิของบรษิทั ก ระบุว่ามกีาํไรจากการโอนกจิการเป็นจาํนวนเงนิดงักล่าว ซึง่กาํไรทีเ่ป็นจาํนวน

เงนิที่แน่นอน ค่าความนิยมดงักล่าวไม่ได้รบัรู้เป็นรายการทรพัยส์นิของบรษิัทมาตัง้แต่ต้น จงึมใิช่กรณีที่จะต้องตรีาคา

ตลาดเพื่อไดป้ระโยชน์ในการไม่นํามารวมคํานวณกาํไรสทุธ ิจงึตอ้งนํากาํไรดงักล่าวมารวมคาํนวณกาํไรสทุธเิพื่อเสยีภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 

 

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร – ใบกาํกบัภาษีกรณีบริษทัเปล่ียนแปลงช่ือและท่ีอยู่ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ค ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัจาํกดั และยา้ยทีอ่ยู่ต่อ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ในดอืนกรกฎาคม 2559 ต่อมาไดจ้ดทะเบยีนแจง้การแปรสภาพและยา้ยทีอ่ยู่ต่อสาํนักงานสรรพากรในเดอืนสงิหาคมและ

เดอืนกนัยายน 2559 ตามลําดบั ในช่วงเวลาดงักล่าวบรษิทัไดใ้ชช้ื่อและทีอ่ยู่เดมิก่อนการเปลีย่นแปลงในการออกเอกสาร

ใบกาํกบัภาษซีือ้ บรษิทัฯ ขออนุโลมใหใ้ชใ้บกาํกบัภาษดีงักล่าวไดเ้พราะหากตอ้งมกีารแกไ้ขจะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั

คู่คา้ของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการใชช้ือ่และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ีเพราะตอ้งแกไ้ขเอกสารจาํนวนจาํนวนมาก 
 

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าผูซ้ือ้ไม่มสีทิธนํิาใบกาํกบัภาษดีงักล่าวไปถอืเป็นภาษซีือ้ในการคํานวณภาษีมลูค่าเพิม่ เน่ืองจาก

เป็นใบกํากบัภาษีทีม่ขีอ้ความไม่ถูกต้องหรอืไม่สมบูรณ์ในส่วนทีเ่ป็นสาระสําคญั และผูอ้อกใบกํากบัภาษีต้องรบัผดิตาม

ประมวลรษัฎากร จงึไม่อาจอนุโลมตามทีบ่รษิทัฯ รอ้งขอได ้
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