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ใช้อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ต่อไปอีก 1 ปี  

คําสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี่ 65/2559 ได้ออกมาเพื่อกําหนดให้เกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่อตัรา 

7% ต่อไปอกี 1 ปี จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2560  

แนวทางการคาํนวณขาดทุนของกิจการส่งเสริมการลงทุน 

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ที ่ป. 9/2559 ไดอ้อกมาเพื่อกําหนดหลกัเกณฑก์ารใช้

ผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 

- บรษิทัทีป่ระกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนสามารถนําผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ระหว่างระยะเวลา

ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปหกัจากกาํไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได้

นิตบิุคคลมกีาํหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี โดยจะเลอืกหกัจากกาํไรสทุธปีิใดปีหน่ึงหรอืหลายปีกไ็ด ้

- บริษัทที่ประกอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 1 บตัรส่งเสริม ให้หกักลบกําไรและ

ขาดทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของทุกบัตรส่งเสริมในรอบ
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ระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัก่อน เพื่อใหไ้ดผ้ลกําไรประจาํปีหรอืผลขาดทุนประจาํปีของกจิการทีไ่ดร้บัการ

สง่เสรมิ 

 ถ้าคํานวณแล้วมผีลกําไรประจําปี จะได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในบตัร

สง่เสรมิ มลูค่าผลกาํไรประจาํปีทีใ่ชส้ทิธยิกเวน้ใหปั้นสว่นตามสดัสว่นของผลกําไรทีเ่กดิขึน้จรงิ

ของแต่ละบตัรสง่เสรมิ

 ถ้าคํานวณแลว้มผีลขาดทุนประจําปี สามารถนําผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ระหว่างระยะเวลาทีไ่ดร้บั

การส่งเสรมิการลงทุนไปหกัจากกําไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษีเงนิ

ไดนิ้ตบิุคคลมกีาํหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี โดยจะเลอืกหกัจากกาํไรสทุธปีิใดปีหน่ึงหรอืหลายปีกไ็ด้

มลูค่าผลขาดทุนประจาํปีทีย่งัคงเหลอือยู่ใหค้ํานวณโดยการปันสว่นตามสดัสว่นของผลขาดทุน

ทีเ่กดิขึน้จรงิในแต่ละบตัรสง่เสรมิ

- กรณีบรษิัททีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนประกอบกจิการทัง้ทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและที่

ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล การคํานวณกาํไรสุทธแิละขาดทุนสุทธใิหถ้ือปฏบิตัิตามประกาศ

กรมสรรพากรลงวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2530 

กาํหนดให้คนต่างด้าวต้องขอใบผ่านภาษี 

กรมสรรพากรไดอ้อกประกาศอธบิดกีรมสรรพากรแกไ้ขเพิม่เตมิใหค้นต่างดา้วทีม่เีงนิไดจ้ากการขายเพชร 

พลอย ฯลฯ เป็นคนต่างดา้วทีต่อ้งขอใบผ่านภาษอีากร  

ค่าตอบแทนท่ีไม่ต้องนํามารวมคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ ฉบบัที่ 211 ได้ออกมาเพื่อกําหนดค่าตอบแทนทีไ่ม่

ต้องนํามารวมคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้แก่มูลค่าการให้บริการไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้

ให้บริการไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยั ไม่เกินจํานวนหน่วยที่กําหนดโดยคณะกรรมการ 

นโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

การหกัค่าใช้จ่ายท่องเท่ียว 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่322 ไดอ้อกมาเพื่อกระตุ้นการท่องเทีย่ว โดยกําหนดใหผู้ม้เีงนิไดส้ามารถนําค่าใชจ้่าย

ทีไ่ดจ้่ายระหว่างวนัที ่1 – 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 1) ค่าบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจินําเทีย่วตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก ์2) ค่าทีพ่กัในโรงแรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ย

โรงแรม สาํหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ มาหกัเป็นค่าใชจ้่ายในการคํานวณภาษเีงนิไดบุ้คคล

ธรรมดาไดต้ามจาํนวนทีจ่่ายจรงิแต่รวมทัง้หมดแลว้ไม่เกนิ 15,000 บาท 

มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่าย

กฎกระทรวง ฉบบัที ่323 ไดอ้อกมาเพื่อกําหนดใหบุ้คคลธรรมดาสามารถหกัค่าใชจ้่ายในการคํานวณภาษี

เงนิไดบุ้คคลธรรมดาไดส้าํหรบัค่าซือ้สนิค้าหรอืบรกิารในระหว่างวนัที ่14 – 31 ธนัวาคม 2559 ตามทีจ่่าย

จรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาท ทัง้น้ีไม่รวมถงึการซือ้สุรา เบยีร ์ไวน์ ยาสบู น้ํามนั ก๊าซสาํหรบัเตมิยานพาหนะ 
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รถยนต์ รถจกัรยานยนต ์และเรอื และไม่รวมถงึบรกิารนําเทีย่วและทีพ่กัโรงแรม โดยต้องมหีลกัฐานการซือ้

เป็นใบกาํกบัภาษเีตม็รปูแบบ 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 
(“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally 
separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and 
private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies 
through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-
class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn 
more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with 
us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices 
operating in Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand 
and Vietnam – was established to deliver measurable value to the particular demands of increasingly intra-
regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of 
Deloitte Southeast Asia Ltd combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent 
high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are 
separate and independent legal entities. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 
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