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ขยายเวลาลดอตัราภาษมีลูคา่เพมิตอ่ไป 1 ปี 
ตามทพีระราชกฤษฎีกา ฉบับท ี684 ทไีดอ้อกเมือวันท ี30 กันยายน 2562 ไดล้ดอัตรา

ภาษีมลูคา่เพมิจาก 10% เป็น 7%(รวมภาษีทอ้งถนิ) ตังแตวั่นท ี1 ตลุาคม 2560 ถงึวันท ี

30 กนัยายน 2563 นัน พระราชกฤษฎกีา ฉบับท ี715 ไดอ้อกเมอืวันท ี23 กนัยายน 2563 

อนุมัตใิหข้ยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคา่เพมิเหลอื 7% (รวมภาษีทอ้งถนิ) ต่อไปอกี 1 

ปี ตังแตว่ันท ี1 ตลุาคม 2563 จนถงึวันท ี30 กนัยายน 2564 
 
การปรบัปรงุรายไดร้ายจา่ยของบรษิทัทมีคีวามสมัพนัธก์นั 
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมอืวนัท ี1 กนัยายน 2563 อนุมัตริา่งกฎกระทรวงสองฉบับดังนี 

ร่างกฎกระทรวง ว่าดว้ยการปรับปรุงรายไดแ้ละรายจ่ายของบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ

บคุคลทมีคีวามสัมพันธกั์น 

- ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กําหนดลักษณะการดําเนินการดา้นการพาณิชยห์รือ

การเงนิทเีชอืไดว้า่มกีารถา่ยโอนกําไรระหวา่งกันของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีมี

ความสัมพันธก์ัน และกําหนดหลักเกณฑใ์หเ้จา้พนักงานปรับปรุงรายไดแ้ละรายจา่ยของ

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทมีคีวามสัมพันธก์นั 

รา่งกฎกระทรวง วา่ดว้ยการกําหนดจํานวนรายไดข้องบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลตาม

มาตรา 71 ตร ีวรรคสาม 

- ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กําหนดใหบ้รษัิทหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทมีรีายได ้

นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาทต่อรอบระยะเวลาบัญช ีไมต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมระหวา่ง

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทมีคีวามสัมพันธก์นั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชเีรมิในหรอื

หลังวันท ี1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
 
 



 
หลกัเกณฑก์ารจําหนา่ยหนสีูญสาํหรบัการปรบัโครงสรา้งหนขีอง SME 
เพอืชว่ยเหลอืธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทไีดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิ

เชอืไวรัสโคโรนา 2019 ดังนัน กฎกระทรวง ฉบับท ี367 ไดอ้อกมาเมอืวันท ี28 สงิหาคม 

2563 เพือใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีแก่เจา้หนีอนืทีมิใช่สถาบันการเงนิ หรือเจา้นีอืน

ตามทีกฎกระทรวงฉบับนีกําหนด มีสทิธหิักรายจ่ายหนีสูญไดโ้ดยไม่ตอ้งปฏิบัติตาม

หลักเกณฑใ์นขอ้ 4 – 6 ของกฎกระทรวง ฉบับท ี186 สําหรับการปลดหนีใหแ้กลู่กหนีอัน

เนืองมาจากการปรับโครงสรา้งหนีของเจา้หนีอืนดังกล่าว ทไีดก้ระทําระหว่างวันที 1 

มกราคม 2563 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 และไดดํ้าเนนิการปรับปรงุโครงสรา้งหนีโดยนํา

หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสรา้งหนีของสถาบันการเงนิทีธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศกําหนดมาใช ้
 
หลกัเกณฑก์ารหกัรายจา่ยสองเทา่สาํหรบัการจา่ยคา่จา้งใหล้กูจา้ง 
ตามทีพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 708 ไดอ้อกมาเมือวันที 12 กรกฎาคม 2563 เพือ

กําหนดใหบ้รษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลหักรายจา่ยไดเ้พมิขนึ 200% (รวมเป็น 300%) 

สําหรับค่าจา้งทีไดจ้่ายใหแ้กลู่กจา้งซงึไดจ้่ายจรงิ ตังแต่วัน วันท ี1 เมษายน 2563 ถงึ

วันท ี31 กรกฎาคม 2563 ตอ่มาเมอืวันท ี20 สงิหาคม 2563 สรรพากรไดม้ปีระกาศอธบิดี

กรมสรรพากรเกยีวกับภาษีเงนิได ้ฉบับท ี382 ซงึไดอ้อกมาเพือกําหนดหลักเกณฑก์ารหกั

รายจา่ยดังกลา่ว ดังนี 

- ตอ้งเป็นการจา่ยคา่จา้งใหแ้กลู่กจา้งตามสัญญาจา้งแรงงานและลูกจา้งตอ้งเป็น

ผูป้ระกันตนตามกฎหมายว่าดว้ยประกันสังคมและลูกจา้งนันไดร้ับค่าจา้งไม่เกนิเดือนละ 

15,000 บาท 

- ตอ้งมีจํานวนลูกจา้งทเีป็นผูป้ระกันตนตามกฎหมายว่าดว้ยประกันสังคม ณ วัน

สดุทา้ยของเดอืนเมษายน 2563 เดอืนพฤษภาคม 2563 เดอืนมถินุายน 2563 และ เดอืน

กรกฎาคม 2563 แลว้แต่กรณี ไมน่อ้ยกวา่จํานวนลูกจา้ง ณ วันสดุทา้ยของเดอืนมีนาคม 

2563 เวน้แตล่กูจา้งตายหรอืเกษียณอาย ุทพุพลภาพ หรอืตาย 

- บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทใีชส้ทิธหิักรายจา่ยดังกลา่วตอ้งแจง้ขอ้มลู เชน่ 

รายจา่ยคา่จา้งแรงงาน ใหแ้กก่รมสรรพากรผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของกรมสรพา

กร ภายในระยะเวลาทกํีาหนด 
 
หลกัเกณฑก์ารหกัรายจา่ยสําหรบัคา่ปรบัปรงุโรงแรม 
ตามทีพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 698 ไดอ้อกมาเมือวันที 22 มิถุนายน 2563 เพือ

กําหนดใหบ้รษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลซงึเป็นผูป้ระกอบธรุกจิโรงแรมตามกฎหมายวา่

ดว้ยโรงแรม หักรายจ่ายไดเ้พมิขนึ 150% (รวมเป็น 250%) สําหรับรายจ่ายซงึเป็น

รายจา่ยจรงิเพอืตอ่เตมิ เปลยีนแปลง ขยายออก หรอื ทําใหด้ขีนึซงึทรัพยส์นิทเีกยีวเนือง

กบักจิการโรงแรมนัน แตไ่มใ่ช่การซอ่มแซมใหค้งสภาพเดมิ ตอ่มาเมอืวันท ี20 สงิหาคม 

2563 สรรพากรไดม้ปีระกาศอธบิดีกรมสรรพากรเกยีวกับภาษีเงนิได ้ฉบับท ี381 ซงึได ้

ออกมาเพอืกําหนดหลักเกณฑก์ารหักรายจา่ยดังกลา่ว เชน่ 

- เป็นการต่อเตมิ เปลยีนแปลง ขยายออก หรอื ทําใหด้ีขนึซงึทรัพยส์นิ แต่ไม่ใช่

การซอ่มแซมใหค้งสภาพเดมิ สําหรับอาคารทมีไีวใ้ชป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมาย

วา่ดว้ยโรงแรม และเครอืงตกแต่งหรอืเฟอรน์เิจอรท์เีป็นสว่นประกอบและยดึตดิกบัอาคาร

โรงแรมเป็นการถาวรโดยไม่อาจแยกออกจากอาคารได ้นอกจากจะทําลาย ทําใหบุ้บ

สลาย หรอืทําใหท้รัพยนั์นเปลยีนแปลงรปูทรงหรอืสภาพไป 

- การต่อเติม เปลียนแปลง ขยายออก หรือ ทําใหด้ีขนึซงึเครืองตกแต่งหรือ

เฟอรน์ิเจอรข์า้งตน้ ตอ้งเกดิจากสัญญาหรือใบสังจา้งหรือขอ้ตกลงในลักษณะทํานอง

เดยีวกนั ทไีดก้ระทําระหวา่งวนัท ี1 มกราคม 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563  

- การตอ่เตมิ เปลยีนแปลง ขยายออกหรอืทําใหด้ขีนึของอาคารทมีไีวใ้ชป้ระกอบ

ธรุกจิโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม ตอ้งขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามกฎหมายวา่

ดว้ยการควบคุมอาคาร โดยยนืคําขอรับอนุญาตต่อเจา้พนักงานทอ้งถนิตังแต่วันที 1 

มกราคม 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 



- แจง้โครงการลงทุนและแผนการลงทุนต่อกรมสรรพากรผ่านระบบเครือข่าย

อนิเตอรเ์น็ต ภายในวันท ี31 พฤษภาคม 2564 และจัดทํารายละเอยีดทรัพยส์นิทใีชส้ทิธ ิ

และเกบ็ไวใ้หเ้จา้พนักงานประเมนิตรวจสอบ 
 
หลกัเกณฑก์ารหกัรายจา่ยสําหรบัคา่อบรมสมัมนาของลกุจา้ง 
ตามทีพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 697 ไดอ้อกมาเมือวันที 22 มิถุนายน 2563 โดย

กําหนดใหบ้รษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลหักรายจา่ยไดเ้พมิขนึ 100% (รวมเป็น 200%) 

สําหรับรายจ่ายค่าอบรมสัมมนา ค่าหอ้งพัก ค่าขนสง่ หรอืรายจ่ายอนืทเีกยีวขอ้งในการ

อบรมสัมมนาภายในประเทศ ต่อมาเมือวันท ี19 สงิหาคม 2563 สรรพากรไดม้ีประกาศ

อธบิดกีรมสรรพากรเกยีวกบัภาษีเงนิได ้ฉบับท ี380 ซงึไดอ้อกมาเพือกําหนดหลักเกณฑ์

การหกัรายจา่ยดังกลา่ว เชน่ 

- ค่าหอ้งสัมมนา หมายความรวมถงึค่าใชจ้่ายทผีูใ้หบ้รกิารหอ้งสัมมนาเรียกเก็บ

เป็นคา่อาหาร และเครอืงดมืจากการใชห้อ้งสัมมนาตามปกตทิางการคา้ 

- เป็นการอบรมสัมมนาเพอืเพมิความรูข้องลกูจา้งของตนและเป็นไปเพือประโยชน์

ของกจิการ ซงึตอ้งจัดทําโครงการอบรมสัมมนาโดยมหีลักฐานเอกสารประกอบโครงการ 

เพอืประโยชน์ในการแสดงตอ่เจา้พนักงานประเมนิ 

- รายจา่ยทไีดจ้่ายไปเป็นค่าหอ้งสัมมนา ค่าหอ้งพัก ค่าขนสง่ หรอืรายจ่ายอืนที

เกยีวขอ้งในการอบรมสัมมนาภายในประเทศตอ้งเป็นการจัดขนึใหแ้กล่กูจา้ง หรอืทไีดจ้่าย

ใหแ้กผู่ป้ระกอบธุรกจินําเทยีว ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจินําเทยีวและมัคคุเทศกเ์พือการ

อบรมสมัมนาดังกลา่ว ตังแตว่นัท ี1 มกราคม 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 
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Dbriefs 
A series of live, on-
demand and interactive 
webcasts focusing on 
topical tax issues for 
business executives.  

Power of With 
Focus on the power 
humans have with 
machines. 

Tax@hand 
Latest global and 
regional tax news, 
information, and 
resources. 

   
 

 

 

Deloitte’s 175th milestone year is the first 
anniversary to be acknowledged and celebrated 
globally.  
 
This uniquely unifying moment offers the 
opportunity to demonstrate the value of 
Deloitte’s role in the world—past and future. 
Deloitte has been making an impact that 
matters for 175 years and will continue to do so 
for many years to come. 
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