ฉบับที่ 41/2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565

ผลการประชุม ครม. ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระทรวงการคลัง ประจาวันที่ 8 มี.ค.2565
________________________________________

นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และนายสั น ติ พร้ อมพัฒ น์
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่า การกระทรวงการคลัง ร่ ว มเปิ ดเผยผลการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
กระทรวงการคลัง ประจาวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. มาตรการบรรเทาภาระภาษีสาหรับการซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้
เห็ นชอบหลักการมาตรการบรรเทาภาระภาษี ส าหรั บ การซื้ อขายสิ นทรั พย์ดิจิทลั โดยยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ ม
ส าหรั บ การโอนคริ ป โทเคอร์ เรนซี ห รื อโทเคนดิ จิท ัล ในศู น ย์ซ้ื อ ขายสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ท ัล ที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (Exchange) และการโอนสกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมทั้งอนุ ญาตให้หกั ผลขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ใน Exchange ออกจากกาไรจากการขายสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ใน Exchange ได้
“ประเด็นนี้ จะทาให้การซื้ อขายสิ นทรัพ ย์ดิจิทลั ของนักลงทุ นในประเทศไทยเกิ ดขึ้ นใน
Exchange ของประเทศไทยซึ่ ง มี ค วามน่ าเชื่ อถื อ เนื่ องจากอยู่ในการก ากับ ดู แลของส านัก งาน ก.ล.ต. และ
หน่ วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทาให้ประเทศไทยมีโครงสร้ างพื้นฐานระบบการชาระเงินในอนาคตที่
พร้อมสาหรับเศรษฐกิจดิจิทลั ”
นายเอกนิติ นิต ิท ณ
ั ฑ์ป ระภาศ อธิ บ ดีก รมสรรพากร เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลัง
โดยกรมสรรพากร ได้ให้ความสาคัญแก่การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมสิ นทรัพย์ดิจิทลั การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินในอนาคตที่พร้อมสาหรับเศรษฐกิจดิจิทลั
จึง ได้เสนอร่ า งพระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่า ด้ว ยการยกเว้น ภาษีม ูล ค่า เพิ ่ม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จานวน 2 ฉบับ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการโอนคริ ปโทเคอร์ เรนซี หรื อโทเคนดิจิทลั
ใน Exchange และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการโอนสกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
ตามโครงการพัฒนาและทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารแห่ งประเทศไทยสาหรับการใช้
งานภาคประชาชน โดยมีหลักการสรุ ปได้ ดังนี้
1. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการโอนคริ ปโทเคอร์ เรนซี หรื อโทเคนดิจิทลั ใน Exchange
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการโอนสกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
(Retail CBDC) ตามโครงการพัฒนาและทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
สาหรับการใช้งานภาคประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

-2รวมทั้งได้ออกร่ างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริ ปโทเคอร์
เรนซี หรื อโทเคนดิ จิทลั เฉพาะที่ ตีราคาเป็ นเงิ นได้เกิ นกว่าที่ลงทุ น เป็ นจานวนเท่ากับผลขาดทุนจากการโอน
คริ ปโทเคอร์ เรนซี หรื อโทเคนดิจิทลั ที่เกิดขึ้นในปี ภาษีเดียวกัน ทั้งนี้ เฉพาะผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการ
โอนคริ ปโทเคอร์เรนซี หรื อโทเคนดิจิทลั ใน Exchange ตั้งแต่วนั ที่พระราชกาหนดการประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั พ.ศ. 2561 มีผลใช้บงั คับ (14 พฤษภาคม 2561) เป็ นต้นไป
“การบรรเทาภาระภาษีส าหรับ การซื้ อ ขายสิ น ทรัพ ย์ดิจิท ลั นั้น จะช่ว ยให้ผู ล้ งทุน ใน
สิ นทรัพ ย์ดิจิท ลั ได้รับ ความสะดวกในการปฏิบ ตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย และได้รับความเป็ นธรรมในการเสี ย
ภาษีมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้การซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของนักลงทุนที่เกิดขึ้นใน Exchange ของประเทศไทย
มีความน่าเชื่ อถือ ปลอดภัย และให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการใช้เงินดิจิทลั ในอนาคตต่อไป”
2. มาตรการยกเว้ นภาษีการระดมทุนใน Startup ไทยผ่าน Venture Capital
นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้
เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่ งเสริ มการระดมทุนในวิสาหกิ จเริ่ มต้น (Startup) ให้สิทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษีสาหรับการลงทุนใน Startup ไทยที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุน
โดยอ้อมผ่าน Venture Capital ซึ่ งเป็ นการท างานร่ วมกัน ระหว่างกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรกับ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ งชาติ สานักนวัตกรรมแห่ งชาติ และสภาดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งประเทศไทย โดยสภาดิ จิทลั ฯ
ได้คาดการณ์ วา่ มาตรการภาษีน้ ี จะทาให้ภายในปี 2569 มีเงินลงทุนใน Startup ไทยเพิ่มขึ้น 3.2 แสนล้านบาท
และส่ งเสริ มให้เกิด Startup ไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 แห่ง
นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ อธิ บดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลัง
โดยกรมสรรพากร ได้ให้ความสาคัญแก่การระดมทุนของวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup) จึงได้เสนอร่ างพระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื ่อ ส่ งเสริ ม การระดมทุน ในวิส าหกิจเริ่ ม ต้น (Startup)) ให้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษีส าหรับ การลงทุน ใน
Startup ไทยที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมายโดยตรงและการลงทุนโดยอ้อมผ่าน Venture Capital (VC) ทั้ง
Corporate Venture Capital (CVC) และ Private Equity Trust (PE Trust) ดังนี้
1. ยกเว้นภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดาและภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คลให้แก่ ผูล้ งทุ นทั้งไทยและ
ต่างประเทศสาหรับกาไรจากการขายหุ น้ ใน Startup
2. ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลให้ แ ก่ CVC ทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศ และ PE Trust
ต่างประเทศสาหรับกาไรจากการขายหุ น้ ใน Startup (PE Trust ไทยไม่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลอยูแ่ ล้ว)
3. ยกเว้นภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดาและภาษี เงิ นใด้นิ ติบุ ค คลให้แก่ ผูล้ งทุ นทั้งไทยและ
ต่างประเทศสาหรับกาไรจากการขายหุ ้นใน CVC ไทยและจากการที่ CVC ไทยเลิ กกิจการ และกาไรจากการ
ขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ น PE Trust ไทยและจากการที่ PE Trust ไทยเลิ ก กิ จ การ โดย CVC และ PE Trust ไทย
ดังกล่าวเป็ น CVC และ PE Trust ที่ลงทุนใน Startup

-34. สาหรับการลงทุนที่จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามข้อ 1 – 3 ต้องเป็ นการลงทุน
ใน Startup ไทยที่ ประกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายประกาศกาหนด เช่น อุตสาหกรรมดิจิทลั อุตสาหกรรมการ
บิน และอุตสาหกรรมหุ่ นยนต์ และต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่อธิ บดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
ได้แก่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ หรื อ สานักนวัตกรรมแห่ งชาติ และมีรายได้จาก
อุตสาหกรรมเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ท้ งั หมดใน 2 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนการขายหุ น้
5. ผู ้ล งทุ น ต้อ งถื อ หุ ้ น หรื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 24 เดื อ นก่ อ นการขายหุ ้ น หรื อ
หน่วยทรัสต์
6. CVC ไทยและ PE Trust ไทยต้ อ งมี ทุ น ไม่ น้ อยกว่ า 20 ล้ า น บ าท และจดแจ้ ง
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ระยะเวลาการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีคือ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่พระราชกฤษฎี กา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2575
“กรมสรรพากรได้ อ อกมาตรการภาษี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การระดมทุ น ในวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้น
(Startup) ในครั้งนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยสนับสนุ นให้ Startup ไทยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้เพิ่มขึ้น
และง่ายขึ้น ทั้งยังส่ งผลดีทาให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวมากขึ้น สภาดิจิทลั ฯ ได้คาดการณ์ไว้วา่
จากมาตรการภาษีนี้ จ ะท าให้ภ ายในปี 2569 จะมีเงิน ลงทุน ใน Startup ไทยเพิ ่ม ขึ้ น
ประมาณ 3.2 แสนล้านบาท GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 7.9 แสนล้านบาท และจานวน Startup ไทย
จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 แห่ ง และก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000
ตาแหน่ง ทาให้มีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้ นทั้งระยะกลางและระยะยาว ในขณะเดียวกันยังเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ Startup และประชาชน รวมถึงเป็ นการสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกด้วย”
3. มาตรการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศู นย์ สาหรั บการนาน้ามันดีเซลและน้ามันเตาไป
ผลิตกระแสไฟฟ้ า
นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้
มีม ติเห็นชอบตามที่ก ระทรวงการคลังเสนอมาตรการทางภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สาหรับ การนาน้ ามัน
ดีเซลและน้ ามันเตาไปผลิตกระแสไฟฟ้ า เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อบรรเทาภาระค่าครอง
ชี พของประชาชนและฟื้ นฟูเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตอัตราศูนย์สาหรับน้ ามันดีเซล (บี0) และน้ ามันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีประกาศกาหนด

-4ทั้งนี้ นายลวรณ แสงสนิ ท อธิ บดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตกระแสไฟฟ้ า
ของไทยกว่าร้อยละ 60 ผลิ ตจากก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่ งราคาก๊าซธรรมชาติ ในตลาดโลกปรับตัวสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ องประกอบกับค่าเงิ นบาทที่ อ่อนค่าลงส่ งผลให้ตน้ ทุ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าเพิ่ มขึ้ น จึงจาเป็ นต้องใช้
น้ ามันดีเซล (บี0) และน้ ามันเตามาเป็ นเชื้ อเพลิงทดแทนก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ในปั จจุบนั น้ ามันดีเซล (บี0) และ
น้ ามั น เตามี ภ าระภาษี ส รรพสามิ ต อยู่ ที่ 3.44 บาทต่ อ ลิ ต ร และ 0.64 บาทต่ อ ลิ ต ร ตามล าดั บ ด้ วยเหตุ น้ ี
กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต เห็ นควรใช้มาตรการทางภาษี มาช่ วยลดต้นทุ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าเพื่อ
บรรเทาภาระค่าครองชี พของประชาชนและฟื้ นฟู เศรษฐกิ จในช่ วงการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรน่ า
2019 โดยเสนอให้จดั เก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศู นย์สาหรับน้ ามันดี เซล (บี 0) และน้ ามันเตาที่ใช้ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีประกาศกาหนด
“มาตรการภาษีดงั กล่าวจะมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่ งคาดว่าจะเป็ นช่วงเวลาที่สถานการณ์ราคาก๊าซ
ธรรมชาติในตลาดโลกจะปรับตัวลง และจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล (บี0) และน้ ามัน
เตาดังกล่าวจะส่ งผลให้ราคาค่าไฟมีแนวโน้มที่จะไม่ป รับตัวสู งขึ้ น โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษี
สรรพสามิตเนื่องจากในสถานการณ์ปกติจะไม่มีการนาน้ ามันดีเซล (บี0) และน้ ามันเตามาเป็ นเชื้ อเพลิงใน
การผลิตกระแสไฟฟ้ าจึงไม่มีรายได้ภาษีสรรพสามิตในส่ วนนี้ ”
4. การขยายระยะเวลายกเว้ นอากรขาเข้ าสิ นค้ าที่มีค วามจาเป็ นเนื่องจากสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
นายสันติ พร้ อมพัฒน์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้มี
มติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกาการขยายระยะเวลายกเว้นอากรขาเข้าสิ นค้าที่มีความจาเป็ น
เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปจนถึ งวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
4.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้
รัก ษา วินิจฉัย หรื อป้ องกันโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 มี ส าระสาคัญ ในการยกเว้นอากรส าหรับของที่
นาเข้ามาเพื่อรักษา วินิจฉัย หรื อป้ องกันโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 ไม่ว่าจะอยู่ในพิกดั ประเภทใด ตาม
รายการที่กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศกาหนด
4.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การลดอัต ราอากรและยกเว้น อากรศุ ล กากร
ตามมาตรา 12 แห่ งพระราชกาหนดพิกดั อัตราศุ ลกากร พ.ศ. 2530 มีสาระส าคัญในการยกเว้นอากรส าหรับ
สิ นค้าหน้ากากอนามัย
4.3 ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อง การยกเว้น อากรศุ ล กากรส าหรั บ ของที่ น าเข้ามา
เพื่อผลิตเป็ นหน้ากาก มีสาระสาคัญในการยกเว้นอากรสาหรับวัตถุดิบที่นามาใช้ผลิตหน้ากากอนามัย

-5“การขยายระยะเวลายกเว้นอากรขาเข้าสิ นค้าที่ มี ความจ าเป็ นดังกล่ าว เป็ นการรองรั บ
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อให้มีท รั พ ยากรในการป้ องกัน
รักษา และวินิจฉัยโรคเพียงพอสาหรับความต้องการใช้ของบุคลากรทางการแพทย์ ผู ้ป่วย กลุ่ มเสี่ ยงต่าง ๆ และ
ประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถดาเนิ นการรับมือกับสถานการณ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นประโยชน์ต่อ
ทั้งเศรษฐกิจและสังคม” รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในท้ายที่สุด
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