Announcement No. 010/2018-2019
The Royal Bangkok Sports Club
Subject: Temporarily Suspend Racing

The Revenue Department (RD) has inspected the Club’s accounting documents and
informed the Club that holding charitable racing does not comply with the Revenue Code.
Subsequently, they requested the Club to pay per the tax assessment of VAT, for tax year 2017,
in the amount of Baht 18.78 million (Baht eighteen million seventy-eight thousand) by 30th
September 2018. If the Club makes this payment within the deadline, the RD will accept the
Club’s petition to waive the penalty and surcharge for 2017.
Formerly, each race was held in the name of charitable organizations which would
request the RD to waive the VAT, and the RD agreed to exempt tax to the charitable
organizations. Later, on 14th August 2015, the RD issued the Internal Memorandum, Subject:
“Understanding of Income Tax and VAT from Racing Revenue”, as the RD’s internal guideline
which became the new tax interpretation. Subsequently, the Club has a tax liability for VAT
at approximately Baht 20 million per year.
According to this interpretation, the annual racing turnover which averages
approximately Baht 1 billion per year will be added to the Club’s income. If VAT cannot be
waived, the Club will not only have to pay VAT, but must also pay Corporate Income Tax
(CIT) which amounts to approximately Baht 20 million per year or 2% of the racing turnover
income before deducting expenses. If the Club must pay both CIT and VAT, the Club will pay
tax to the RD approximately Baht 40 million per year. In addition to this, currently the average
loss from racing operation is approximately Baht 10 million per year. Therefore, combined
with the new tax assessment, the Club will operate racing at a loss of around Baht 50 million
per year.
Because the Club can no longer waive VAT tax by holding charitable racing on behalf
of the charitable organizations, the majority of the General Committee Members, at its meeting
held on 12th September 2018, decided in the best interests of the Club and Members to proceed
with the following actions:
1.

To pay VAT in the amount of Baht 18.78 million to the RD within the deadline as
specified by the RD.

2.

To temporarily suspend racing until all the tax structures for racing have been
amended in such a way that the Club can hold racing without incurring loss. In such
case, the Club will consider holding races again.
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3.

To allow time for the Racing Committee to prepare and inform all related persons
and/or organizations involved with racing to learn of this resolution. It was agreed to
allow 3 more races. The last race day will be held on Sunday, 4th November 2018.

4.

Since the Club must now take the burden of paying both VAT and CIT, in addition to
the existing racing taxes and ongoing losses from racing operations, these factors lead
to the General Committee’s decision to temporarily suspend horse racing. At such
time any new tax structure is made which allows the Club to operate racing without
loss, the General Committee shall resume racing.

The General Committee is fully committed, with the highest priority, to protecting the
benefits, rights and assets of RBSC and all Club Members. It is solely because the Club must
now carry the burden of this additional loss by operating racing, and this will significantly and
negatively affect the Club, that the General Committee has made the resolution to temporarily
suspend racing.
The General Committee also strongly encourages all Members to attend the upcoming
AGM and EGM to express their concerns and ask any questions regarding this very important
matter.

BY RESOLUTION OF THE GENERAL COMMITTEE
8th October 2018
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ประกาศฉบับที่ 010/2561-2562
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
เรื่อง ยุติการแข่งม้าเป็ นการชัวคราว
่

ด้วยกรมสรรพากร ได้เข้ามาตรวจเอกสารทางบัญชีของสมาคมฯ และได้แจ้งให้สมาคมฯ ทราบว่า การ
จัดแข่งม้าการกุศลของสมาคมฯ ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร จึงขอเรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป ซึง่ จานวนเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 18.78 ล้านบาท (สิบแปดล้านเจ็ด
แสนแปดหมืน่ บาท) หากสมาคมฯ ยินยอมจ่ายภาษีจานวนนี้ ให้กบั กรมสรรพากรภายในวันที่ 30 กันยายน
2561 กรมสรรพากรจะรับคาร้องของสมาคมฯ เพื่อพิจารณายกเว้นเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ให้กบั สมาคมฯ
สาหรับปี 2560
แต่เดิมการจัดแข่งม้าในแต่ละนัด เป็ นการจัดในนามขององค์กรสาธารณกุศลมาโดยตลอด โดยทีอ่ งค์กร
สาธารณกุศลจะเป็ นผู้ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ จากกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรเคยอนุ ญาตให้ยกเว้น
ภาษีให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ต่อมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 กรมสรรพากรได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง
“ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ กรณีรายได้จากการจัดแข่งม้า ” เพื่อใช้
เป็ นแนวปฏิบตั ภิ ายในของกรมสรรพากร โดยที่มกี ารตีความในเรื่องการจัด เก็บภาษีมูลค่าเพิม่ ขึน้ ใหม่ และ
เป็ นผลทาให้สมาคมฯ ต้องรับภาระภาษีมลู ค่าเพิม่ อีกปี ละประมาณ 20 ล้านบาท
จากการตีความดังกล่าว รายรับจากการจัดแข่งม้า ซึง่ โดยปกติจะมียอดรายรับเฉลีย่ ประมาณ 1 พันล้าน
บาทต่อปี ถ้าหากการจัดแข่งม้าไม่สามารถยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้แล้ว ก็จาเป็ นทีจ่ ะต้องลงบัญชีรายรับ
ดังกล่าว เป็ นรายได้ของสมาคมฯ ซึง่ ทาให้สมาคมฯ ไม่เพียงต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ เท่านัน้ แต่ยงั ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ ขึน้ อีกเป็ นจานวนเงินประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี หรือเท่ากับ 2% ของรายรับจาก
การจัดแข่งม้าก่อนหักรายจ่าย ซึง่ ถ้านาเงินจานวนนี้ไปรวมกับภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว สมาคมฯ จะต้องจ่ายเงิน
ค่าภาษีให้กบั กรมสรรพากรเป็ นจานวนเงินประมาณ 40 ล้านบาทเศษต่อปี และถ้ารวมกับยอดขาดทุนเฉลีย่
จากการจัดแข่งม้าอีกประมาณปี ละ 10 ล้านบาทแล้ว สมาคมฯ จะต้องขาดทุนจากการจัดแข่งม้าเป็ นเงินปี ละ
50 ล้านบาทเศษ
คณะกรรมการอานวยการทัวไปเห็
่
นว่า การจัดแข่งม้าโดยให้องค์กรสาธารณกุศลเป็ นผูจ้ ดั และเป็ นผูข้ อ
ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ไม่สามารถได้รบั การยกเว้นภาษีได้อกี ต่อไป จึงได้พจิ ารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
อานวยการทัวไป
่ เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2561 ซึง่ มีมติเป็ นเสียงส่วนใหญ่ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
สมาคมฯ และของสมาชิกเป็ นทีต่ งั ้ ดังนี้
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1. ให้จา่ ยเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ จานวน 18.78 ล้านบาท ให้แก่กรมสรรพากรตามระยะเวลาทีก่ รมสรรพากร
กาหนด
2. ให้ยตุ กิ ารจัดแข่งม้าเป็ นการชัวคราว
่
จนกว่าระบบโครงสร้างภาษีทงั ้ หมดทีเ่ กี่ยวกับการจัดแข่งม้าจะ
ได้รบั การพิจารณาแก้ไข และ/หรือเปลีย่ นแปลงไปในทางทีเ่ อือ้ ให้สมาคมฯ จัดแข่งม้าโดยไม่มผี ล
ขาดทุน หากเป็ นเช่นนัน้ สมาคมฯ จะพิจารณาจัดให้มกี ารแข่งม้าขึน้ ใหม่ต่อไป
3. เพื่อให้คณะกรรมการอานวยการแข่งม้ามีเวลาเตรียมการ และแจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการแข่งม้า
ทัง้ หมด ทุกภาคส่วน ให้ทราบถึงมติน้ี โดยให้มกี ารจัดแข่งม้าต่อไปได้อกี 3 ครัง้ ซึง่ ครัง้ สุดท้ายจะ
เป็ นวันอาทิตย์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 นี้
4. เนื่องจากสมาคมฯ จะต้องแบกรับภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีเงินได้เป็ นการเพิม่ เติมจากภาษีต่าง ๆ จาก
การจัดแข่งม้า ซึง่ สมาคมฯ ต้องรับภาระอยูแ่ ล้ว ในปั จจุบนั การจัดแข่งม้าของสมาคมฯ ก็ประสบ
ภาวะการขาดทุนมาโดยตลอด จึงเป็ นเหตุผลทีน่ ามาสู่การตัดสินใจ หยุดการจัดแข่งม้าชัวคราว
่
ดังนัน้ สมาคมฯ จะไม่มกี ารพิจารณาจัดแข่งม้า จนกว่าโครงสร้างภาษีดงั กล่าวจะได้รบั การปรับปรุง
แก้ไข ทัง้ นี้ หากโครงสร้างภาษีได้รบั การปรับปรุงแก้ไข ให้สมาคมฯ สามารถจัดแข่งม้าขึน้ ใหม่โดย
ไม่ขาดทุนแล้ว คณะกรรมการอานวยการทัวไปจะจั
่
ดให้มกี ารแข่งม้าขึน้ ตามเดิม
คณะกรรมการอ านวยการทัวไปขอยื
่
น ยัน ว่า คณะกรรมการอ านวยการทัวไปมองว่
่
าการรักษา
ผลประโยชน์ สิทธิ และทรัพย์สนิ ของสมาคมฯ และสมาชิกเป็ นสิง่ สาคัญสูงสุด และด้ว ยเหตุน้ีเอง จึงได้
ตัดสินใจยุตกิ ารจัดแข่งม้าเป็ นการชัวคราว
่
เพื่อป้ องกันการขาดทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวนมาก หากสมาคมฯ
ยังคงจัดแข่งม้าต่อไป
คณะกรรมการอ านวยการทัว่ ไปขอเชิญ ชวนให้ส มาชิก เข้าร่ว มประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจาปี และ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญเพื่อแสดงข้อคิดเห็นและ/หรือสอบถามเกีย่ วกับเรือ่ งทีส่ าคัญนี้

โดยมติของคณะกรรมการอานวยการทัวไป
่
8 ตุลาคม 2561
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