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มาตรการภาษีเพือรองรบัการย้ายฐานการผลิตของนักลงทนุต่างชาติ(Thailand Plus Package) 
คณะรฐัมนตรไีด้อนุมัติมาตรการภาษีเพื�อรองรบัการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) เมื�อวนัที� 28 
เมษายน 2563 ตามรา่งพระราชกฤษฎกีาฯ ดงันี< 
- มาตรการภาษเีพื�อสง่เสรมิการลงทุนในระบบอตัโนมตั ิ(Automation) 

ใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหกัค่าใช้จ่ายได ้200% สาํหรบัการลงทุนในเครื�องจกัรและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�เชื�อมต่อกบั
เครื�องจกัรตามโครงการลงทุนในระบบอตัโนมตัแิต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ สาํหรบัรายจ่ายที�ไดจ่้ายไปตั <งแต่วนัที� 1 
มกราคม 2562 ถงึ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

- มาตรการภาษเีพื�อสง่เสรมิการจา้งบุคลากรที�มทีกัษะสงู 
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหกัค่าใช้จ่ายได้ TUV% สําหรบัรายจ่ายเงนิเดอืนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที�มีทักษะสูงด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ หรอืคณิตศาสตร์ ตามสญัญาจ้างแรงงานในระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที� 31 
ธนัวาคม 2563 เฉพาะสว่นที�เป็นเงนิเดอืนที�จ่ายจรงิเฉพาะสว่นค่าจา้งที�ไม่เกนิหนึ�งแสนบาทต่อเดอืน สาํหรบัรายจ่ายที�ไดจ่้ายไปตั <งแต่
วนัที� 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

- มาตรการภาษเีพื�อสง่เสรมิการพฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะสงู 
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหกัค่าใช้จ่ายได้ 250% สําหรบัค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารบัการศึกษาหรอืฝึกอบรมหรอื
คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมลกูจ้างในหลกัสตูรที�ไดร้บัการรบัรองจากสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรฐัที�กาํหนด สาํหรบัรายจา่ยที�ไดจ้่าย
ไปตั <งแต่วนัที� 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
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มาตรการภาษีเพือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิวนัที� 12 พฤษภาคม 2563 อนุมตัมิาตรการภาษเีพื�อบรรเทาภาระภาษีแก่วสิาหกจิชมุชมซึ�งเป็นหา้งหุน้สว่นหรอืคณะ
บุคคลที�ไม่ใชนิ่ตบิุคคลตามกฎหมายตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิชมุชม โดยขยายระยะเวลาใหส้ทิธปิระโยชน์การยกเวน้ภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดาสาํหรบัวสิาหกจิชุมชนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชนเฉพาะที�เป็นหา้งหุน้ส่วนหรอืคณะบุคคลที�ไม่ใช่นิติ
บุคคล ซึ�งมเีงนิไดปี้ละไม่เกนิ 1.8 ลา้นบาท ออกไปอกีเป็นระยะเวลา 3 ปี สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิที�ไดร้บัตั <งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 ถงึ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 จากเดมิที�ยกเวน้ภาษใีหส้าํหรบัปี 2551 ถงึ 2562 
 
ขยายเวลาการชาํระภาษีสาํหรบัเงินได้จากการให้เช่าทรพัยส์ิน 
ตามที�ไดม้ปีระกาศกระทรวงการคลงั ลงวนัที� 8 กรกฎาคม 2558 กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาผูม้เีงนิไดห้รอืไดร้บัประโยชน์อยา่งอื�นเนื�องจาก
การใหเ้ช่าทรพัยส์นิตามสญัญาเชา่ระยะยาว สามารถนําเงนิกนิเปล่า เงนิคา่ปลกูสรา้ง หรอืเงนิไดอ้ื�นในลกัษณะทาํนองเดยีวกนั มาคาํนวณ
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาโดยเฉลี�ยตามอายสุญัญาเช่า โดยตอ้งชาํระภาษใีหเ้สรจ็ภายในเดอืนมนีาคม เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคตดิเชื<อไวรสัโคโรนาส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิ รฐับาลจงึผ่อนปรนการชําระภาษ ีโดยประกาศกระทรวงการคลงั วนัที� 8 
พฤษภาคม 2563 ไดข้ยายกําหนดเวลายื�นรายการ (ภงด. 93) และชําระภาษีในกรณีดงักล่าวออกจากเดมิภายในวนัที� 31 มนีาคม 2563 
ออกไปเป็นภายในวนัที� 31 สงิหาคม 2563 
 
หลกัเกณฑก์ารหกัรายจ่ายเพือส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษทัอืน 
ตามที�พระราชกฤษฎกีา ฉบบัที� 692 ซึ�งมผีลบงัคบัใช ้วนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดก้าํหนดใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลที�มสีนิทรพัย์
ถาวรซึ�งไม่รวมที�ดนิเกนิกว่าสองรอ้ยล้านบาทและมกีารจา้งแรงงานเกนิกวา่สองรอ้ยคน (“บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลที�ไดร้บัยกเว้น
ภาษเีงนิได”้) หกัค่าใชจ้่ายไดส้องเท่าสาํหรบัรายจ่ายเพื�อส่งเสรมิการดาํเนินงานของกจิการอื�นที�มสีนิทรพัยถ์าวรซึ�งไม่รวมที�ดนิไม่เกนิสอง
รอ้ยลา้นบาทและมกีารจา้งแรงงานไม่เกนิสองรอ้ยคน (“บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลที�ไดร้บัการส่งเสรมิการดาํเนินกจิการ”) ต่อมาเมื�อ
วนัที� 1 พฤษภาคม 2563 ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที� 371  ซึ�งไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารหกัคา่ใชจ้า่ยดงันี< 

- กรณีบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที�ไดร้บัยกเว้นภาษีเงนิได้ จ่ายค่าธรรมเนียมคํ<าประกนัสนิเชื�อให้แก่บรรษัทประกนัสินเชื�อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมแทนบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลที�ไดร้บัการส่งเสรมิการดําเนินกจิการ ทั <งนี< ใบเสร็จรบัเงนิที�ออกโดย
บรรษทัประกนัสนิเชื�ออตุสาหกรรมขนาดยอ่มตอ้งระบุชื�อผูจ้่ายเงนิเป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบุิคคลที�ไดร้บัยกเวน้ 

- กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที�ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้จ่ายคา่ใชจ้่ายสาํหรบัการส่งเสรมิการดาํเนินกจิการแก่บรษิทัหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิตบิุคคลที�ไดร้บัการส่งเสรมิการดาํเนินกจิการ เช่น ถ่ายทอดความรู ้วจิยัพฒันา ส่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติหรอืสง่เสรมิ
การตลาดตามที�สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรอืสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยใหก้ารรบัรอง ทั <งนี< จะต้องมหีนังสอืรบัรองที�
ออก โดยหน่วยงานทั <งสอง และเตรยีมเอกสารตามแบบและหลกัเกณฑท์ี�อธบิดกีรมสรรพากรกาํหนด  
 

การยืนรายงานข้อมลูบริษทัทีมคีวามสมัพนัธก์นัทางอินเตอรเ์น็ต 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที� 372 ลงวนัที� 20 พฤษภาคม 2563  ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารยื�นรายงานขอ้มลูบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน

นิตบิุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์กนั ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ�งแห่งประมวลรษัฎากร โดยกาํหนดใหส้ามารถยื�นรายงานขอ้มูลผ่านเครอืข่าย

อนิเตอรเ์น็ตทาง website ของกรมสรรพากร หรอื ผา่นระบบบรกิาร Tax Single Sign On ตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด  

 

ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพือส่งเสริมการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 

กฎกระทรวง ฉบบัที� 362 ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2563 ไดอ้อกมาเพื�อยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดท้ี�เป็นเงนิสนบัสนุนหรอื
เงนิชดเชยที�ผูม้เีงนิไดไ้ดร้บั อนัเนื�องมาจากการซื<อสนิคา้หรอืรบับรกิารจากผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารสาํหรบัการชาํระเงนิผ่านระบบการ
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ชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยภาครฐัตามมาตรการสง่เสรมิการท่องเที�ยวภายในประเทศและมาตรการสง่เสรมิการบรโิภคภายในประเทศ 
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 22 ตุลาคม 2562 และวนัที� 12 พฤศจกิายน 2562 
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