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การยกเว้นภาษี อากรสาหรับการควบรวมธนาคาร
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เพื่ออนุ มตั ริ ่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีอากรสาหรับการควบรวม
ธนาคาร ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารพาณิชย์สาหรับผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการทีธ่ นาคารพาณิชย์ดงั กล่าวควบ
เข้ากันหรือโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั ซึง่ ตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ สาหรับเงินได้พงึ ประเมิน
รายรับ หรือการกระทาตราสารที่เกิดขึน้ หรือเนื่องมาจากการทีธ่ นาคารพาณิชย์ดงั กล่าวควบเข้ากันหรือโอนกิจการ
ทัง้ หมดให้แก่กนั
- ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ สาหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ
หรือการกระทาตราสารทีเ่ กิดขึน้ หรือเนื่องมาจากการทีธ่ นาคารพาณิชย์ดงั กล่าวโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนั
- ยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายทีไ่ ด้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการเปลีย่ นแปลงหรือทาให้ดขี น้ึ ซึง่ ทรัพย์ สนิ อัน
เนื่องมาจากการควบเข้ากันหรือการรับโอนกิจการทัง้ หมดหรือบางส่วน แต่ไม่ใช่เป็ น การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
ให้แก่
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ธนาคารพาณิชย์ไทยทีเ่ กิดจากการควบรวมแล้วมีสนิ ทรัพย์รวมเกินกว่า 4 ล้านล้านบาท สามารถหักรายจ่าย
จากการควบรวมเป็ นจานวน 2 เท่า (ร้อยละ 100 ของรายจ่ายตามจานวนทีจ่ ่ายจริง)

ธนาคารพาณิชย์ไทยทีเ่ กิดจากการควบรวมแล้วมีสนิ ทรัพย์รวมเกินกว่า 3 ล้านล้านบาท แต่ไม่เกิน 4 ล้าน
ล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็ นจานวน 1.75 เท่า (ร้อยละ 75 ของรายจ่ายตามจานวนที่
จ่ายจริง)

ธนาคารพาณิชย์ไทยทีเ่ กิดจากการควบรวมแล้วมีสนิ ทรัพย์รวมเกินกว่า 2 ล้านล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้าน
ล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็ นจานวน 1.5 เท่า (ร้อยละ 50 ของรายจ่ายตามจานวนที่
จ่ายจริง)

ธนาคารพาณิชย์ไทยทีเ่ กิดจากการควบรวมแล้วมีสนิ ทรัพย์รวมเกินกว่า 1 ล้านล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้าน
ล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็ นจานวน 1.25 เท่า (ร้อยละ 25 ของรายจ่ายตามจานวนที่
จ่ายจริง)
ทัง้ นี้ รายจ่ายทีส่ ามารถนาไปหักรายจ่ายได้จะต้องเป็ นรายจ่ายทีไ่ ด้จ่ายไปตัง้ แต่วนั ทีค่ วบเข้ากันหรือรับโอนกิจการทัง้ หมด
หรือบางส่วนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกาหนด


นอกจากนี้แล้ว คณะรัฐมนตรียงั ได้มมี ติให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการ
ให้มกี ารลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริมทรัพย์หรืออาคารชุด ค่าธรรมเนียม
การโอนทะเบียนรถ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเครื่องจักร

ขยายเวลายกเว้นภาษี สาหรับบุคคลธรรมดาโอนกิ จการไปตัง้ เป็ นบริ ษทั
คณะรัฐมนตรีมมี ติวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 อนุ มตั ิร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมให้บุค คล
ธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิตบิ ุคคล ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิม่ ให้แก่บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั จากการโอนทรัพย์สนิ การขายสินค้า
หรือการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สนิ ให้แก่บริษทั ทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย โดยได้รบั ค่าตอบแทน
เป็ นหุน้ สามัญหรือหุน้ ของบริษทั นัน้ ทัง้ นี้ เฉพาะการโอนทรัพย์สนิ และการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลทีไ่ ด้กระทาในระหว่างปี 2561
- ให้บริษทั ทีม่ ที ุนทีช่ าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในระหว่างปี 2561 หักรายจ่ายได้สอง
เท่าสาหรับรายจ่ายการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ค่าทาบัญชี และค่าสอบบัญชีเป็ นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีทจ่ี ดั ตัง้ เป็ นบริษทั

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มธุรกิ จขนาดย่อม
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 658 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้ าหมายโดยยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลสาหรับ 5 รอบ
ระยะเวลาบัญ ชีใ ห้แก่ บ ริษัท ที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ในปี 2561 และมีทุ น ไม่ เ กิน 5 ล้า นบาท และมีร ายได้จ ากการขายสิน ค้า หรือ
ให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยประกอบกิจการอุตสาหกรรม 10 ประเภท เช่นอาหารและการเกษตร ประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยี ชีวภาพ เป็ นต้น และต้องใช้เทคโนโลยีตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กาหนด
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มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการเลี้ยงดูบตุ ร
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 659 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
เพื่อให้บริษทั หักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็กเพื่อเป็ นสวัสดิการของลูกจ้างของ
บริษทั โดยต้องจ่ายรายจ่ายดังกล่าวในระหว่างปี 2561 – 2563

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 656 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
เพื่อให้บริษทั หักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าสาหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาลูกจ้างในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง ทีจ่ ่ายในปี 2561
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