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การยกเว้นภาษีอากรส าหรบัการควบรวมธนาคาร 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่17 เมษายน 2561 เพื่ออนุมตัริ่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีอากรส าหรบัการควบรวม
ธนาคาร ดงันี้ 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารพาณิชยส์ าหรบัผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการทีธ่นาคารพาณิชยด์งักล่าวควบ

เขา้กนัหรอืโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนัซึง่ตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าเงนิทุน  
- ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ส าหรบัเงนิได้พงึประเมนิ 

รายรบั หรอืการกระท าตราสารที่เกดิขึน้หรอืเนื่องมาจากการทีธ่นาคารพาณิชยด์งักล่าวควบเขา้กนัหรอืโอนกจิการ
ทัง้หมดใหแ้ก่กนั  

- ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์ส าหรบัมูลค่าของฐานภาษี รายรบั 
หรอืการกระท าตราสารทีเ่กดิขึน้หรอืเนื่องมาจากการทีธ่นาคารพาณิชยด์งักล่าวโอนกจิการบางสว่นใหแ้ก่กนั  

- ยกเวน้ภาษีส าหรบัเงนิไดเ้ท่ากบัรายจ่ายทีไ่ดจ้่ายเพื่อการลงทุน หรอืการเปลีย่นแปลงหรอืท าใหด้ขีึน้ซึง่ทรพัย์สนิอนั
เนื่องมาจากการควบเขา้กนัหรอืการรบัโอนกจิการทัง้หมดหรอืบางส่วน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ 
ใหแ้ก่ 
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 ธนาคารพาณิชยไ์ทยทีเ่กดิจากการควบรวมแลว้มสีนิทรพัยร์วมเกนิกวา่ 4 ลา้นลา้นบาท สามารถหกัรายจ่าย
จากการควบรวมเป็นจ านวน 2 เท่า (รอ้ยละ 100 ของรายจ่ายตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ) 

 ธนาคารพาณิชยไ์ทยทีเ่กดิจากการควบรวมแลว้มสีนิทรพัยร์วมเกนิกว่า 3 ลา้นลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 4 ลา้น
ลา้นบาท สามารถหกัรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 1.75 เท่า (รอ้ยละ 75 ของรายจ่ายตามจ านวนที่
จ่ายจรงิ) 

 ธนาคารพาณิชยไ์ทยทีเ่กดิจากการควบรวมแลว้มสีนิทรพัยร์วมเกนิกว่า 2 ลา้นลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 3 ลา้น
ลา้นบาท สามารถหกัรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 1.5 เท่า (รอ้ยละ 50 ของรายจ่ายตามจ านวนที่
จ่ายจรงิ) 

 ธนาคารพาณิชยไ์ทยทีเ่กดิจากการควบรวมแลว้มสีนิทรพัยร์วมเกนิกว่า 1 ลา้นลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 2 ลา้น
ลา้นบาท สามารถหกัรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 1.25 เท่า (รอ้ยละ 25 ของรายจ่ายตามจ านวนที่
จ่ายจรงิ)   

ทัง้นี้ รายจ่ายทีส่ามารถน าไปหกัรายจ่ายไดจ้ะตอ้งเป็นรายจ่ายทีไ่ดจ้่ายไปตัง้แต่วนัทีค่วบเขา้กนัหรอืรบัโอนกจิการทัง้หมด
หรอืบางสว่นถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากร
ประกาศก าหนด 

นอกจากนี้แลว้ คณะรฐัมนตรยีงัไดม้มีติใหก้ระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการ
ใหม้กีารลดค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนการโอนและค่าจดทะเบยีนการจ านองอสงัหารมิทรพัยห์รอือาคารชุด ค่าธรรมเนียม
การโอนทะเบยีนรถ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเครื่องจกัร  

 
ขยายเวลายกเว้นภาษีส าหรบับคุคลธรรมดาโอนกิจการไปตัง้เป็นบริษทั 
คณะรฐัมนตรมีมีติวนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 อนุมตัิร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ขยายระยะเวลามาตรการส่งเสรมิให้บุคคล
ธรรมดาประกอบธุรกจิในรปูของนิตบิุคคล ดงันี้ 
- ยกเวน้ภาษีเงนิไดแ้ละภาษีมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาส าหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการโอนทรพัยส์นิการขายสนิค้า

หรอืการกระท าตราสารอนัเนื่องมาจากการโอนทรพัยส์นิใหแ้ก่บรษิทัทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย โดยไดร้บัค่าตอบแทน
เป็นหุน้สามญัหรอืหุน้ของบรษิทันัน้ ทัง้นี้ เฉพาะการโอนทรพัยส์นิและการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติิ
บุคคลทีไ่ดก้ระท าในระหว่างปี  2561 

- ใหบ้รษิทัทีม่ทีุนทีช่ าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิค้า
และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในระหว่างปี 2561 หกัรายจ่ายไดส้อง
เท่าส าหรบัรายจ่ายการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ค่าท าบญัช ีและค่าสอบบญัชเีป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชี
ต่อเนื่องกนันบัแต่รอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ดัตัง้เป็นบรษิทั 

 
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมธรุกิจขนาดย่อม 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่658 ไดอ้อกมาเมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2561 และมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2561 
เพื่อส่งเสริมธุรกจิขนาดย่อมซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยยกเว้นภาษีเงนิ ได้นิติบุคคลส าหรบั 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชีให้แก่บริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นในปี 2561 และมีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือ
ใหบ้รกิารไม่เกนิ 30 ลา้นบาท โดยประกอบกจิการอุตสาหกรรม 10 ประเภท เช่นอาหารและการเกษตร ประหยดัพลงังาน 
เทคโนโลย ีชวีภาพ เป็นต้น และต้องใชเ้ทคโนโลยตีามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ
ก าหนด    
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มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการเล้ียงดบูตุร 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่659 ไดอ้อกมาเมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2561 และมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2561 
เพื่อใหบ้รษิทัหกัค่าใชจ้่ายไดส้องเท่าส าหรบัค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้สถานรบัเลีย้งเดก็เพื่อเป็นสวสัดกิารของลกูจา้งของ
บรษิทั โดยตอ้งจ่ายรายจ่ายดงักล่าวในระหว่างปี 2561 – 2563 
 
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัท่องเท่ียวรอง 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่656 ไดอ้อกมาเมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2561 และมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2561 
เพื่อใหบ้รษิทัหกัค่าใชจ้่ายไดส้องเท่าส าหรบัค่าใชจ้่ายในการอบรมสมัมนาลกูจา้งในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง ทีจ่่ายในปี 2561 
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