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ยกเว้นภาษีสาํหรบัการควบรวมธนาคาร 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 677 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ ์2562 และมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ ์2562 เพื�อยกเวน้ภาษี
สาํหรบัการควบรวมธนาคารพาณิชยไ์ทยดงันี1 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารพาณิชยส์าํหรบัผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการที�ธนาคารพาณชิยด์งักล่าวควบเขา้กนัหรอืโอน

กจิการทั 1งหมดใหแ้ก่กนัซึ�งตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกวา่เงนิทุน  
- ยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิ รายรบั หรอืการ

กระทาํตราสารที�เกดิขึ1นหรอืเนื�องมาจากการที�ธนาคารพาณิชยด์งักลา่วควบเขา้กนัหรอืโอนกจิการทั 1งหมดใหแ้ก่กนั  
- ยกเวน้ภาษมีูลคา่เพิ�ม ภาษธีุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์สาํหรบัมูลคา่ของฐานภาษ ีรายรบั หรอืการกระทํา

ตราสารที�เกดิขึ1นหรอืเนื�องมาจากการที�ธนาคารพาณชิยด์งักลา่วโอนกจิการบางสว่นใหแ้ก่กนั  
- ยกเวน้ภาษสีาํหรบัเงนิไดเ้ท่ากบัรายจ่ายที�ไดจ้่ายเพื�อการลงทุน หรอืการเปลี�ยนแปลงหรอืทําใหด้ขีึ1นซึ�งทรพัยส์นิอนัเนื�องมาจากการ

ควบเขา้กนัหรอืการรบัโอนกจิการทั 1งหมดหรอืบางส่วน แต่ไมใ่ชเ่ป็นการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ ใหแ้ก่ 
• ธนาคารพาณชิยไ์ทยที�เกดิจากการควบรวมแลว้มสีนิทรพัยร์วมเกนิกวา่ 4 ลา้นลา้นบาท สามารถหกัรายจา่ยจากการควบรวม

เป็นจาํนวน 2 เท่า (รอ้ยละ 100 ของรายจ่ายตามจาํนวนที�จ่ายจรงิ) 
• ธนาคารพาณิชยไ์ทยที�เกดิจากการควบรวมแลว้มสีนิทรพัยร์วมเกนิกว่า 3 ลา้นลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 4 ลา้นลา้นบาท สามารถ

หกัรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจาํนวน 1.75 เท่า (รอ้ยละ 75 ของรายจ่ายตามจาํนวนที�จ่ายจรงิ) 
• ธนาคารพาณิชยไ์ทยที�เกดิจากการควบรวมแลว้มสีนิทรพัยร์วมเกนิกว่า 2 ลา้นลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 3 ลา้นลา้นบาท สามารถ

หกัรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจาํนวน 1.5 เท่า (รอ้ยละ 50 ของรายจ่ายตามจาํนวนที�จ่ายจรงิ) 
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• ธนาคารพาณิชยไ์ทยที�เกดิจากการควบรวมแลว้มสีนิทรพัยร์วมเกนิกว่า 1 ลา้นลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 2 ลา้นลา้นบาท สามารถ
หกัรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจํานวน 1.25 เท่า (รอ้ยละ 25 ของรายจา่ยตามจาํนวนที�จา่ยจรงิ)   

- ทั 1งนี1  รายจ่ายที�สามารถนําไปหกัรายจ่ายไดจ้ะต้องเป็นรายจ่ายที�ไดจ้่ายไปตั 1งแต่วนัที�ควบเข้ากนัหรือรบัโอนกจิการทั 1งหมดหรือ
บางสว่นถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�อธบิดกีรมสรรพากรประกาศกําหนด 

- นอกจากนี1แลว้ คณะรฐัมนตรยีงัไดม้มีตใิหก้ระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมดาํเนินการใหม้กีารลด
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนการโอนและค่าจดทะเบยีนการจาํนองอสงัหารมิทรพัยห์รอือาคารชุด คา่ธรรมเนียมการโอนทะเบยีนรถ และ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเครื�องจกัร  

 
ยกเว้นภาษีสาํหรบัสาํนักงานเศรษฐกิจการค้าของต่างประเทศ 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 676 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ ์2562 และมผีลบงัคบัใชต้ั 1งแต่วนัที� 21 กุมภาพนัธ ์2562 เพื�อยกเวน้ภาษี
ใหแ้ก่สาํนักงานเศรษฐกจิและการคา้ของต่างประเทศที�จดัตั 1งขึ1นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลต่างประเทศ 
และเจา้หน้าที�สาํนกังานดงักลา่ว 

 
หลกัเกณฑก์ารลดภาษีสาํหรบัผ ู้เชี)ยวชาญใน EEC 
ตามที�พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที� 641 ไดล้ดอตัราภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาให้แก่ผู้เชี�ยวชาญชาวต่างประเทศที�ปฏิบตัิงานในกิจการ
อตุสาหกรรมเป้าหมายในพื1นที�เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที� 335 กาํหนด
หลกัเกณฑก์ารลดอตัราภาษโีดยกาํหนดใหผู้เ้ชี�ยวชาญตอ้งมเีงนิไดไ้ม่น้อยกวา่ 200,000 บาทต่อเดอืน และหากผูเ้ชี�ยวชาญปฏบิตังิานใน
กจิการอตุสาหกรรมเป้าหมายและกจิการอื�นดว้ย สญัญาจา้งแรงงานจะตอ้งกาํหนดเงนิไดเ้ฉพาะในสว่นที�ปฏบิตังิานในกจิการอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ไม่ตํ�ากวา่ 200,000 บาทต่อเดอืน 
 
คาํพิพากษาฎีกา – การแยกสมัภาระและค่าติดต ั 2งสาํหรบัการรบัจ้างทาํของในประเทศไทย 
บรษิทัจดทะเบียนในประเทศฝรั �งเศสได้เข้าร่วมกบับริษัทอื�นในประเทศไทยจดัตั 1งกจิการค้าร่วม เพื�อทําสญัญาขยายโครงข่ายสื�อรบั
สญัญาณกบับรษิทัไทยโดยแยกสญัญาออกเป็นสองสว่น สว่นแรกเป็นการจดัหาเคเบิ1ลใยแกว้จากโรงงานของบรษิทัในฝรั �งเศส สว่นที�สอง
เป็นการตดิตั 1งในประเทศไทยซึ�งดาํเนินงานโดยกจิการร่วมคา้ โดยแยกราคาออกจากกนัชดัเจน บรษิทัถอืว่ารายไดจ้ากการจดัหาเคเบิ1ลใย
แกว้ไม่ไดด้าํเนินการผ่านสถานประกอบการถาวรในไทย จงึไม่ต้องนํารายไดด้งักล่าวมาเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศไทย แต่เจา้
พนกังานประเมนิเหน็ว่าโจทกต์อ้งนําคา่เคเบลิใยแกว้ดงักล่าวมารวมคาํนวณเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลในประเทศไทยเช่นเดยีวกบัคา่ตดิตั 1ง 
ต่อมาโจทกฟ้์องขอใหเ้พกิถอนการประเมนิของเจา้พนักงานประเมนิดงักลา่ว 
ศาลฎีกาวนิิจฉัยว่าบรษิทัและกจิการร่วมคา้ไดล้งนามทําสญัญาไวก้บับรษิทัไทยเป็นสญัญาเดยีว  นอกจากนี1การชําระค่าเคเบิ1ลใยแก้ว 
(วสัด)ุ งวดสุดทา้ยจะชําระเมื�ออุปกรณ์ผ่านการตรวจรบัขั 1นสุดทา้ย ซึ�งตามเง ื�อนไขของสญัญา การตรวจรบัขั 1นสดุทา้ยจะแสดงถงึการเสรจ็
สมบรูณ์ของสิ�งปลกูสรา้งหรอืบางสว่นของสิ�งปลกูสรา้งและวนัเริ�มตน้ของระยะเวลารบัประกนั จงึเป็นการทาํสญัญาจา้งทาํของฉบบัเดยีว แต่
แยกคา่สมัภาระและคา่ตดิตั 1งเพื�อความสะดวกในการเสนอราคา ลาํพงัขอ้เท็จจรงิที�มกีารแยกราคาเพยีงเท่านี1หาทําใหเ้ป็นการแยกสญัญา
ซื1อขายออกจากสญัญาจา้งทําของ การจดัหาเคเบิ1ลใยแก้วจงึเป็นส่วนหนึ�งของการรบัจา้งทําของในประเทศไทย  ค่าเคเบิ1ลใยแกว้จงึเป็น
รายไดจ้ากการประกอบธรุกจิในประเทศไทย ซึ�งจะตอ้งนํามาเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศไทย 
 
หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร  
การให้กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
บรษิทั ก ประกอบกจิการขนสง่ทางอากาศ ไดท้าํสญัญากบักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยซ์ึ�งบรษิทัใชด้าํเนินกจิการ
มกีาํหนดระยะเวลา 30 ปี และในวนัเดยีวกนับรษิทัไดท้าํสญัญาเช่าช่วงกบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อเชา่ช่วงอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว 
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บรษิทัรบัเงนิตามสญัญาเช่าระยะยาวจากกองทุนรวมซึ�งบรษิทัรบัรูร้ายการเป็นเจ้าหนี1เงนิกู้ยมืระยะยาว เมื�อบรษิทัจ่ายชําระค่าเช่าช่วง 
บรษิทับนัทกึเป็นการชาํระคนืเงนิกูย้มืใหแ้ก่กองทุน 
กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่าการทาํธุรกรรมดงักล่าวถอืว่าเจตนาที�แทจ้รงิของคูส่ญัญาไม่ไดมุ้่งที�การสง่มอบการครอบครองทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าอยา่ง
แทจ้รงิ จงึไม่เขา้ลกัษณะเช่าทรพัยต์ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ การที�บรษิทัไดร้บัเงนิจากกองทุนรวมเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มื
เงนิระหว่างกองทุนรวมกบับรษิทัซึ�งเป็นเจตนาที�แท้จรงิ เมื�อบรษิทัจ่ายเงนิใหก้องทุนรวมจงึถอืเป็นการจ่ายเงนิต้นและดอกเบี1ย ธุรกรรม
ดงักลา่วเขา้ลกัษณะเป็นการประกอบกจิการเยี�ยงธนาคารพาณชิยซ์ึ�งตอ้งเสยีภาษธุีรกจิเฉพาะจากรายรบัดอกเบี1ย 
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