
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที ่ ๖๙๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๖  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  บางกรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และ 

มาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๙๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวล

รัษฎากร  ส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวร

ซึ่งไม่รวมที่ดินเกินกว่าสองร้อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงานเกินกว่าสองร้อยคน  เป็นจ านวนสองเท่า

ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น  

ตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงาน  

ไม่เกินสองร้อยคน  ทั้งนี้  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

แต่ไม่เกินวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

รายจ่ายเพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าธรรมเนียม  

ค้ าประกันสินเชื่อให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงาน  

ไม่เกินสองร้อยคนมีหน้าที่ต้องจ่าย  หรือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมการด าเนินกิจการที่ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้การรับรอง  ส าหรับรายการ

ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหาร  การตลาด  การบัญชี  หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(๓) จัดให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  ลดต้นทุนการผลิต  หรือการเพิ่มก าไร 

(๔) จัดให้มีการส่งเสริมการตลาด 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง   

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  

(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหนึ่งเข้าไปมีอ านาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 

(๓) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง  

เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 

(๔) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 

ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด  ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

ของทุนทั้งหมด 

้หนา   ๖
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(๕) บุคคลเกินกว่ากึ่งจ านวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอ านาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่ง  

เป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอ านาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 

การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๔ การยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องน าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๓  วรรคหนึ่ง  มารวมค านวณกับรายจ่าย 

ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรก าหนดให้มีการได้รับยก เว้นภาษีเงินได้ 

เป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายและไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ 

หรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์  และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๓)  (ข)   

แห่งประมวลรัษฎากร  

(๒) เมื่อรวมค านวณรายจ่ายตาม  (๑)  แล้ว  ต้องไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย

เพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์  และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา  

ตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๓)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  เนื่องจากการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๓๑)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
แต่โดยที่ยังมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการภาษีดังกล่าวต่อไป  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการสร้างมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจ  สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
ที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินเกินกว่าสองร้อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงานเกินกว่าสองร้อยคน  ส าหรับ 
เงินได้เป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาทและมีการจ้าง  
แรงงานไม่เกินสองร้อยคน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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根据《税法典》颁布的税收减免法令 

第 692 号 

译文概述 

2020 年 2 月 6 日 

         第 3 条   根据《税收法典》第 2 篇第 3 章第 3 节豁免税收第 3 条之规定，根据泰国法律设

立拥有不含土地的固定资产超过 2 亿泰铢且雇员超过 200 人以上的公司或根据泰国法律设立

拥有不含土地的固定资产不超过 2 亿泰铢且雇员不超过 200 人的法人制合伙企业。自 2019 年

1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对相应促进经营而发生的相关“费用” ，可就此支出的 200%

在所得税计算时做加计扣除。 

上述相应促进经营而发生的“费用”在如下进行定义：须是支付给泰国小型信用担保公司（Thai 
Credit Guarantee Corporation (TCG)），的担保业务的相关手续费或获得泰国工业联合会（The 

Federation of Thai Industries）或泰国贸易会（The Thai Chamber Of Commerce）认可的用于促进

业务运营的费用，所述费用项目如下： 

1. 促进管理、营销、会计或其他相关方面的技术转让； 
2. 促进技术的创新与研发； 
3. 促进提高生产效率、降低生产成本 或增加利润； 
4. 促进市场推广； 

上述公司或法人合伙企业之间不得存在以下直接或间接关系特征： 

1. 公司或合伙制法人无论是直接还是间接的作为另一法人的股东或合伙人； 
2. 公司或合伙制法人对另一法人具有控制权或管理权； 
3. 法人股东或合伙人人数超过一半以上的股东或合伙人在另一法人的股东或合伙人数中

占比超过一半以上； 
4. 在法人中持股或所占份额超过总股本一半以上的股东在另一法人中同时也持股或份额

占比超过总股本一半以上； 
5. 法人中有管理权的董事或合伙人人数一半以上的个人在另一法人中为具有管理权的董

事或合伙人数占比超过一半以上； 

根据总干事规定的规则、方法和条款豁免上述的企业所得税。 

第 4 条   根据本法令规定减免的所得税，应当遵守以下规则和条款： 

1. 免征所得税的收入须满足上述第 3 条第一段之规定，可按本法令就此支出在所得税计

算时就此支出的 200%在所得税计算时做加计扣除，且在扣除根据《税收法典》第 65

条之三（3）（b）中规定用于公共慈善事业或公共利益以及教育或体育事业捐赠支出

前的净利润的 10%。 

2. 在根据第 1 项计算相应费用时，相应费用应不超过在扣除根据《税收法典》第 65 条之

三（3）（b）中规定用于公共慈善事业或公共利益以及教育或体育事业捐赠支出前的

净利润的 10%。 

 

 


