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พระราชบญัญติัการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศส าหรบั
อตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 
2560 
 

พระราชบญัญตักิารเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. 2560 ("พ.ร.บ. เพิม่ขดีความสามารถ ฯ”) มผีลบงัคบัเมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์
2560 ซึง่มใีจความสรุปไดด้งันี้ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตาม พ.ร.บ. เพิม่ขดีความสามารถฯ ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของประเทศและสรา้งประโยชน์อย่างสงูต่อเศรษฐกจิ 
และสามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไดอ้ย่างยัง่ยนื ซึง่ตอ้งเป็น
อุตสาหกรรมประเภทใหมท่ีไ่ม่เคยมกีารผลติหรอืการใหบ้รกิารในประเทศมาก่อน หรอืเป็น
อุตสาหกรรมทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยใีหมห่รอืใชค้วามรูใ้นการผลติขัน้สงูเพื่อก่อใหเ้กดิการ
พฒันาและสง่เสรมินวตักรรม 

ทัง้นี้ ลกัษณะของกจิการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทัง้หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขใน
การใหส้ทิธแิละประโยชน์ตาม พ.ร.บ. เพิม่ขดีความสามารถฯ นี้ จะเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (“คณะกรรมการนโยบายฯ”) ซึง่จะไดม้กีารประกาศต่อไป 
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สทิธปิระโยชน์ตาม พ.ร.บ. เพิม่ขดีความสามารถฯ ไดแ้ก่ 

1. สทิธแิละประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน แต่ไม่รวมถงึสทิธแิละประโยชน์
ในการไดร้บัยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

2. สทิธแิละประโยชน์เกีย่วกบัภาษอีากรตาม พ.ร.บ. เพิม่ขดีความสามารถฯ ดงัต่อไปนี้ 

 ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย สูงสุดไม่เกิน  15 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ดงักล่าว  

 อนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีที่เกดิขึน้ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รบัการยกเวน้
ภาษีเงนิได้นิติบุคคล หกัออกจากก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้ในภายหลงัระยะเวลาทีไ่ดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลโดยมกี าหนดเวลาไม่เกนิ  5 ปีนับแต่วนัพน้ก าหนดเวลา
นัน้ โดยสามารถเลอืกหกัจากก าไรสทุธขิองปีใดปีหนึ่งหรอืหลายปีกไ็ด้ 

 เงนิปันผลจากกจิการในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหไ้ด้รบัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณ
เพื่อเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษี
เงินได้นิติบุคคลดงักล่าว รวมถึงเงนิปันผลที่ได้จ่ายภายใน  6 เดือนนับแต่วนัพ้น
ระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้

3. สทิธแิละประโยชน์ในการได้รบัเงนิสนับสนุนจาก “กองทุนเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย” โดย คณะกรรมการนโยบายฯ อาจ
พจิารณาใหเ้งนิสนับสนุนจากกองทุนผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิเพื่อสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
ลงทุน การวจิยัและพฒันา การส่งเสรมินวตักรรม หรอืการพฒันาบุคลากรเฉพาะด้าน
ของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ หากผู้ได้รบัการส่งเสริมสามารถปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนดไวแ้ลว้ 

โดยเมื่อมีการก าหนดประเภท และลกัษณะของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทัง้
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการใหส้ทิธปิระโยชน์ภายใต้ พ.ร.บ. เพิม่ขดีความสามารถ
ฯ แล้ว หากคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาเหน็ว่า มผีู้ประกอบกจิการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายสมควรไดร้บัการส่งเสรมิสทิธปิระโยชน์ตาม พ.ร.บ. เพิม่ขดีความสามารถฯ นี้ (“ผู้
ประกอบกจิการฯ”) ใหส้ านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“บโีอไอฯ”) แจง้ผูป้ระกอบ
กิจการฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาโดยยื่นข้อเสนอโครงการลงทุนต่อบีโอไอฯ และ
คณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป  

นอกจากนี้ ผู้ประกอบกจิการฯ สามารถยื่นค าขอรบัการส่งเสรมิพร้อมรายละเอยีดโครงการ
ลงทุน เสนอแก่บโีอไอฯ โดยตรงเพื่อพจิารณาไดอ้กีดว้ย 
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