Thailand | Legal, Commercial | 24 May 2017

Legal Alert
Deloitte Legal – Representing tomorrow

พระราชบัญญัติการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย พ.ศ.
2560
พระราชบัญญัตกิ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย พ.ศ. 2560 ("พ.ร.บ. เพิม่ ขีดความสามารถ ฯ”) มีผลบังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2560 ซึง่ มีใจความสรุปได้ดงั นี้
อุตสาหกรรมเป้ าหมายทีจ่ ะได้รบั สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. เพิม่ ขีดความสามารถฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมทีส่ อดคล้องกับศักยภาพของประเทศและสร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจ
และสามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยังยื
่ น ซึง่ ต้องเป็ น
อุตสาหกรรมประเภทใหม่ทไ่ี ม่เคยมีการผลิตหรือการให้บริการในประเทศมาก่อน หรือเป็ น
อุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้ความรูใ้ นการผลิตขันสู
้ งเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
ทัง้ นี้ ลักษณะของกิจการในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขใน
การให้สทิ ธิและประโยชน์ตาม พ.ร.บ. เพิม่ ขีดความสามารถฯ นี้ จะเป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย (“คณะกรรมการนโยบายฯ”) ซึง่ จะได้มกี ารประกาศต่อไป

สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. เพิม่ ขีดความสามารถฯ ได้แก่
1. สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน แต่ไม่รวมถึงสิทธิและประโยชน์
ในการได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
2. สิทธิและประโยชน์เกีย่ วกับภาษีอากรตาม พ.ร.บ. เพิม่ ขีดความสามารถฯ ดังต่อไปนี้


ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
เป้ า หมาย สูง สุด ไม่ เ กิน 15 ปี นับ แต่ ว ัน ที่เ ริ่ม มีร ายได้จ ากการประกอบกิจการ
ดังกล่าว



อนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ท่เี กิดขึน้ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รบั การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล หักออกจากกาไรสุทธิท่เี กิดขึน้ ในภายหลังระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลโดยมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลา
นัน้ โดยสามารถเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้



เงินปั นผลจากกิจการในอุตสาหกรรมเป้ าหมายให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงเงินปั นผลที่ได้จ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่ วนั พ้น
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้

3. สิทธิและประโยชน์ในการได้รบั เงินสนับสนุ นจาก “กองทุนเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย” โดย คณะกรรมการนโยบายฯ อาจ
พิจารณาให้เงินสนับสนุ นจากกองทุน ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมเพื่อสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน การวิจยั และพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
ของกิจการในอุตสาหกรรมเป้ าหมายได้ หากผู้ได้รบั การส่งเสริมสามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการนโยบายฯ กาหนดไว้แล้ว
โดยเมื่อมีการกาหนดประเภท และลักษณะของกิจการในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย รวมทัง้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้สทิ ธิประโยชน์ภายใต้ พ.ร.บ. เพิม่ ขีดความสามารถ
ฯ แล้ว หากคณะอนุ กรรมการสรรหาและเจรจาเห็นว่า มีผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
เป้ าหมายสมควรได้รบั การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. เพิม่ ขีดความสามารถฯ นี้ (“ผู้
ประกอบกิจการฯ”) ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอฯ”) แจ้งผูป้ ระกอบ
กิจ การฯ เพื่อ เข้า สู่ก ระบวนการเจรจาโดยยื่น ข้อ เสนอโครงการลงทุ น ต่ อ บีโ อไอฯ และ
คณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป
นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการฯ สามารถยื่นคาขอรับการส่ งเสริมพร้อมรายละเอียดโครงการ
ลงทุน เสนอแก่บโี อไอฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาได้อกี ด้วย
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