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พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทนุ 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2560 
เพื่อเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและจงูใจ

ในการเขา้มาลงทุน จงึไดม้กีารตราพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน 

(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2560 (“พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ”) โดยมกีาร

แกไ้ขสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษ ีสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

1.  กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมขัน้สงู หรอืกจิการวจิยัและพฒันา จะไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล สาํหรบักําไรสทุธทิี่

ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิโดยมกีําหนดไม่เกนิ 13 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

จากเดมิทีไ่ดร้บัการยกเวน้สงูสุดไม่เกนิ 8 ปี และรายไดท้ีต่อ้งนํามาคํานวณกําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการ ใหร้วมถงึ

รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลพลอยไดแ้ละรายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้กึง่สาํเรจ็รปูดว้ย 

 หากกิจการดงักล่าวขาดทุนระหว่างระยะเวลาที่ได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล อาจได้รบัอนุญาตให้นําผลขาดทุน

ประจําปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างนัน้ หกัออกจากกําไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ในภายหลงัระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยมี

กาํหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน้ โดยสามารถเลอืกหกัจากกาํไรสทุธขิองปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีกไ็ด ้

2.  สาํหรบัผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนทีไ่ม่ไดร้บัยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ อาจ

ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิทีใ่ชไ้ปในการลงทุนในการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากกาํไรสทุธริวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 70 

ของเงนิทีล่งทุนแลว้ในกจิการนัน้ โดยจะเลอืกหกัจากกาํไรสทุธขิองปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีกไ็ด ้ภายใน 10 ปีนบัแต่วนัทีม่รีายได้

จากการประกอบกจิการ นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิซึง่เป็นเครื่องมอืทีบ่โีอไอนําเขา้มาใชค้รัง้แรกในการให้

การสง่เสรมิ  

3.  การคาํนวณกาํไรสทุธแิละขาดทุนสทุธขิองผูไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลตาม พ.ร.บ. สง่เสรมิการลงทุนฯ น้ี ให้

เป็นไปตามประมวลรษัฎากร 

4.  เงนิปันผลทีจ่่ายจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิลงทุนซึง่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ใหร้วมถงึ

กรณีทีเ่งนิปันผลนัน้ไดจ้่ายภายใน 6 เดอืนนบัแต่วนัพน้ระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลดว้ย 

5.  ยกเลกิการอนุญาตใหห้กัเงนิไดพ้งึประเมนิในการเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นจาํนวนเท่ากบัรอ้ยละ 5 ของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จาก

ปีก่อนจากการสง่ออก ซึง่ผลติภณัฑห์รอืผลติผลทีผู่ไ้ดร้บัการส่งเสรมิผลติหรอืประกอบโดยไม่รวมค่าประกนัภยัและค่าขนส่ง

นอกประเทศ 

 6.  ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมินําเขา้มาเพื่อใชใ้นการวจิยัและพฒันา รวมทัง้การทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง  

7.  ยกเลกิเงื่อนไขบางอย่างโดยไม่ต้องระบุในบตัรส่งเสรมิ อนัไดแ้ก่ ปรมิาณวตัถุดบิภายในประเทศทีจ่ะต้องใช ้และการสง่ออกซึง่

ผลติภณัฑห์รอืผลติผลทีผ่ลติหรอืประกอบ  

ทัง้น้ี พ.ร.บ. สง่เสรมิการลงทุนฯ มผีลบงัคบัเมื่อวนัที ่25 มกราคม 2560 
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of 
member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred 
to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of 
member firms 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning 
multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in 
more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex 
business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect 
with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, 
Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver 
measurable value to the particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd 
combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal 
entities. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 
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