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ยกเว้นและลดภาษีสาํหรบัธรุกิจ SME  

คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัมิาตรการลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ดงัน้ี 

• ลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบญัชต่ีอเน่ืองกนั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 จนถงึรอบระยะเวลาบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

• ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs รายใหม่ (New Start-up) ทีจ่ดทะเบยีนพาณิชยร์ะหวา่งวนัที ่

1 ตุลาคม 2558 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัช ีต่อเน่ืองกนั สาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ที่

เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลกัที่มศีกัยภาพขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ (New Engine of Growth) เช่น 

กลุ่มสนิคา้เกษตรแปรรปู เทคโนโลยแีละนวตักรรมขัน้สงู ดจิติอล และการวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

 

ขยายเวลาภาษีมลูค่าเพ่ิมอตัรา 7% ต่อไปอีก 1 ปี 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่592 ไดอ้อกมาเพื่อยายเวลาการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ อตัรา 7% ต่อไปอกี 1 ปี สิน้สดุวนัที ่30 

กนัยายน 2559 

 

ยกเว้นภาษีอากรสาํหรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรปูแบบคลสัเตอร ์

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรูปแบบคลสัเตอรต์ามทีส่าํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทุน  โดยเน้นคลสัเตอรท์ีม่ศีกัยภาพและมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาประเทศในอนาคต ระยะแรกจะเน้นยานยนต์

และชิ้นส่วน เครื่องใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ี่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ดจิทิลั โดยจะใหส้ทิธปิระโยชน์ ไดแ้ก่ 

• ยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล 8 ปี และลดหย่อนรอ้ยละ 50 เพิม่เตมิอกี 5 ปี สาํหรบักจิการเพื่ออนาคตทีม่คีวามสาํคญั

สงูยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสงูสดุ 10 – 15 ปี 

• ยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัร 

กาํไรสุทธิของ SMEs (บาท) ปัจจบุนั ข้อเสนอ 

0 – 300,000 ยกเวน้ ยกเวน้ 

300,001 – 3,000,000 15% 10% 

3,000,001 ขึน้ไป 20% 10 % 

๖ 



Tax & Legal Services Newsletter October 2015  Page 2 of 3 

• ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญชัน้นําระดบันานาชาตทิีท่าํงานในพืน้ทีท่ีก่ําหนด ทัง้คนไทยและ

ต่างชาต ิและใหถ้ิน่ทีอ่ยู่ถาวร (Permanent Residence) สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญชัน้นําระดบันานาชาต ิ

• อนุญาตใหต่้างชาตถิอืกรรมสทิธิท์ีด่นิเพื่อประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิได ้

 

ลดภาษีสาํหรบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่591 ไดอ้อกมาเพื่อลดอตัราภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลเหลอือตัรา 10% ของกําไรสุทธ ิใหแ้ก่บรษิทั

ซึ่งมสีถานประกอบกจิการตัง้อยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ไม่ว่าจะมสีํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ ณ ที่ใด สําหรบัรายได้ที่

เกดิขึน้จากการผลติสนิคา้ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ หรอืรายไดท้ีเ่กดิจากการใหบ้รกิารและมกีารใชบ้รกิารนัน้ในเขต

พฒันาเศรษฐกจิพิเศษเป็นเวลาสบิรอบระยะเวลาบญัชต่ีอเน่ืองกนั ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธบิดี

ประกาศกาํหนด 

บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัสทิธใินการลดอตัราภาษเีงนิไดจ้ะตอ้งจดแจง้การขอใชส้ทิธกิารเป็นบรษิทัหรอื

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษก่อนหรือในปี พ.ศ. 2560 และไม่ใช้สทิธยิกเว้นภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการลงทุน  

 

การแก้ไขกฎหมายส่งเสริมการลงทุน  

คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัร่ิางพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน ซึง่มสีาระสาํคญัดงัน้ี 

• ใหส้าํนักงานส่งเสรมิการลงทุนมอีํานาจมอบหมายบุคคลภายนอกดําเนินการแทนสาํนักงานไดบ้างภารกจิ เช่น การ

ตรวจสอบเครื่องจกัร วตัถุดบิ และวสัดุจาํเป็น ทัง้น้ี ตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

• แกไ้ขเงื่อนไขส่งเสรมิการลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไของคก์ารการคา้โลก (WTO) เช่น ยกเลกิกจิการผลติเพื่อ

การสง่ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศการบงัคบัใชว้ตัถุดบิในประเทศ และเงื่อนไขการอุดหนุนสง่ออกซึง่เป็นการอุดหนุน

ทีต่อ้งหา้ม 

• กําหนดสทิธิและประโยชน์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รบัการส่งเสริมมกีารทําวจิยัและพฒันา เช่นยกเว้นอากรขาเขา้

สาํหรบัของทีนํ่าเขา้มาใชใ้นการทดสอบ วจิยัและพฒันา สาํหรบักจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมขัน้สงู การวจิยั

และพฒันา คณะกรรมการอาจยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ

สง่เสรมิมกีาํหนดเวลาไม่เกนิสบิสามปี 

• เพิม่สทิธแิละประโยชน์ทางภาษใีหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน เช่น 

- ใหห้กัค่าใชจ้่ายไม่เกนิสองเท่าของจํานวนเงนิทีผู่ไ้ดร้บัการส่งเสรมิไดเ้สยีไปในการประกอบกจิการดงักล่าว ทัง้น้ี 

ตามเงื่อนไข วธิกีาร และระยะเวลาทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

- ใหผู้ไ้ดร้บัการสง่เสรมิหกัเงนิทีใ่ชไ้ปในการลงทุนในโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากกาํไรรวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ

เกา้สบิของเงนิทีล่งทุนแลว้ในกจิการนัน้ 

- ขยายเวลาการจ่ายเงนิปันผลไปอกีหกเดอืน ภายหลงัสิน้สดุการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล 

 

การส่งเสริมอตุสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  

สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนได้ออกประกาศที่ ป.6/2558 ให้ผู้ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนในกจิการผลติ

เคมภีณัฑ ์หรอืพอลเิมอรท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม หรอื ผลติภณัฑจ์ากพอลเิมอรท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัสทิธแิละ

ประโยชน์ลดหย่อนอากรขาเขา้รอ้ยละ 90 ของอตัราปกตสิาํหรบัวตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็นทีไ่ดนํ้าเขา้มาผลติเพื่อจาํหน่ายใน

ประเทศเป็นระยะเวลา 3 ปี หรอืจนกว่าจะมผีูผ้ลติในประเทศ โดยจะอนุมตัใิหค้ราวละ 1 ปี ทัง้น้ี วตัถุดบิหรอืวสัดุจําเป็น
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นัน้ต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีกําเนิดในประเทศไทย ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกบัชนิดที่จะนําเข้ามาในประเทศ และมี

ปรมิาณเพยีงพอทีจ่ะจดัหามาใชไ้ด ้

 

การประมาณการกาํไรสุทธิขาดไปโดยมีเหตอุนัสมควร  

คาํสัง่กรมสรรพากรที ่ป. 152/2528 ไดอ้อกมาเพื่อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเหตุอนัสมควรกรณีบรษิทัประมาณการ

กําไรสุทธคิรึง่ปีตามมาตรา 67 ตร ีขาดไป โดยหากบรษิทัได้จดัทําประมาณการกําไรสุทธไิม่น้อยกว่ากําไรสุทธทิีไ่ดย้ื่น

แบบแสดงรายการเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในรอบระยะเวลาบญัชทีีแ่ลว้ แต่ไดย้ื่นแบบแสดงรายการเสยีภาษคีรึง่ปีไวน้้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของภาษีเงนิได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบญัชทีี่แล้ว 

เน่ืองจากไดร้บัยกเวน้หรอืลดอตัราภาษ ีกใ็หถ้อืว่ามเีหตุอนัสมควร 
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