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ยกเว้นและลดภาษี สาํ หรับธุรกิ จ SME
คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั มิ าตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ดังนี้
• ลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
กําไรสุทธิ ของ SMEs (บาท)
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• ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับผูป้ ระกอบการ SMEs รายใหม่ (New Start-up) ทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่องกัน สําหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ที่
เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้ าหมายหลักที่มศี กั ยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) เช่น
กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้ สูง ดิจติ อล และการวิจยั และพัฒนา เป็ นต้น

ขยายเวลาภาษี มลู ค่าเพิ่ มอัตรา 7% ต่อไปอีก 1 ปี
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 592 ได้ออกมาเพื่อยายเวลาการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ อัตรา 7% ต่อไปอีก 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559

ยกเว้นภาษี อากรสําหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษในรูปแบบคลัสเตอร์
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน โดยเน้นคลัสเตอร์ทม่ี ศี กั ยภาพและมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ระยะแรกจะเน้นยานยนต์
และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ท่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ดิจทิ ลั โดยจะให้สทิ ธิประโยชน์ ได้แก่
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิม่ เติมอีก 5 ปี สําหรับกิจการเพื่ออนาคตทีม่ คี วามสําคัญ
สูงยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสูงสุด 10 – 15 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
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• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้ นําระดับนานาชาติทท่ี าํ งานในพืน้ ทีท่ ก่ี ําหนด ทัง้ คนไทยและ
ต่างชาติ และให้ถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวร (Permanent Residence) สําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้ นําระดับนานาชาติ
• อนุญาตให้ต่างชาติถอื กรรมสิทธิที์ ด่ นิ เพื่อประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมได้
ลดภาษีสาํ หรับเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 591 ได้ออกมาเพื่อลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเหลืออัตรา 10% ของกําไรสุทธิ ให้แก่บริษทั
ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตัง้ อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าจะมีสํานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ ณ ที่ใด สําหรับรายได้ท่ี
เกิดขึน้ จากการผลิตสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือรายได้ทเ่ี กิดจากการให้บริการและมีการใช้บริการนัน้ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็ นเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั สิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้จะต้องจดแจ้งการขอใช้สทิ ธิการเป็ นบริษทั หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก่อนหรือในปี พ.ศ. 2560 และไม่ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
การแก้ไขกฎหมายส่งเสริมการลงทุน
คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ริ ่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน ซึง่ มีสาระสําคัญดังนี้
• ให้สาํ นักงานส่งเสริมการลงทุนมีอํานาจมอบหมายบุคคลภายนอกดําเนินการแทนสํานักงานได้บางภารกิจ เช่น การ
ตรวจสอบเครื่องจักร วัตถุดบิ และวัสดุจาํ เป็ น ทัง้ นี้ ตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด
• แก้ไขเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไของค์การการค้าโลก (WTO) เช่น ยกเลิกกิจการผลิตเพื่อ
การส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศการบังคับใช้วตั ถุดบิ ในประเทศ และเงื่อนไขการอุดหนุนส่งออกซึง่ เป็ นการอุดหนุน
ทีต่ อ้ งห้าม
• กําหนดสิทธิและประโยชน์ เพื่อสนับสนุ นให้ผู้ท่ไี ด้รบั การส่งเสริมมีการทําวิจยั และพัฒนา เช่นยกเว้นอากรขาเข้า
สําหรับของทีน่ ําเข้ามาใช้ในการทดสอบ วิจยั และพัฒนา สําหรับกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้ สูง การวิจยั
และพัฒนา คณะกรรมการอาจยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมมีกาํ หนดเวลาไม่เกินสิบสามปี
• เพิม่ สิทธิและประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน เช่น
- ให้หกั ค่าใช้จ่ายไม่เกินสองเท่าของจํานวนเงินทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้เสียไปในการประกอบกิจการดังกล่าว ทัง้ นี้
ตามเงื่อนไข วิธกี าร และระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนด
- ให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมหักเงินทีใ่ ช้ไปในการลงทุนในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากกําไรรวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ
เก้าสิบของเงินทีล่ งทุนแล้วในกิจการนัน้
- ขยายเวลาการจ่ายเงินปั นผลไปอีกหกเดือน ภายหลังสิน้ สุดการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
การส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติ กชีวภาพ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ ป.6/2558 ให้ผู้ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต
เคมีภณ
ั ฑ์ หรือพอลิเมอร์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม หรือ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 ของอัตราปกติสาํ หรับวัตถุดบิ หรือวัสดุจาํ เป็ นทีไ่ ด้นําเข้ามาผลิตเพื่อจําหน่ ายใน
ประเทศเป็ นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผผู้ ลิตในประเทศ โดยจะอนุ มตั ใิ ห้คราวละ 1 ปี ทัง้ นี้ วัตถุดบิ หรือวัสดุจําเป็ น
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นัน้ ต้องไม่เป็ นของที่ผลิตหรือมีกําเนิดในประเทศไทย ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับชนิดที่จะนํ าเข้ามาในประเทศ และมี
ปริมาณเพียงพอทีจ่ ะจัดหามาใช้ได้
การประมาณการกําไรสุทธิ ขาดไปโดยมีเหตุอนั สมควร
คําสังกรมสรรพากรที
่
่ ป. 152/2528 ได้ออกมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเหตุอนั สมควรกรณีบริษทั ประมาณการ
กําไรสุทธิครึง่ ปี ตามมาตรา 67 ตรี ขาดไป โดยหากบริษทั ได้จดั ทําประมาณการกําไรสุทธิไม่น้อยกว่ากําไรสุทธิทไ่ี ด้ย่นื
แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีทแ่ี ล้ว แต่ได้ย่นื แบบแสดงรายการเสียภาษีครึง่ ปี ไว้น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีท่แี ล้ว
เนื่องจากได้รบั ยกเว้นหรือลดอัตราภาษี ก็ให้ถอื ว่ามีเหตุอนั สมควร
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