เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๘)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๘) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ ใช้บั งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

“ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า โดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน
และให้หมายความรวมถึงสัญญาให้เช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอน
ไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว และการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
“สิ น ค้ า” หมายความว่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี รู ป ร่ างและไม่ มี รู ป ร่ างที่ อาจมี ราคาและถื อ เอาได้ ที่ มี
ไว้เพื่อขายเท่านั้น
“บริการ” หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า
“กิ จการที่ ประกอบอุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย” หมายความว่ า กิ จการที่ ประกอบอุ ตสาหกรรม
เป้ าหมายดั งต่ อไปนี้ ซึ่งใช้ เทคโนโลยีหลักเป็ นฐานในกระบวนการผลิ ตและการให้ บริการตามหลั กเกณฑ์
ที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกําหนด และได้รับการรับรองจากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๑) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
(๒) อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
(๓) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
(๔) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
(๕) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๖) อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
(๗) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
(๘) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
(๙) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
(๑๐) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่
“รายได้เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ” หมายความรวมถึง
(๑) รายได้ จากการจําหน่ ายผลพลอยได้ และสิ นค้ ากึ่ งสํ าเร็จรูปในกิ จการที่ ประกอบอุ ตสาหกรรม
เป้าหมาย
(๒) รายได้จากการจําหน่ายเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สิน
บรรดาที่ใช้ในกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย และหมดสภาพหรือไม่เหมาะสมที่จะใช้งานต่อไป
(๓) รายได้อื่นของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) มี ทุ น ที่ ชํ าระแล้ วในวั น สุ ด ท้ ายของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ไม่ เกิ น ห้ าล้ านบาทและมี รายได้
จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท
(๓) มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของ
รายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
(๔) ยื่ น คํ าร้ อ งขอและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ บ ดี ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน
(๖) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๕ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในมาตรา ๔ ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับกําไรสุทธิเป็นระยะเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชี นับแต่
วันถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ยื่นคําร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดี
ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือ
(๒) ในกรณี ที่ มี การยื่ นคํ าร้องขอและได้ รั บอนุ มั ติ จากอธิบดี ระหว่ างรอบระยะเวลาบั ญ ชี ใด
ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้ว่ามีระยะเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือนก็ตาม
ในกรณี ที่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุ คคลขาดคุณสมบั ติหรือไม่ปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ตามมาตรา ๔ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นอันระงับเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากมาตรการภาษี เพื่ อ ส่ งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบั บที่ ๖๓๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดให้ บ ริษั ท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการภาษีดังกล่าวต้องจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่โดยที่ยังมีความจําเป็นต้องส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มดั งกล่ า วต่ อ ไป เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และ
เพิ่ มขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ สมควรยกเว้นภาษี เงินได้สํ าหรับกําไรสุ ท ธิของบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเช่นเดียวกับที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

