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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้ซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกําหนด และได้รับการรับรองจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(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
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“รายได้เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ” ให้หมายความรวมถึง
(๑) รายได้ จ ากการจํ า หน่ า ยผลพลอยได้ แ ละสิ น ค้ า กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ในกิ จ การที่ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(๒) รายได้จากการจําหน่ายเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
ทรัพ ย์สิน บรรดาที่ ใช้ในกิจการที่ป ระกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย และหมดสภาพหรือ ไม่เหมาะสม
ที่จะใช้งานต่อไป
(๓) รายได้อื่นของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
ข้อ 2 กําหนดให้ เงินได้เท่ าที่ ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาได้จ่ายเพื่ อลงหุ้ น หรือลงทุ น
ในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้ว
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท สําหรับปีภาษีนั้น เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินที่ได้จ่ายเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(2) ผู้ มี เงิน ได้ ต้ อ งถื อ หุ้ น ในบริษั ท หรือ ห้ างหุ้ น ส่ วนนิ ติ บุ ค คลไม่ น้ อ ยกว่าสองปี ต่ อ เนื่ อ งกั น
นับแต่วันที่ได้จา่ ยเงินเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย
(3) เป็นการลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะตามข้อ 3
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลและกองมรดก
ที่ยังไม่ได้แบ่ง
การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้ง
หรือเพิ่มทุนตามข้อ 2 ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(2) เป็ น กิ จ การที่ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย และมี ร ายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า หรื อ
การให้บริการของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ
อย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรือ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละแปดสิ บ ของรายได้ ทั้ งหมดในรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
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(3) มีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท และมีรายได้
จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผู้มีเงินได้ลงทุนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
ข้อ 4 ในกรณี ที่ ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ 2 ในปี ภาษี ใด ให้สิท ธิ
ในการได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้มารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นอันระงับไปเฉพาะในปีภาษีนั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้มีการลงหุ้น
หรือ ลงทุน ในการจัด ตั ้ง หรือ เพิ ่ม ทุน ของบริษ ัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบ ุค คลซึ ่ง เป็น ผู ้ป ระกอบการรายใหม่
ที่นําเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมมาใช้ในการประกอบกิจ การที่ป ระกอบอุต สาหกรรมเป้าหมายที่มีศัก ยภาพ
ในการขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิจ เพื ่อ สร้า งความเข้ม แข็ง และเพิ ่ม ขีด ความสามารถในการประกอบกิจ การ
ให้กับผู้ประกอบการดังกล่าวในช่วงแรกของการเริ่มประกอบกิจการ สมควรกําหนดให้เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้จ่ายเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ดังกล่าวตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาท สําหรับปีภาษีนั้น เป็นเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

