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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๗๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๗๔) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
“ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ” หมายความว่ า บริ ษั ท ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
เพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุน หรือให้บริการ
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ด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครื อ หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีตามมาตรา ๑๐
“ให้บริการสนับสนุน” หมายความว่า ให้บริการสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
(๒) การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
(๓) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(๔) การสนับสนุนด้านเทคนิค
(๕) การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
(๖) การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม
(๗) การให้คาปรึกษาด้านการเงิน
(๘) การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
(๙) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
(๑๐) การให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
“ให้บริการด้านการบริหารเงิน” หมายความว่า ให้บริการด้านการบริหารเงินในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การบริ ห ารเงิ น ของศู น ย์ บริห ารเงินซึ่ งได้รั บอนุญาตตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน
(๒) การกู้ยืมและให้กู้ยืมเงินบาทของศูนย์บริหารเงินซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ว ย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
“กิจการการค้าระหว่างประเทศ” หมายความว่า การจัดซื้อและขายสินค้าระหว่างประเทศ
โดยอาจมีการให้บริการสาหรับสินค้าที่จัดซื้อและขายนั้นก็ได้ ทั้งนี้ บริการดังกล่าว ได้แก่
(๑) การจัดหาสินค้า
(๒) การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ
(๓) การจัดทาหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
(๔) การขนส่งสินค้า
(๕) การประกันภัยสินค้า
(๖) การให้คาปรึกษาแนะนาและบริการด้านเทคนิคและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า
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(๗) การให้บริการอื่น ๆ ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
“วิสาหกิจในเครือ ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด
(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (๑) ถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุน
ทั้งหมด
(๔) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีอานาจควบคุมกิจการหรือกากับดูแลการดาเนินงาน
และการบริหารงานของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(๕) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศมีอานาจควบคุมกิจการ
หรือกากับดูแลการดาเนินงานและการบริหารงาน
(๖) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (๔) มีอานาจ
ควบคุมกิจการหรือกากับดูแลการดาเนินงานและการบริหารงาน
“รายได้ของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ” หมายความว่า รายได้ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุน หรือ
ให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ
(๒) ค่ า สิ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บจากวิ สาหกิจ ในเครือ ทั้ ง นี้ เฉพาะค่ าสิ ทธิที่ เ กิด จากผลการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่กระทาขึ้นในประเทศไทย โดยศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศได้วิจัยและพัฒนาเอง
หรือจ้างผู้อื่นวิจัยและพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
“รายจ่ายของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ได้จ่ายไป
เพื่อให้เกิดรายได้ของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
มาตรา ๔ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ
สิบห้าของเงินได้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของศูนย์กลางธุรกิจ
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ระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อคานวณตามมาตรา ๕๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี
ในอั ต ราที่ ก าหนดในบั ญ ชี อั ต ราภาษี เ งิ น ได้ ท้ า ยหมวด ๓ ในลั ก ษณะ ๒ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร
สูงกว่าร้อยละสิบห้าของเงินได้
ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึง่ เมื่อคานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของเงินได้
ให้ คนต่างด้าวผู้มีเงินได้มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินได้ดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตามมาตรา ๕ เมื่อคนต่างด้าวนั้นยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินได้นั้น
มาตรา ๕ ให้คนต่างด้าวซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้วในอัตราร้อยละสิ บห้าของ
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔ เมื่อถึงกาหนดยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
นาเงินได้พึงประเมินนั้น มารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่คนต่างด้าวไม่ขอรับเงิน
ภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๕๐ แห่งประมวลรัษฎากรไว้แล้ว และมีสิทธิเลือกเสียภาษี
ตามมาตรา ๔๘ (๓) และ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร คนต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
เมื่ อ ปรากฏว่ า ในการยื่ น รายการเกี่ ย วกั บ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น คนต่ า งด้ า วมิ ไ ด้ น าเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น
ตามมาตรา ๔๐ (๔) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าว และเงินได้พึงประเมินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๔ มารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และต้องไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือ
ไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ในการได้รับยกเว้นตามมาตรานี้ คนต่างด้าวต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนามารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย
มาตรา ๖ คนต่างด้าวซึ่งทางานประจาศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่จะได้รับสิทธิ
ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๗ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (๒) สาหรับบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และคงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้
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(๑) ร้อยละแปดของกาไรสุทธิ สาหรับรายได้ของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ เฉพาะศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่มีรายจ่ายของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้จ่าย
ให้แก่ผู้รับในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าหกสิบล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
(๒) ร้อยละห้าของกาไรสุทธิ สาหรับรายได้ของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้
เฉพาะศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่มีรายจ่ายของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้จ่าย
ให้แก่ผู้รับในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าสามร้อยล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
(๓) ร้อยละสามของกาไรสุทธิ สาหรับรายได้ของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้
เฉพาะศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่มีรายจ่ายของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้จ่าย
ให้แก่ผู้รับในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าหกร้อยล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
มาตรา ๘ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ สาหรับรายได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ
มาตรา ๙ ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ สาหรับรายรับจากการให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ
มาตรา ๑๐ บริษัทใดที่ประสงค์จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต้องยื่นคาร้องขอ
พร้อมกับแผนธุรกิจที่แสดงถึงการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกและรายชื่อวิสาหกิจ
ในเครือในประเทศไทยและในต่างประเทศ และได้รับอนุมัติจากอธิบดี
การขออนุมัติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๑ บริษัทที่ประสงค์ที่จะขออนุมัติตามมาตรา ๑๐ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านบริหาร ให้บริการ
ด้านเทคนิ ค ให้ บริการสนับสนุน หรือให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ และมีทุน
ที่ชาระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
(๒) มี พ นั ก งานที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
โดยทางานประจาให้แก่ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นจานวนไม่น้อยกว่าสิบคน เว้นแต่กรณี
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่มีเฉพาะการให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ อาจมีพนักงาน
น้อยกว่าสิบคนก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
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มาตรา ๑๒ ให้ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศได้รับสิทธิตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ เป็น ระยะเวลาสิบห้ ารอบระยะเวลาบัญชี นับแต่วันถัด จากวันที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
ตามมาตรา ๑๐ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ร อบระยะเวลาบั ญชี เ ริ่ มในหรือ หลั ง วัน ที่ ยื่ นค าร้ อ งขอและได้รั บอนุ มั ติใ ห้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือ
(๒) กรณีที่มีการยื่นคาร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้ว่าจะมีระยะเวลา
น้อยกว่าสิบสองเดือนก็ตาม
มาตรา ๑๓ ศู น ย์ ก ลางธุ รกิ จ ระหว่ า งประเทศที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามมาตรา ๗
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑
(๒) มีรายจ่ายของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่าหกสิบล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๑๘
(๓) มีการให้บริการด้านบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริ การสนับสนุน หรือให้บริการ
ด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ
(๔) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ในกรณีที่ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในรอบระยะเวลาบัญชีใด
ให้การได้รับสิทธิประโยชน์เป็นอันระงับเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
มาตรา ๑๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย สาหรับรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) เงินปันผลที่ได้รับจากศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(ก) เงินปันผลที่จ่ายจากรายได้ที่มาจากการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค
ให้บริการสนับสนุน หรือให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือซึ่งได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้
ตามมาตรา ๗
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(ข) เงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยจากรายได้ ข องส านั ก งานปฏิ บั ติ ก ารภู มิ ภ าคตามมาตรา ๑๑
แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัต ราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ค) เงิน ปันผลที่จ่ายจากรายได้ของสานักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา ๑๑/๑๑
แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัต ราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ง) เงิน ปัน ผลที่จ่ายจากรายได้ของสานักงานใหญ่ข้ามประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑)
แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัต ราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๕๘๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้ งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม
ที่ ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศได้ กู้ ม าเพื่ อ ให้ กู้ ยื ม ต่ อ แก่ วิ ส าหกิ จ ในเครื อ ที่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก าร
ด้านการบริหารเงิน
เงินปันผลตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) (ค) และ (ง) ต้องเป็นเงินปันผลที่ได้รับภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่มีการอนุมัติจากอธิบดีให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่ ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ ระหว่า งประเทศขาดคุ ณ สมบั ติต ามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ต่อเนื่องเกินกว่าหนึง่ รอบระยะเวลาบัญชี หรือไม่มีลักษณะเป็นศูนย์กลาง
ธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศตามพระราชกฤษฎี ก านี้ อธิ บดีมี อานาจสั่ งเพิ กถอนการเป็นศู นย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และให้สิทธิที่ได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกานี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้
นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรก
มาตรา ๑๖ สานั กงานปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกานี้
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ โดยให้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
และได้รับอนุมัติจากอธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
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สานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ซึ่งจะได้รับสิท ธิลดอัตราและยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๔ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ (๓) และ (๔)
ในกรณี ที่ ส านั ก งานปฏิ บัติก ารภู มิภ าคที่ ได้รั บอนุมัติ ต ามวรรคหนึ่ง มี ร ายจ่ า ยของกิจการ
ไม่ถึงหกสิบล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ให้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗ (๑)
มาตรา ๑๗ สานักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา ๑๑/๖ (๖) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกานี้
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ โดยให้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
และได้รับอนุมัติจากอธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
การดาเนินการของสานักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามวรรคหนึ่งมิให้ถือเป็นการแจ้งเลิกสานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาค
สานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ซึ่งจะได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษี
ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีก านี้ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่บัญญัติไ ว้ในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ (๓) และ (๔) และมีรายจ่ายในการดาเนินงาน
ซึ่งเกี่ยวกับกิจการที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
ในกรณีที่สานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง มีรายจ่ายในการดาเนินงาน
ซึ่งเกี่ยวกับกิจการที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทแต่ไม่ถึงหกสิบล้านบาท
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ให้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗ (๑)
มาตรา ๑๘ สานักงานใหญ่ข้ามประเทศตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๑ โดยให้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ และได้รับอนุมัติ
จากอธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
สานักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ซึ่งจะได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ (๓) และ (๔) และมีรายจ่ายในการดาเนินงานซึ่งเกี่ยวกับ
กิจการที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่สานักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง มีรายจ่ายในการดาเนินงาน
ซึ่งเกี่ยวกับกิจการที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทแต่ไม่ถึงหกสิบล้านบาท
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ให้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗ (๑)
มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านบริหารและด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็นแก่วิสาหกิจในเครือ หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ อันจะทาให้ประเทศไทย
เป็ น ศูน ย์ กลางการลงทุ น ทางธุร กิจ ในระดับภูมิภ าคและในระดั บโลก และเพื่อเป็น การเพิ่ม แรงจูง ใจและ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ สมควรลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรให้แก่ศูนย์กลาง
ธุรกิจระหว่างประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

