ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 265)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการยกเว้นภาษีเงินได้
ของบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คลสาหรับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 602) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ข องบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลส าหรั บ กิ จ การที่ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมายดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้บริษัท หรือห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลซึ่งดาเนินกิจการที่ ประกอบอุต สาหกรรมเป้าหมาย
และได้รับการรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิต
และการให้บริการจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 602) พ.ศ. 2559 ยื่นคาร้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบคาขออนุมัติ
เป็น ผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) (ร.ม.๑) ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยต้องกรอกคาขอ
อนุ มั ติ ตามแบบ ร.ม.๑ ผ่ านระบบเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ตทางเว็ บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหนังสือรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรม
เป้าหมายซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการที่ออกโดยสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในรูปแบบของไฟล์ PDF เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
การยื ่น ค าร้อ งขอตามวรรคหนึ ่ง จะต้อ งยื ่น ภายใน 28 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2561
และต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามคาร้องขอนั้นด้วย
(แก้ไขโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 316) ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560)
ข้อ 2 ให้ บริษัทหรือห้ างหุ้ น ส่ ว นนิติบุคคลซึ่งดาเนิ นกิจการที่ประกอบอุ ต สาหกรรมเป้าหมาย
และได้ รั บ อนุ มั ติ ต ามข้ อ 1 แล้ ว ที่ ป ระสงค์ จ ะขอเพิ่ ม กิ จ การที่ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายหรื อ
เพิ่ ม ประเภทสิ นค้ าหรื อบริ การในอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่ อขอรั บสิ ทธิ ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ ตามมาตรา 4
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่า ด้ว ยการยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบับ ที่ 602)

๒
พ.ศ. 2559 ยื่นคาขอตามแบบแจ้งเพิ่มกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายสาหรับผู้ประกอบการ
รายใหม่ (ร.ม.๒) ต่อ อธิบ ดีก รมสรรพากร ผ่านระบบเครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ต ทางเว็บ ไซต์ (Web Site)
ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ป ระสงค์ จ ะขอเพิ่ ม กิ จ การที่ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม
เป้าหมายหรือเพิ่มประเภทสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามวรรคหนึ่ง จะต้องได้รับการรับรอง
จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้อง
แนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหนังสือรับรองที่ออกโดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ในรูปแบบของไฟล์ PDF มาพร้อมกับคาขอด้วย
ข้อ 3 การคานวณกาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งดาเนินกิจการ
ที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ
และมาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีรายได้
จากการประกอบกิจการที่ไ ด้รับ การยกเว้น ภาษีเงินได้ และรายได้จากกิจ การอื่น ให้คานวณกาไรสุท ธิ
และขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน หากรายจ่ายใดไม่สามารถแยกกันได้โ ดยชัดแจ้งว่า
ส่วนใดเป็นรายจ่ายของกิจการใด ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวตามส่วนของรายได้
แล้ว ให้ยื่น แบบแสดงรายการภาษีเ งิน ได้ข องบริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลฉบับ เดีย ว โดยให้แ ยก
กระดาษทาการซึ่งแสดงรายละเอียดการคานวณกาไรขาดทุนของแต่ละกิจการออกจากกัน
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ร.ม.๑

คาขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
1. ชื่อผู้ประกอบการ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
อาคาร
หมู่บ้าน
เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
e-mail
โทรศัพท์

ห้องเลขที่
หมู่ที่

ชั้นที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
Website

แยก
จังหวัด

ชื่อผู้ติดต่อ

2. ชื่อผู้มีอานาจลงนาม
เลขประจาตัวประชาชน/เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
Passport No. (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ที่อยู่ทตี่ ิดต่อได้ : อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
e-mail
3. การจัดตั้งกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล วันที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วในวันที่ขออนุมัติ
รอบระยะเวลาบัญชีปกติของกิจการตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

เดือน
เดือน
เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

4. อุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ ด้รับการรับรองจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
k f อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
ทดแทนและพลังงานสะอาด
ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และ
อุต สาหกรรมฐานการวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมหรื อ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมใหม่
ประเภทสินค้า/บริการที่ประกอบการ
1.
3.
2.
4. อื่นๆยตต
ได้รับการรับรองเมื่อ วันที่
เดือน
พ.ศ.
5. รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
5.1 รอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นคาร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดี
5.2 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ยื่นคาร้องขอและได้รบั อนุมัติจากอธิบดี
6. การนาส่งเอกสาร
แนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหนังสือรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รับรองจากสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในรูปแบบของไฟล์ PDF พร้อมการกรอกคาขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................................กรรมการผู้จดั การ
(...................................................................................)ก ห
วันที่.....................................................................................................................

0

แบบแจ้งเพิ่มกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่

1. ชื่อผู้ประกอบการ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
e-mail
Website
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ

ร.ม.๒

แยก
จังหวัด

2. ชื่อผู้มีอานาจลงนาม
เลขประจาตัวประชาชน/เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
Passport No. (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ที่อยู่ทตี่ ิดต่อได้ : อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
e-mail

ถนน

3. ได้รับการอนุมัตเิ ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) จากอธิบดีกรมสรรพากรตามหนังสือที่
ลงวันที่
รายการเพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย/ประเภทสินค้า/บริการทีไ่ ด้รับการรับรองจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
k f อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
ทดแทนและพลังงานสะอาด
ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และ
อุ ต สาหกรรมฐานการวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หรืออุตสาหกรรมใหม่
ประเภทสินค้า/บริการที่ประกอบการเพิ่ม
1.
3.
2.
4. อื่นๆยตต
4. การนาส่งเอกสาร
แนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหนังสือรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รับรองจากสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในรูปแบบของไฟล์ PDF พร้อมการกรอกคาขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................................กรรมการผู้จดั การ
(...................................................................................)ก ห
วันที่.....................................................................................................................

