เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๑ ง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๘๔)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการยกเวนภาษีเงินได
ของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบคุ คลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
สําหรับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเปาหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการยกเว น ภาษี เงิน ไดของบริษัท หรือห างหุน สว นนิ ติบุคคลในเขตพัฒ นาพิเ ศษเฉพาะกิ จ
สําหรับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเปาหมาย ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหบริษัทหรือหางหุน สว นนิติบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่ง ดําเนิน กิจการ
ที่ประกอบอุตสาหกรรมเปาหมายและไดรับ การรับ รองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งใช
เทคโนโลยี ห ลั ก เป น ฐานในกระบวนการผลิ ต และการให บ ริ ก ารจากสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ที่ประสงคจะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ยื่นคํารอง
ขออนุมัติตออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบคําขออนุมัติเปนผูประกอบการรายใหม (New Start-up) (ร.ม.๑)
ตามที่แนบทายประกาศนี้ โดยตองกรอกคําขออนุมัติตามแบบ ร.ม. ๑ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ทางเว็บไซต (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พรอมแนบไฟลอิเล็กทรอนิกส
เอกสารหนังสือรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งใชเทคโนโลยีหลักเปนฐานในกระบวนการผลิต
และการใหบริการที่ออกโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในรูปแบบของไฟล PDF
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
การยื่นคํารองขอตามวรรคหนึ่ง จะตองยื่นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และตอง
ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามคํารองขอนั้นดวย
ขอ ๒ ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจซึ่งดําเนินกิจการที่ประกอบ
อุตสาหกรรมเปาหมายและไดรับอนุมัติตามขอ ๑ แลว ที่ประสงคจะขอเพิ่มกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเปาหมาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๑ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

หรือเพิ่มประเภทสินคาหรือบริการในอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อขอรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๔
แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๗)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ยื่นคําขอตามแบบแจงเพิ่มกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเปาหมายสําหรับผูประกอบการ
รายใหม (ร.ม.๒) ตออธิบดีกรมสรรพากร ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต (Web Site)
ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประสงคจะขอเพิ่มกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเปาหมาย
หรือเพิ่ม ประเภทสิน คาหรือบริการในอุต สาหกรรมเปาหมายตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับ การรับ รอง
จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นจะตอง
แนบไฟลอิเล็กทรอนิกสเอกสารหนังสือรับรองที่ออกโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ในรูปแบบของไฟล PDF มาพรอมกับคําขอดวย
ขอ ๓ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งดําเนินกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเปาหมาย ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แหงประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
เปาหมาย มีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดและรายไดจากกิจการอื่น ใหคํานวณ
กําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแตละกิจการแยกตางหากจากกัน หากรายจายใดไมสามารถแยกกันได
โดยชัดแจงวา สวนใดเปนรายจายของกิจการใด ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉลี่ยรายจายดังกลาว
ตามสวนของรายไดแลวใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลฉบับเดียว
โดยใหแยกกระดาษทําการซึ่งแสดงรายละเอียดการคํานวณกําไรขาดทุนของแตละกิจการออกจากกัน
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

คําขออนุมัติเป็นผูป้ ระกอบการรายใหม่ (New Start-up)

ร.ม.๑

1. ชื่อผู้ประกอบการ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แยก
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
e-mail
Website
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ
2. ชื่อผู้มีอํานาจลงนาม
เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
Passport No. (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ห้องเลขที่
ชั้นที่
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ : อาคาร
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
e-mail
3. การจัดตั้งกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล วันที่
เดือน
พ.ศ.
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วในวันที่ขออนุมัติ
รอบระยะเวลาบัญชีปกติของกิจการตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
4. อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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 กรรมหรื อ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมใหม่
ประเภทสินค้า/บริการที่ประกอบการ
1.
3.
2.
4. อื่นๆยตต
ได้รับการรับรองเมื่อ วันที่
เดือน
พ.ศ.
5. รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
5.1 รอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นคําร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดี
5.2 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ยื่นคําร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดี
6. การนําส่งเอกสาร
แนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหนังสือรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รับรองจากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในรูปแบบของไฟล์ PDF พร้อมการกรอกคําขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................................กรรมการผู้จัดการ
(...................................................................................)ก ห
วันที่.....................................................................................................................

0

แบบแจ้งเพิ่มกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่

1. ชื่อผู้ประกอบการ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
อาคาร
หมู่บ้าน
เลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
e-mail
โทรศัพท์

ห้องเลขที่
หมู่ที่

ชั้นที่
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
Website
ชื่อผู้ติดต่อ

ร.ม.๒

แยก
จังหวัด

2. ชื่อผู้มีอํานาจลงนาม
เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
Passport No. (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
e-mail

ถนน

3. ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) จากอธิบดีกรมสรรพากรตามหนังสือที่
ลงวันที่
รายการเพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย/ประเภทสินค้า/บริการที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
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. การนําส่งเอกสาร
แนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหนังสือรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รับรองจากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในรูปแบบของไฟล์ PDF พร้อมการกรอกคําขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................................กรรมการผู้จัดการ
(...................................................................................)ก ห
วันที่.....................................................................................................................

