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กิจการเป้าหมายที่มีประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ: ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

โดยไม่ก�าหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ A1

จากฉบับที่แล้วต่อ

เพื่อพร้อมเข้าสู่ AECการแข่งขัน…มาตรการด้านภาษีของ BOI

●  อุตสำหกรรมที่ได้รับส่งเสริมมี 7 กลุ่ม รวม 107 กิจกำร (15 กิจกำรเป้ำหมำย) โดยมีหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิประโยชน์ 2 ประเภท 

ได้แก่ 

1.  สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ตำมล�ำดับควำมส�ำคัญของประเภทกิจกำร 

จ�ำแนกออกเป็น 6 กลุ่ม คือ A1 A2 A3 A4 B1 และ B2

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)

หมายเหตุ: รายการกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในแต่ละประเภท จาก www.boi.go.th

สิทธิ
ประโยชน์

รูปแบบอุตสาหกรรม
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล
ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

ยกเว้นอากร
วัตถุดิบผลิตเพื่อ

การส่งออก
ยกเว้นภาษี

A1 อุตสำหกรรมฐำนควำมรู้เน้นกำรออกแบบท�ำ R&D 8 ปี ไม่จ�ำกัดวงเงิน+Merit √ √ √

A2 กิจกำรโครงสร้ำงพิ้นฐำนเพื่อพัฒนำ ประเทศใช้
เทคโนโลยีสูง

8 ปี + Merit √ √ √

A3 กจิกำรใชเ้ทคโนโลยสีงู ซึง่มฐีำนกำรผลติบำ้งเลก็นอ้ย 5 ปี + Merit √ √ √

A4

B1

B2

กิจกำรที่มีระดับเทคโนโลยี่ไม่เท่ำกลุ่ม A1-A3

อตุสำหกรรมสนบัสนนุทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แตส่�ำคญั 

Value  Chain

3 ปี + Merit

Merit (บำงกิจกำร)

Merit (บำงกิจกำร)
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√

-

√

√

√

√

√
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กลุ่มอุตสาหกรรม กิจการเป้าหมายกรณีพิเศษ

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลจำกกำรเกษตร กิจกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคำลิปตัส)

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรำมิก และโลหะขั้นมูลฐำน

หมวด 3 อุตสำหกรรมเบำ กิจกำรบริกำรออกแบบ และพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง กจิกำรผลติล�ำตวัอำกำศยำน ชิน้สว่นล�ำตวัอำกำศยำน ชิน้สว่นส�ำคญั เชน่ เครือ่งยนต ์ชิน้สว่น
อำกำศยำน ใบพัด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

หมวด 5 อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ กิจกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกำรซอฟต์แวร์

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดำษ และพลำสติก

หมวด 7 กิจกำรบริกำร และสำธำรณูปโภค ● กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำหรือพลังงำนไฟฟ้ำ และไอน�้ำจำกขยะหรือเชื้อเพลิงจำกขยะ 
(Refuse Derived Fuel) ● กิจกำรบริกำรด้ำนจัดกำรพลังงำน (Energy Service Company: 
ESCO) ● กจิกำรนคิมหรอืเขตอตุสำหกรรมด้ำนเทคโนโลย ี● กจิกำร Cloud Service ● กจิกำร 
วิจัยและพัฒนำ ● กิจกำรเทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology) ● กิจกำรบริกำรออกแบบทำง 
วศิวกรรม ● กจิกำรบรกิำรทดสอบทำงวทิยำศำสตร์ ● กจิกำรบรกิำรสอบเทยีบมำตรฐำน และ 
● กิจกำรสถำนฝึกฝนวิชำชีพ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

2.  สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ก�ำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อจูงใจให้มี กำรลงทุน

หรือใช้จ่ำยในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสำหกรรมโดยรวมมำกขึ้นจ�ำแนกเป็น 3 ประเภท คือ 

 (1) สิทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 (2) สิทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค โดยเฉพำะกิจกำรที่ลงทุนในพื้นที่ที่มีรำยได้ต่อหัวต�่ำที่สุดของ

ประเทศ 20 จังหวัด ได้แก่ กำฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่ำน บึงกำฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหำสำรคำม มุกดำหำร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 

สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล�ำภู อุบลรำชธำนี และอ�ำนำจเจริญ ทั้งนี้ ไม่รวมพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ และเขตพัฒนำเศรษฐกิจ

พิเศษ เนื่องจำกมีมำตรกำรพิเศษต่ำงหำก 

  ●  ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 3 ปี 

  ●  กลุ่ม A1 และ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ 8 ปี อยู่แล้ว จะได้รับกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี 

  ●  หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำได้ 2 เท่ำ เป็นระยะเวลำ 10 ปี 

  ●  หักค่ำติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 25% ของเงินลงทุน 

 (3) สิทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนำพื้นที่อุตสำหกรรม 

  ●  สถำนประกอบกำรตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมหรือเขตอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมให้ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 1 

ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 

ที่มา: ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงเทพ

จ�านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมให้ค�านวณจากเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ตามสัดส่วนที่ก�าหนด

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายต่อ ยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้  

นิติบุคคลเพิ่มเติม  

(พร้อมวงเงินเพิ่มเติม)

1% หรือ > 200 ล้ำนบำท 1 ปี

2% หรือ > 400 ล้ำนบำท 2 ปี

3% หรือ > 600 ล้ำนบำท 3 ปี

ประเภทการลงทุน/ค่าใช้จ่าย วงเงินเพิ่มเติม

1.  R&D ทั้งท�ำเอง ว่ำจ้ำงผู้อื่นในประเทศ หรือร่วมวิจัยกับองค์กรในต่ำงประเทศ 200%

2.  กำรสนับสนุนกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีและบุคลำกรสถำบันกำรศึกษำ ศูนย์ฝึกอบรมเฉพำะทำง สถำบันวิจัยหน่วยงำนรัฐ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ

100%

3.  ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนำจำกแหล่งภำยในประเทศ 100%

4.  กำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีขั้นสูง 100%

5.  กำรพัฒนำ Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่ำ 51% ในกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีขั้นสูง และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงเทคนิค

100%

6.  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ทั้งด�ำเนินกำรเองหรือว่ำจ้ำงผู้อื่นในประเทศตำมที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ 100%


