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การนําเครื่องจักรใช้แล้วจาก
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในโครงการที่จะ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิม่ เติม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบาย
และหลักเกณฑ์สง่ เสริมการลงทุน โดยยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมและออก
หลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารนําเครื่องจักรใช้แล้วจาก
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในโครงการทีจ่ ะขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ มี
ผลต่อคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนทีย่ ่นื ตัง้ แต่วนั ที่ 2 เมษายน 2558
เป็ นต้นไป.

ฉบับที่ 1
สิงหาคม 2558
เนื้ อหา:
• การนําเครื่องจักรใช้แล้วใน
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในโครงการทีจ่ ะ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
• นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การอนุมตั ใิ ห้ใช้เครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศในโครงการทีข่ อรับการส่งเสริม สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กรณี ได้แก่ กรณีทวไป
ั่
กรณียา้ ยฐานการผลิต และกรณีอ่นื ๆ
โดยทัวไปแล้
่
ว เครื่องจักรใช้แล้วอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่ปีทผ่ี ลิตถึงปี ทน่ี ําเข้า สามารถนับเป็ นเงินลงทุนสําหรับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลได้ แต่ไม่ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้า หากเป็ นเครื่องจักรใช้แล้วเกิน 10 ปี นับแต่ปีทผ่ี ลิตถึงปี ทน่ี ําเข้า อาจได้รบั
อนุญาตให้นบั เป็ นเงินลงทุนสําหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้ และได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้า ทัง้ นี้ ตามทีบ่ โี อไอ
เห็นสมควร

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้กําหนดให้ประเภทกิจการทัวไปตามประกาศคณะกรรมการส่
่
งเสริมการลงทุน
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ที่การลงทุนตัง้ อยู่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สงขลา และสระแก้ว) ได้รบั สิทธิและประโยชน์พเิ ศษ นอกเหนือจากสิทธิ
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ตามปกติ ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น
•
•

•

ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมเป็ นเวลา 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็ นเวลา
5 ปี นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล กรณีเป็ นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึง่ ได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นเวลา 8 ปี แล้ว
ได้รบั อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ผมี อื ในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ตามแนวทางทีบ่ โี อไอกําหนด

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 บีโอไอได้ออกประกาศกําหนดรายละเอียดของประเภทและเงื่อ นไขของกิจ การ
เป้ าหมายทีจ่ ะให้การส่งเสริมการลงทุน โดยโครงการเป้ าหมายจะต้องตัง้ อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กิจการเป้ าหมาย
ตามประกาศดังกล่าวจะมีเงื่อนไขสําหรับประเภทกิจการน้อยกว่าที่กําหนดสําหรับประเภทกิจการทัวไป
่ และได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น

•
•
•

ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจํากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุน
หมุนเวียน)
ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ไี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ได้รบั อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ผมี อื ในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ตามแนวทางทีบ่ โี อไอกําหนด

ผูท้ ต่ี อ้ งการได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องยื่นคําขอฯ กับ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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