แบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต ………………............ถึง………………….........
สวนที่หนึ่ง สําหรับบริษัทฯ เปนผูกรอกขอมูล
บริษัท..................................................................ขอรับรองวาไดกรอกขอความดังตอไปนี้โดยถูกตองสมบูรณ เปนความจริง
มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถวน และบริษัทไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรสงเสริมทุกขอ โดยมีผูสอบบัญชีที่มี
คุณสมบัติ ตามประกาศสํานักงานที่ ป. 5/2544 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2544 ไดตรวจสอบและรายงานตามวัตถุประสงค และ
แนวทางที่สํานักงานกําหนดแลว หากตรวจสอบภายหลังปรากฏวาบริษัทฯใชสิทธิและประโยชนไมถูกตอง หรือแจงขอความเท็จ
หรือใชเอกสารปลอม หรือปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม บริษัทฯยินยอมใหสํานักงานยกเลิก/เพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลในภายหลังและยินยอมปฏิบัติตามที่สํานักงานสั่งการทุกประการ
ลงชื่อ.................................................. (ผูมีอํานาจลงนาม)
(..................................................)
วันที่....................................
ประทับตราบริษัท
คําแนะนํา 1. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมจํานวนหลายบัตรสงเสริม (โครงการ) และชองไมพอกรอกใหจัดทําเปนใบแนบของ
แตละรายการแนบมาพรอมแบบคําขอใชสิทธิฯนี้ และลงนามพรอมประทับตราบริษัททุกหนา
2. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมมากกวา 1 บัตรและมีกําหนดเงื่อนไขตองยื่นแบบคําขอใชสิทธิฯนี้ตอสํานักงาน
ใหบริษัทฯ ยื่นแบบคําขอใชสิทธิฯรวมเปนฉบับเดียว โดยยื่นตอสํานักบริหารการลงทุนที่ดูแลโครงการตาม
บัตรสงเสริมฉบับแรกที่มีกําหนดเงื่อนไขดังกลาว
3. บริษัทฯ จะตองยื่นขอใชสิทธิฯภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบบัญชี
4. แบบคําขอใชสิทธิฯนี้ใหยื่นเฉพาะกรณีที่รอบบัญชีของบัตรสงเสริมนั้นมีกําไรสุทธิและประสงคจะขอใชสิทธิฯยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น
5. บริษัทฯ จะตองกรอกขอมูลในแบบคําขอใชสิทธิฯนี้ทุกบัตรสงเสริมใหเรียบรอย แลวใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและ
ใหความเห็นรับรองตามแบบที่สํานักงานกําหนด โดยผูสอบบัญชีสามารถรับรองเฉพาะบัตรสงเสริมหรือรับรอง
ทุกบัตรสงเสริมก็ได
***************************************************************************************************
1.1 ชื่อบริษัท…………………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อภาษาอังกฤษ……………………………………………………………….…..…….………………………………….
เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ที่ตั้งสํานักงานใหญ…………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………………………..…………….…..โทรสาร…………………………………………….
ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ…………………………………………………………………….…………………..
โทรศัพท……………………………………………..………...........โทรสาร………………….…………………………
ชื่อผูกรอกขอมูล(พรอมสามารถชี้แจงรายละเอียดได).....................................................โทรศัพท........................ตอ............
ชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต.........................………....….ทะเบียนเลขที่....................โทรศัพท................................ตอ.............
ชื่อสํานักงานบัญชี (หากมี) …………………………………...…………………...โทรศัพท.…………………..ตอ……….
สกท.
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1.2 บริษัทฯประกอบกิจการ
1.2.1  กิจการที่ไมไดรับสงเสริม (ถามี) โปรดระบุคือ
(1)…………………………………………………............
(2)……………………………………………………. (3)…………………………………………………………
1.2.2  บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น จํานวน…………………บัตร ( ผลรวม ก + ข + ค+ง ) แยกเปน
ก.  สิ้นสุด/ไมไดรับสิทธิฯการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน…………บัตร
บัตรสงเสริมเลขที่

ลงวันที่

ผลิต

ประเภทกิจการ

ข.  อยูระหวางลดหยอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลกึ่งหนึ่ง จํานวน…...........บัตร
บัตรสงเสริมเลขที่
ลงวันที่
ผลิต

ประเภทกิจการ

ค.  อยูระหวางการไดรับสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน…………บัตร
(1) บัตรสงเสริมเลขที่……………………………………........ ลงวันที่………………………………………….
ผลิต/บริการ ………………………………………………………… ประเภทกิจการ……………………..
ไดรับสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเวลา………ป ตั้งแตวันที่………….……ถึงวันที่………………
 มีมูลคาภาษีตามบัตรไมเกิน..............................................บาท  ไมมีเงื่อนไขกําหนดวงเงินภาษีเงินไดนิติบุคคล
 ไดรับใบอนุญาตเปดดําเนินการเลขที่ …………………………..…………  ยังไมไดรับอนุญาตเปดดําเนินการ
มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสิทธิฯยกเวน (บาท)
รอบบัญชี ปที่ 1
รอบบัญชี ปที่ 6
รอบบัญชี ปที่ 2
รอบบัญชี ปที่ 7
รอบบัญชี ปที่ 3
รอบบัญชี ปที่ 8
รอบบัญชี ปที่ 4
รอบบัญชี ปที่ 9
รอบบัญชี ปที่ 5
รวมมูลคาภาษีที่ใชสิทธิฯถึงปปจจุบัน
(2)

บัตรสงเสริมเลขที่…………………………..………........ ลงวันที่………………………………………….
ผลิต/บริการ ………………………………………………………… ประเภทกิจการ……………………..
ไดรับสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเวลา………ป ตั้งแตวันที่………….……ถึงวันที่………………
 มีมูลคาภาษีตามบัตรไมเกิน...............................................บาท  ไมมีเงื่อนไขกําหนดวงเงินภาษีเงินไดนิติบุคคล
 ไดรับใบอนุญาตเปดดําเนินการเลขที่ ………………………….…………  ยังไมไดรับอนุญาตเปดดําเนินการ
มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสิทธิฯยกเวน (บาท)
รอบบัญชี ปที่ 1
รอบบัญชี ปที่ 6
รอบบัญชี ปที่ 2
รอบบัญชี ปที่ 7
รอบบัญชี ปที่ 3
รอบบัญชี ปที่ 8
รอบบัญชี ปที่ 4
รอบบัญชี ปที่ 9
รอบบัญชี ปที่ 5
รวมมูลคาภาษีที่ใชสิทธิฯถึงปปจจุบัน
สกท.
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(3) บัตรสงเสริมเลขที่……………………….............. ลงวันที่............................................................................
ผลิต/บริการ ………………………………………………………… ประเภทกิจการ……………………
ไดรับสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเวลา………ป ตั้งแตวันที่……………… ถึงวันที่………………
 มีมูลคาภาษีตามบัตรไมเกิน..........................................บาท  ไมมีเงื่อนไขกําหนดวงเงินภาษีเงินไดนิติบุคคล
 ไดรับใบอนุญาตเปดดําเนินการเลขที่ …………………………………  ยังไมไดรับอนุญาตเปดดําเนินการ
มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสิทธิฯยกเวน (บาท)
รอบบัญชี ปที่ 6
รอบบัญชี ปที่ 7
รอบบัญชี ปที่ 8
รอบบัญชี ปที่ 9
รวมมูลคาภาษีที่ใชสิทธิฯถึงปปจจุบัน

รอบบัญชี ปที่ 1
รอบบัญชี ปที่ 2
รอบบัญชี ปที่ 3
รอบบัญชี ปที่ 4
รอบบัญชี ปที่ 5

(4) บัตรสงเสริมเลขที่……………………….............. ลงวันที่............................................................................
ผลิต ……………………………………………………………… ประเภทกิจการ………………………
ไดรับสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเวลา………ป ตั้งแตวันที่……………… ถึงวันที่………………
 มีมูลคาภาษีตามบัตรไมเกิน..........................................บาท  ไมมีเงื่อนไขกําหนดวงเงินภาษีเงินไดนิติบุคคล
 ไดรับใบอนุญาตเปดดําเนินการเลขที่ …………………………………  ยังไมไดรับอนุญาตเปดดําเนินการ
มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสิทธิฯยกเวน (บาท)
รอบบัญชี ปที่ 6
รอบบัญชี ปที่ 7
รอบบัญชี ปที่ 8
รอบบัญชี ปที่ 9
รวมมูลคาภาษีที่ใชสิทธิฯถึงปปจจุบัน

รอบบัญชี ปที่ 1
รอบบัญชี ปที่ 2
รอบบัญชี ปที่ 3
รอบบัญชี ปที่ 4
รอบบัญชี ปที่ 5

ง.  ยังไมมีรายไดจากโครงการ จํานวน……………...บัตร
บัตรสงเสริมเลขที่

สกท.

ลงวันที่
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1.3 การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ (เฉพาะกิจการที่ไดรับสงเสริมของแตละบัตรสงเสริม) หนวย: บาท
(1)
บัตรสงเสริมเลขที่ / ลงวันที่
(เรียงตามวันที่ออกบัตร)

(2)
มูลคาเครื่องจักรและอุปกรณ (ราคาทุน)
ณ วันสิ้นรอบบัญชีปกอน

ณ วันสิ้นรอบบัญชีปที่ขอใชสิทธิฯ

(3) *
สินทรัพยที่นับเปนขนาดการลงทุน
ณ วันสิ้นรอบบัญชีปกอน

ณ วันสิ้นรอบบัญชีปที่ขอใชสิทธิฯ

รวม
คําอธิบาย 1. ใหกรอกเลขที่บัตรสงเสริมที่บริษัทไดรับทั้งหมดเฉพาะบัตรแรกของแตละโครงการเรียงตามวันที่ออกบัตร ในชอง (1)
2. ใหกรอกมูลคาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในโครงการทั้งหมด (ในที่นี้หมายความถึงที่ซื้อในประเทศและนําเขาทั้งที่ไดรับสิทธิฯ/ไมไดรับสิทธิฯ โดยใชราคาทุนแยกแตละบัตรสงเสริม )
รวมทั้งกรณีเครื่องจักรและอุปกรณที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยของบริษัท เชน ลิสซิ่ง เชาซื้อ บริษัทแม / บริษัทในเครือใหมา ฯลฯ ในชอง (2)
3. ราคาทุน หมายถึงราคาที่ไดมาของสินทรัพยตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคา (สําหรับบัตรสงเสริมที่ออกกอนป 2544 และสิ้นสุดการใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งไมสามารถ
แสดงมูลคาเครื่องจักรฯ แยกแตละโครงการไดอนุโลมใหกรอกเปนมูลคารวม ตัวอยางเชน มีบัตรสงเสริมรวม 10 โครงการ มีบัตรสงเสริมที่ออกกอนป 2544 ที่สิ้นสุดการใชสิทธิฯ แลว
3 โครงการ ใหรวมมูลคาเครื่องจักรของ 3 โครงการนั้นได สวนที่เหลือ อีก 7 โครงการ ใหแยกแสดงเปนแตละโครงการ)
หมายเหตุ * ใหกรอกเฉพาะโครงการที่มีมูลคาเครื่องจักรฯ ในชอง (2)ไมถึง 1 ลานบาท หรือโครงการโยกยายสถานประกอบการ หรือโครงการที่ขอใชสิทธิยกเวนภาษีฯ เกินกวามูลคาภาษีฯ
ที่กําหนดในบัตรสงเสริม ทั้งนี้ ใหทํารายละเอียดเปนเอกสารแนบเพิ่มเติม ซึ่งตองมีรายละเอียด เชน คากอสราง/อาคาร สินทรัพยอื่นๆ เปนตน โดยใชมูลคาการลงทุนตามประกาศ
สํานักงานฯ ที่ ป.1/2545 สําหรับประเภทกิจการขายหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยใหกรอกมูลคาระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง
สกท.
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1.4 ปริมาณการผลิตและจําหนายของผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสงเสริมตามรอบปบัญชีของแตละบัตรสงเสริม
2
4
1
3
การผลิต
กําลังผลิต / ขนาดบริการ
ชนิดผลิตภัณฑ / บริการ
/ บริการ
บัตรสงเสริมเลขที่
ตามบัตรสงเสริม
ที่เกิดขึ้นจริง
หนวย
ปริมาณ
ปริมาณ

5
การจําหนาย / การใหบริการ

ปริมาณ

มูลคา (บาท)

6
การจําหนาย / การให
บริการ
ที่ขอใชสิทธิฯ
ปริมาณ
มูลคา (บาท)

7
ประมาณ
กําไร
(ขาดทุน)
ทางภาษี
มูลคา (บาท)

รวม
โปรดแนบรายละเอียดการผลิตและจําหนายของผลิตภัณฑ / บริการ( รายละเอียดของชอง 4,5,6 ) ของบัตรที่อยูระหวางการไดรับสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามตัวอยาง
เพื่อประโยชนในการประเมินผล ( บริษัทฯสามารถใชแบบที่บริษัทฯ จัดทําไวแลวและมีรายละเอียดครบถวนตามตัวอยาง แนบแทนได )
คําอธิบายการกรอก ชองที่ 1 เลขที่บัตรสงเสริมที่บริษัทไดรับทั้งหมด เฉพาะบัตรฉบับแรกของแตละโครงการเรียงตามวันที่ออกบัตรสงเสริม
ชองที่ 2 ชนิดผลิตภัณฑ / บริการ ที่ไดรับการสงเสริมแยกตามแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 3 กําลังผลิต / ขนาดบริการ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมของแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 4 ปริมาณการผลิตจริงของเครื่องจักรในโครงการ / ขนาดบริการจริง ของแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 5 ปริมาณและมูลคาที่ไดจําหนาย / ใหบริการ ไปในรอบปบัญชีทั้งหมด (แมจะจําหนาย / ใหบริการ เกินขนาดของกิจการที่กําหนดไวในบัตรฯ) ของแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 6 ปริมาณและมูลคาที่จะขอใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ( สวนที่จําหนาย / ใหบริการ ภายใตขนาดของกิจการที่กําหนดไวในบัตรฯและหรือตามความสามารถ
ของเครื่องจักรที่ติดตั้งจริงซึ่งตองไมเกินขนาดของกิจการที่กําหนดไวในบัตรฯเวนแตไดรับการแกไข) ของแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 7 มูลคาประมาณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีซึ่งจะกรอกในแบบ ภงด.50 ของสวนที่จะขอใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ( คํานวณตามผลประกอบการของชองที่ 6 )
หมายเหตุ :
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ตัวอยาง
( ตามหมายเหตุขอ 1.4 หนา 5 )
รายละเอียดการผลิตและจําหนายของผลิตภัณฑ / บริการ ที่ไดรับสงเสริมแยกเปนรายเดือน
(กรณีมีหลายบัตรสงเสริมใหแยกผลิตภัณฑ / บริการ ตามแตละโครงการ)
พู
พุพู
พุพู
สําหรับ บัตรสงเสริมเลขที่.พุ.........................................................
ลงวันที่............................................ผลิ
ตภัณฑ ...................................................................................(ตามที
่ระบุในบัตรสงเสริม)
การจําหนาย / การใหบริการ
การจําหนาย/ การใหบริการ
การผลิต/บริการ
ที่เกิดขึ้นจริง
ที่ขอใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เดือน
หมายเหตุ
หนวย
ปริมาณ
ปริมาณ
มูลคา (บาท)
ปริมาณ
มูลคา (บาท)

รวม
รวม

สวนที่สอง สําหรับเจาหนาที่
สรุปผลการตรวจสอบ ตามแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรฯ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
สรุปผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบบัญชี
ความเห็นเจาหนาที่
ตามแนวทางการตรวจสอบ
(สกท.)
ของประกาศสํานักงานที่
กําหนด
ถูกตอง
ไมตรงกัน ไมเกินกําลังผลิต
เกินกําลังผลิต
ถูกตอง
ไมถูกตอง
ตรงกัน
ในบัตรสงเสริม
ในบัตรสงเสริม
การลงทุนในเครื่องจักร
ตามขอ 1
2
3
4
ปริมาณการผลิต
ตามขอ 5
6
7
ปริมาณการจําหนาย
และมูลคาการจําหนาย
ตามขอ 8
9
10
ความเห็นเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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การพิจารณา ( ความเห็นเจาหนาที่ )
เรียน ผบท.......... ผาน .............................................
 เห็นควรมีหนังสือแจงใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (บริษัทฯและกรมสรรพากร)
...............................................................................................................................................................................
 เห็นควรมีหนังสือแจงไมใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (บริษัทฯและกรมสรรพากร)
...............................................................................................................................................................................
 อื่น ๆ เห็นควรมีหนังสือ..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
 เห็นควรนําเขาประชุมคณะทํางานกํากับดูแลวิธีการรายงานดําเนินงานกอนใชสิทธิฯมาตรา 31
เนื่องจาก  สํานักฯไมสามารถวินิจฉัยได ในประเด็น.......................................................................................
 ....................................................................................................................................................
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ ..................................... ผูพิจารณา
(......................................)
........../........../..........
เรียน ผบท...........
...........................................................................................
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ ......................................
ผูอํานวยการกลุม................................
........./........../..........
 ใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินได
 ไมใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินได
 ลงนามหนังสือแลว
 นําเขาประชุมคณะทํางานกํากับดูแลฯ
 อื่น ๆ.......................................
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ ...................................... (ผบท.........)
(.....................................)
........./........../..........

ความเห็นคณะทํางานกํากับดูแลฯ
ประชุม เมื่อวันที่.......................................
 ใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินได
 ไมใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินได
 ..................................................
ลงชื่อ .......................................
ประธานคณะทํางานกํากับดูแลฯ
........./........../..........

เรียน ผบท............ ผาน.............................
เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือแจง(บริษัทฯและ
กรมสรรพากร)
ลงชื่อ ...................................... ผูพิจารณา
(.....................................)
........./........../..........
 ลงนามแลว
 บันทึกขอมูลแลว
ลงชื่อ ...................................... (.ผบท........)
(ลงชื่อ) ................................. (เจาพนักงานธุรการ)
(.....................................)
(.....................................)
........./........../..........
........./........../..........
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