
วธีิปฏิบัติด้านบัญชีและ
การใช้สิทธิยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

อมรา จริตพจน์
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



หมวด 7  กจิการบริการ และสาธารณูปโภค (สบท.4)

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร (สบท. 1)

หมวด 3  อุตสาหกรรมเบา (สบท. 1)

หมวด 4  ผลติภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง (สบท.2)

หมวด 5  อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (สบท. 3)

หมวด 6  เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก (สบท.4)

หมวด 2  เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน (สบท. 2)

ประเภทกจิการที่ให้การส่งเสริม
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สาระส าคญัของบตัรส่งเสริม

บัตร
ส่งเสริม

สิทธิ
ประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เงื่อนไข

ทั่วไป
เฉพาะ
โครงการ
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ย่ืนค าขอ

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

ส้ินสุดระยะเวลาน าเข้า
เคร่ืองจกัร

ครบเปิดด าเนินการ

ยกเลกิ
บัตรส่งเสริม

รายงานประจ าปี

เร่ิมมีรายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

ขั้นตอนการด าเนินการแต่ละบัตรส่งเสริม

อนุมัตโิครงการ

รายงาน 6, 12, 24 เดือน

ครบ ISO



• ต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธ์ิแต่ไม่ก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรที่มี  (1)
• ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธ์ิและก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรที่มี  (2) 

• มาตรการพเิศษต่างๆ (เกษตร STI, SMEs, HDD, Software  )บัตรที่มี  (3-7)  

• ได้รับส่งเสริมตามมาตรการพเิศษ+ไม่ก าหนดมูลค่าภาษีบัตรที่มี  (8-9)
• โครงการรับโอนกจิการ/อ/

• โครงการโยกย้าย (เดมิไม่ได้ BOI)ขึน้ต้นด้วยเลข 7

• โครงการโยกย้าย (เดมิได้ BOI)ขึน้ต้นด้วยเลข 7&/ย/

• โครงการรวมบตัรส่งเสริม/ร/

รูปแบบบัตรส่งเสริมเดมิ XXXX(X)/25XX
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ตัวอย่างบัตรส่งเสริม
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แบบที ่1



แบบที่ 2



แบบที่ 3













16. จะต้องไม่ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริม





1.1 ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองจกัรเก่า เคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บยกเวน้หรือ 
ลดหยอ่นอากรขาเขา้จะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ…….. จะตอ้งให้
สถาบนัท่ีเช่ือถือไดรั้บรองประสิทธิภาพ และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
1.2 เคร่ืองจกัรซ่ึงไดรั้บยกเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้นั้น จะตอ้งน าเขา้มาภายใน 
30 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม 
1.3 จะตอ้งยืน่ขออนุมติับญัชีรายการเคร่ืองจกัรก่อนการใชสิ้ทธิและประโยชน์
ยกเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ตามแบบและวธีิการท่ีส านกังานก าหนด
1.4 ในกรณีท่ีมีการน าเคร่ืองจกัรเขา้มาแลว้ก่อนวนัอนุมติัใหก้ารส่งเสริม จะตอ้งยืน่
ขออนุมติัขยายเวลาน าเขา้เคร่ืองจกัรดงักล่าว โดยส านกังานจะอนุมติัใหไ้ดรั้บสิทธิ
และประโยชน์ ตั้งแต่วนัท่ียืน่ค  าขอรับการส่งเสริม

1. เคร่ืองจักรที่ใช้ในกจิการที่ได้รับการส่งเสริม จะต้องเป็นเคร่ืองจักรใหม่ 







วนัท่ีออกบตัร

วนัท่ีอนุมติั
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• การน าเข้าช่างฝีมือต่างชาติ ( ม.24, ม.25, ม.26 )
• การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน ( ม.27 )
• การส่งเงินตราออกนอกประเทศ ( ม.37 )

1.สิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกีย่วกบัภาษีอากร

26

สิทธิและประโยชน์ทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม



1. การยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร ( ม.28 )
2. การลดหย่อนอากรขาเข้าเคร่ืองจักร ( ม.29 )
3. การยกเว้นอากรขาเข้าวตัถุดบิฯ ( ม.36(1),(2) )
4. การลดหย่อนอากรขาเข้าวตัถุดบิฯ ( ม.30 )

2.สิทธิและประโยชน์ที่เกีย่วกบัภาษีอากร(ศุลกากร)
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สิทธิและประโยชน์ทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม



1. การยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ( ม.31 )
2. เงินปันผล ( ม. 34 )
3. การลดหย่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ( ม.35 (1) )
4. การหักค่าใช้จ่ายเป็น 2 เท่า ( ม .35(2) )
5. การหักค่าเส่ือมเพิม่ขึน้ร้อยละ 25 ( ม .35(3) )

3.สิทธิและประโยชน์ที่เกีย่วกบัภาษีอากร(สรรพากร)

สิทธิและประโยชน์ทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม



มาตรา 31 วรรคหน่ึง

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกจิการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ100 
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวยีนมีก าหนดเวลา …. ปี
นับแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกจิการน้ัน

(ก าหนดวงเงินสูงสุดในการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล)

รายได้ต้องเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากรลงวันที ่ 5  กมุภาพนัธ์  2530



มาตรา 31 วรรคสอง

กจิการทีม่ีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีก าหนดเวลาไม่เกนิ ….. ปี
นับแต่วนัทีเ่ร่ิมมีรายได้จากการประกอบกจิการน้ัน

(ไม่ก าหนดวงเงินสูงสุดในการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล)

รายได้ต้องเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากรลงวันที ่ 5  กมุภาพนัธ์  2530



มาตรา 31 วรรคสาม

รายได้ที่ต้องน ามาค านวณก าไรสุทธิทีไ่ด้จากการประกอบกจิการ
ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง ให้รวมถึงรายได้จากการ
จ าหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่เศษหรือของเสียจากขบวนการผลติ



มาตรา 31 วรรคส่ี

กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับ
อนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาน้ันไปหัก
ออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึน้ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลา โดยจะ
เลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด้



มาตรา 34

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกจิการที่ได้รับการ
ส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31
ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับ
ส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน



มาตรา 35 (1)

ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่
ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมี
ก าหนด 5 ปี นับจากวันพ้นก าหนดเวลาการได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง



มาตรา 35 (2)

ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 
2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่
วนัทีเ่ร่ิมมีรายได้จากการประกอบกจิการน้ัน

ตามประกาศส านักงานฯที ่ป4/2537 ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2537



มาตรา 35 (3)

ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการตดิตั้งหรือก่อสร้าง
ส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินทีล่งทุน 
นอกเหนือไปจากการหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ

ตามประกาศส านักงานฯที ่ป4/2537 ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2537



เง่ือนไขการจดัท าบัญชีตามบัตรส่งเสริม  

กรณไีด้รับสิทธิตามมาตรา 31
“ จะต้องจัดท าบญัชีรายรับ – รายจ่ายส าหรับกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม
แยกต่างหากจากกจิการส่วนอ่ืนไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่กต็าม  
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิทีไ่ด้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคล ”



เง่ือนไขส าหรับโครงการที่ได้รับสิทธิ ม.31

“ จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลและ
รายงานผลการด าเนินงานทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตให้
ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ”



เง่ือนไขเกีย่วกบัวงเงนิภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

“ ภาษเีงนิได้นิติบุคคลทีไ่ด้รับยกเว้นตามมาตรา 31วรรคหน่ึงและวรรคสามมี
มูลค่าไม่เกนิ ............... บาท ทั้งนีจ้ะปรับเปลีย่นตามจ านวนเงนิลงทุนโดยไม่
รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนทีแ่ท้จริงในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการที่
ได้รับการส่งเสริม ”



เง่ือนไข ISO

“ จะต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนทีเ่ทยีบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วนัที่
เปิดด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว  จะถูกเพกิถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิติ
บุคคลเป็นเวลา 1 ปี ”
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แนวความคดิ

กจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของบัตรส่งเสริม โดยจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
และหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไปซ่ึงก าหนดโดยกระทรวงพาณชิย์
และยงัคงมีหน้าทีต้่องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรทุกประการ
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หน้าทีต้่องปฏิบัตติามประมวลรัษฎากร
1. รอบระยะเวลาบญัชี

– วนัแรกของรอบระยะเวลาบัญชี คือ วนัแรกทีน่ายทะเบยีนรับจดทะเบยีนบริษัท 
(ปีแรกของการประกอบกจิการหรือปีสุดท้ายทีเ่ลกิกจิการ 
รอบระยะเวลาบัญชีอาจไม่ครบ 12 เดือน)

– รอบระยะเวลาบัญชีอาจก าหนดตามปฏิทนิ คือ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
หรือ 1 เมษายน – 31 มนีาคม หรือ 1 ตุลาคม - 30 กนัยายน กไ็ด้ 
แต่ต้องครบ 12 เดือน

2. จัดท างบการเงนิทีแ่สดงการค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิให้ผู้สอบบัญชีรับรอง

3. การย่ืนแบบแสดงรายการภาษ ี(แบบ ภ.ง.ด. 50, แบบ ภ.ง.ด. 51)



รูปแบบงบก าไร(ขาดทุน)สุทธิ

**ขาย / รายได้ XX
หัก ต้นทุนขาย XX

ก าไรขั้นต้น XX
หัก รายจ่ายขาย / บริหาร XX

ก าไรก่อนหักรายการพเิศษ XX
** หัก/บวก รายการพเิศษ XX
ก าไรก่อนหักภาษี XX
หัก ภาษเีงนิได้นิติบุคคล XX

ก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) XX
* ต้องเป็นไปตามมาตราฐานการบัญชี *



การค านวณภาษเีงนิได้นิตบุิคคลเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

• ก าไรสุทธิตามหลกัการบญัชี XXX
• รายการปรับปรุงให้เป็นไปตามเง่ือนไขของประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 65, 65 ทว,ิ65 ตรี, 70 ตรี, 74
บวก 1. ………..…… XXX

2. …………… XXX
3. …………… XXX

หัก 1. ……..……… (XX)
2. …………… (XX)
3. …………… (XX)

• ก าไรสุทธิตามเง่ือนไขของประมวลฯ XX
• อตัราภาษ ี(ร้อยละ 30หรือตามแต่กฎหมายก าหนด) XX
• ภาษเีงนิได้นิติบุคคลทีต้่องช าระ XX

* บริษัทฯมหีน้าทีต้่องย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เพ่ือช าระ/ยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคลประจ าทุกปี *



วนัเร่ิมมีรายได้จากกจิการ
ทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน

เป็นวนัเร่ิมใช้สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคล
และให้ถือเอาวนัทีโ่ครงการน้ันมรีายได้จากการขายสินค้าทีผ่ลติได้
จากกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมไม่ว่าจะได้รับเงนิหรือได้รับช าระ
ราคาแล้วหรือไม่ หรือวนัทีก่ารรับรู้รายได้คร้ังแรกของโครงการ  
ตามหลกัเกณฑ์สิทธ์ิ  (ตาม ม.65 แห่งประมวลรัษฎากร)
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* ต้องไม่เป็นวนัก่อนวนัทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้การส่งเสริมตามทีร่ะบุไว้
ในบัตรส่งเสริม

* การนับจ านวนปีทีไ่ด้รับสิทธิและประโยชน์ให้นับตั้งแต่วนัทีเ่ร่ิม
มีรายได้จนครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริม
โดยนับวนัชนวนั

ตัวอย่าง
ได้รับ ม.31 8 ปี   เร่ิมมีรายได้ 11 พฤศจิกายน 2550
สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจะอยู่ระหว่าง 
11 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2558
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การเฉลีย่รายได้ /รายจ่าย และกจิการ NON-BOI

1. แยกรายได้และรายจ่าย ระหว่างบตัรส่งเสริมให้ชัดเจน
2. กรณแียกไม่ได้

- รายได้ / ผลติภัณฑ์เหมือนกนั ให้แบ่งตามขนาดของกจิการ
ทีม่กีารผลติหรือตามก าลงัผลติเคร่ืองจักรทีต่ิดตั้งจริง
- รายจ่าย / ไม่มเีกณฑ์ทีร่ะบุได้ชัดเจน
ให้เฉลีย่ตามส่วนรายได้ของแต่ละกจิการ



ข้อพงึระวังในการจัดท าบัญชี

ไม่สามารถแบ่งแยกรายได้ - รายจ่าย ว่าเป็นของบัตรส่งเสริมใด
ผล ใช้สิทธิและประโยชน์ไม่ถูกต้อง

มาตรา 55/1 
สามารถเพกิถอนสิทธิและประโยชน์เกีย่วกบัภาษีเงินได้นิติบุคคล
(เพิม่เติมโดย พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2544



การปฏิบัติตามเง่ือนไข
การย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล
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เง่ือนไข

“จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล และ
รายงานผลการด าเนินการที่ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้
ส านักงานฯ เห็นชอบภายใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือ
การขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบ
ระยะเวลาบัญชีน้ัน”
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หลกัเกณฑก์ารรายงานผลการด าเนินงานก่อนใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ
• บงัคบัใชส้ าหรับค าขอท่ียืน่ตั้งแต่ 1 ส.ค.43 เป็นตน้ไป
• เลขท่ีบตัรส่งเสริมจะระบุเป็นพิเศษ  XXXX(X) / 25XX ซ่ึงเป็นบตัรท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
• เง่ือนไข

“  จะต้องยืน่แบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลและรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ให้ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
เพือ่ขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  ”

• จะตอ้งยืน่ขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯกบัส านกับริหารการลงทุนท่ีดูแลโครงการตามบตัรส่งเสริมฉบบัแรกท่ีมีเง่ือนไขน้ี
• ใหย้ืน่เฉพาะกรณีท่ีรอบบญัชีของบตัรส่งเสริมนั้นมีก าไรสุทธิและประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯเท่านั้น
• สามารถใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดต้ั้งแต่รอบบญัชีท่ีมีรายไดค้ร้ังแรกของบตัรส่งเสริมนั้น

โดยยงัไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาตเปิดด าเนินการจากส านกังาน  
(ทั้งน้ีส านกังานจะตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆตามระยะเวลาท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริม)

• หากมีบตัรส่งเสริมท่ีจะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ บริษทัจะตอ้งกรอกขอ้มูลทุกบตัรท่ีไดรั้บทั้งหมดใหเ้รียบร้อย แลว้ใหผู้ส้อบ
บญัชีตรวจสอบและใหค้วามเห็นรับรองตามแบบท่ีส านกังานก าหนด โดยผูส้อบบญัชีสามารถรับรองเฉพาะบตัรหรือ
รับรองทุกบตัรกไ็ด้



ขั้นตอนการรายงานผลการด าเนินงานก่อนใช้สิทธิ

แบบค าขอใช้สิทธิและเอกสารทางบัญชี

ผู้ได้รับการส่งเสริม

ผู้สอบบญัชี

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ย่ืนแบบค ำขอใช้สิทธิ
และรำยงำนผู้สอบบญัชี

ภายใน 120 วัน นับแต่
วันส้ินรอบบัญชี

ตรวจสอบ + แจ้งผล

ภายใน 150 วัน นับแต่
วันส้ินรอบบัญชี

กรมสรรพากร



ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที ่ป.4/2544
เร่ือง  ก าหนดวธีิการรายงานผลการด าเนินงานก่อนใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพ่ือให้การตรวจสอบและการประเมินผลการลงทุนตามโครงการ
ทีไ่ด้รับการส่งเสริมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 13 และมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการลงทุน 
พ.ศ.2520 ส านักงานโดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจึงออกประกาศก าหนดวธีิการรายงานผลการด าเนินงานก่อน
ใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลในแต่ละปี ดงันี้

1.  ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องจัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคล 
ดงัต่อไปนี้
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1.1 รายการเคร่ืองจักรและอปุกรณ์

1.1.1 ให้จัดท าทะเบียนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของแต่ละบัตรส่งเสริมโดยมี
รายละเอยีด ได้แก่เลขทีข่องเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ วนัน าเข้า/วนัทีซ้ื่อมา เลขทีบ่ัตร
ส่งเสริมเป็นต้น

1.1.2 ให้จัดท าแผนผงัที่ตั้งของเคร่ืองจักรแต่ละเคร่ือง พร้อมกบัจัดเตรียมใบอนุญาต
ต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) เป็นต้น

1.1.3 รายการเปลีย่นแปลง (เพิม่ขึน้/ลดลง) ของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

- การเพิม่ขึน้ของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เอกสารทีใ่ช้ คือ เอกสารประกอบการซ้ือ 
เช่น ใบส่งของ/ใบก ากบัสินค้า ใบขนสินค้าขาเข้า Trust Receipt   ใบเสร็จรับเงนิ 
Letter  of  Credit  Bill of  Lading  Airway Bill เป็นต้น
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1.2  ปริมาณการผลิต
1.2.1 ให้จัดท ารายงานปริมาณการผลติจ านวน (หน่วย) ของสินค้าโดยแยกตามแต่ละ

บัตรส่งเสริม ดงันี้
- ปริมาณการผลติในแต่ละวนั
- ปริมาณการผลติสรุปตามรายเดือน
- ปริมาณการผลติสรุปประจ าปี

1.2.2 ให้จัดเตรียมบัญชีสินค้าและเอกสารประกอบการลงบัญชีสินค้า  เช่น  
ใบรับสินค้า Stock Card เป็นต้น

1.3 ปริมาณการขายและมูลค่าการขาย
1.3.1 ให้จัดท ารายงานปริมาณการขายและมูลค่าการขายโดยแยกตามแต่ละ

บัตรส่งเสริม ดังน้ี
- ปริมาณและมูลค่าการขายแต่ละวนั
- ปริมาณและมูลค่าการขายสรุปตามรายเดือน
- ปริมาณและมูลค่าการขายสรุปประจ าปี 55



1.3.2  ให้จัดเตรียมบัญชีสินค้าและเอกสารประกอบการลงบัญชีขาย เช่น Invoice
ใบส่งของ/ใบก ากบัสินค้าขาออก Letter of Credit ใบเสร็จรับเงนิ Bill of Lading เป็นต้น

2.  ภายใน 120 วนั นับแต่วนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ผู้ได้รับการส่งเสริม
ย่ืนค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลตามแบบค าขอ 
“ที่ส านักงานก าหนด” (แก้ไขตามประกาศที่ ป1/2549 ลงวันที่ 10 มกราคม 2549 ) พร้อม
กบัรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3.  เม่ือส านักงานได้ตรวจสอบโครงการที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ส านักงานจะมี
หนังสือแจ้งยืนยนั   การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลให้ผู้ได้รับการส่งเสริมทราบ 
เพ่ือใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลในการย่ืนต่อกรมสรรพากรภายใน 150 วนั นับแต่
วนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน
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4.  หลกัเกณฑ์นีใ้ช้บังคบัส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมท่ีประสงค์จะขอใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลที่มีเง่ือนไขต้องย่ืนแบบค าขอและรายงานผล
การด าเนินการที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ส านักงานเห็นชอบ
ก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมตั้งแต่รอบบัญชีปี 2544
เป็นต้นไป

5.  ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจวนิิจฉัยได้ตามประกาศนี ้ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้วนิิจฉัยช้ีขาด

ประกาศ ณ วนัที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
(นายสถาพร  กวติานนท์)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที ่ป.5/2544
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ และวธีิการตรวจสอบโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริม
การลงทุนทีป่ระสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้

นิตบุิคคลส าหรับผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ โครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมที่มีเง่ือนไขจะต้องย่ืนแบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงนิได้นิตบุิคคล และรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามที่ปรากฎในบัตรส่งเสริมและประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่รอบบัญชีปี 2544 เป็นต้นไป ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 4 / 2544 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2544
เร่ือง ก าหนดวิธีการรายงานผลการด าเนินงานก่อนใช้ สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงนิได้นิตบุิคคล
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส านักงานโดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  จึงออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีและ
ใบอนุญาตไม่ขาดอายุ  ไม่ถูกส่ังพกั และไม่เคยถูกเพกิถอนโดยคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบัญชี (ก.บ.ช.) หรือถูกเพกิถอนใบอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยกรมสรรพากร  หรือเคยถูกเพกิถอนการให้ความ
เห็นชอบโดยส านักงานตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนของทางราชการ หรือรัฐวสิาหกจิ
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2.  ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไข
ของบัตรส่งเสริมทีก่ าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแนบท้าย
ประกาศนี้

3.  ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานของผู้สอบบัญชีใน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วนัที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544
(นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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แบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ ....วนัที่ 1 มกราคม 2557 ถงึ…วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557...

ส่วนที่หน่ึง ส าหรับบริษทัฯ เป็นผู้กรอกข้อมูล
บริษัท.... รวม บี โอ ไอ จ ากดั.................ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความดังต่อไปนีโ้ดยถูกต้องสมบูรณ์ เป็น

ความจริง มีเอกสารหลกัฐานสนับสนุนครบถ้วน และบริษทัได้ปฏิบัตถูิกต้องตามเง่ือนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมทุกข้อโดย
มีผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัต ิตามประกาศส านักงานที่ ป. 5/2544 ลงวนัที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2544 ได้ตรวจสอบและรายงาน
ตามวตัถุประสงค์และแนวทางที่ส านักงานก าหนดแล้ว หากตรวจสอบภายหลงัปรากฏว่าบริษัทฯใช้สิทธิและประโยชน์
ไม่ถูกต้อง หรือแจ้งข้อความเท็จ หรือใช้เอกสารปลอม หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริม บริษัทฯ
ยินยอมให้ส านักงานยกเลิก/เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในภายหลังและยินยอมปฏิบัติ
ตามที่ส านักงานส่ังการทุกประการ

ลงช่ือ.................................................. (ผูมี้อ านาจลงนาม)
(......นายส่งเสริม การลงทุน.....)

วนัท่ี......25 มีนาคม 2558.......
ประทบัตราบริษทั



1.1  ช่ือบริษัท รวม บีโอไอ จ ากัด
ช่ือภาษาอังกฤษ RUAEM BOI CO., LTD

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 123     หมู่ 4        ถนน - แขวง (ต าบล) ปลวกแดง
เขต (อ าเภอ) ปลวกแดง        จังหวดั ระยอง   รหัสไปรษณย์ี 21140
โทรศัพท์ 038-123456-7                          โทรสาร 038-123457
ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ 123 หมู่  4 ถนน -
แขวง (ต าบล) ปลวกแดง เขต (อ าเภอ) ปลวกแดง      จังหวดั ระยอง
รหัสไปรษณย์ี 21140         โทรศัพท์ 038-123456-7       โทรสาร 038-123457
ช่ือผู้กรอกข้อมูล (พร้อมสามารถช้ีแจงรายละเอยีดได้) สมใจ นึกรัก  โทรศัพท์ 038-123456-7 ต่อ   140
ช่ือผู้สอบบญัชีรับอนุญาต นายทวีสิน  จัดสรรงบ   ทะเบยีนเลขที่ 3085 โทรศัพท์ 02-9361429 ต่อ  -
ช่ือส านักงานบญัชี (หากม)ี บริษัท จัดท าบญัชี บีโอไอ จ ากดั    โทรศัพท์ 02-9361429 ต่อ     -

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4



1.2 บริษัทประกอบกจิการ
1.2.1  กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม (ถา้มี) โปรดระบุคือ (1)   ผลิตสกรู
(2) (3) 
1.2.2  บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งส้ิน จ  านวน 4    บตัร  (ผลรวม ก + ข + ค + ง ) แยกเป็น 

ก.  ส้ินสุด/ไม่ได้รับสิทธิฯ การยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคล จ านวน 1               บตัร
บตัรสง่เสริมเลขที่ ลงวนัที่ ผลติ ประเภทกิจการ

1234/2539 11 ม.ค. 39 ผลติ Plastic Coated Wire
(ได้รับอนญุาตให้หยดุกิจการตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2557 
และอยู่ระหว่างพิจารณายกเลกิโครงการ)

6.9

ข. อยูร่ะหวา่งลดหย่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคลกึง่หน่ึง จ านวน บตัร
บตัรสง่เสริมเลขที่ ลงวนัที่ ผลติ ประเภทกิจการ



ค.  อยู่ระหว่างการได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล จ านวน 2    บัตร
(1)  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1639(1)/2550           ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550

ผลิต / บริการ        ผลิต Tapping Screw ประเภทกจิการ 4.3 .   
ได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล เป็นเวลา 8  ปี ตัง้แต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552   ถงึวันที่ 26 สิงหาคม 2560
 มีมูลค่าภาษีตามบัตรไม่เกนิ_____________ บาท  ไม่มีเงื่อนไขก าหนดวงเงนิภาษีเงนิได้นิตบิุคคล
 ได้รับใบอนุญาตเปิดด าเนินการเลขที่  …000256/ สบท.2/2553.. ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ

มูลค่ำภำษเีงนิได้นิติบุคคลทีใ่ช้สิทธิฯ ยกเว้น (บำท)

รอบบัญชี ปีที่ 1 ขำดทุน รอบบญัชี ปีที ่6 26,780,404.43

รอบบัญชี ปีที่ 2 ขำดทุน รอบบัญชี ปีที่ 7

รอบบัญชี ปีที่ 3 ขำดทุน รอบบญัชี ปีที ่8

รอบบัญชี ปีที่ 4 ขำดทุน รอบบญัชี ปีที ่9

รอบบัญชี ปีที่ 5 11,796,363.89 รวมมูลค่ำภำษทีี่ใช้สิทธ์ิฯ ถงึปีปัจจจุจบัน 38,576,768.32

- ถ้ารอบบัญชีปีที่แล้วกรอกยอดประมาณการ ปีนีท้ี่ขอใช้สิทธิฯ 
มูลค่าภาษีที่ใช้สิทธิฯของปีที่แล้ว เป็นยอดจริง ตาม ภ.ง.ด.50 



(2)  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1419(2)/2552 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
ผลิต/บริการ  ผลิต Metal Parts for Autormotive&Electronic Product ประเภทกจิการ 4.3      
ได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล เป็นเวลา 8  ปี ตัง้แต่วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ถงึวันที่ 11  ตลุาคม  2563

 มีมูลค่าภาษีตามบัตรไม่เกนิ __45,000,000 บาท __ บาท    ไม่มีเงื่อนไขก าหนดวงเงนิภาษีเงนิได้นิตบิุคคล
 ได้รับใบอนุญาตเปิดด าเนินการเลขที่  …………………………..…………  ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ

มูลค่ำภำษเีงนิได้นิติบุคคลทีใ่ช้สิทธิฯยกเว้น (บำท)

รอบบญัชี ปีที่ 1 1,404,435.30 รอบบญัชี ปีที ่6

รอบบญัชี ปีที่ 2 8,222,546.89 รอบบญัชี ปีที ่7

รอบบญัชี ปีที่ 3 7,454,031.59 รอบบญัชี ปีที ่8

รอบบัญชี ปีที่ 4 รอบบัญชี ปีที่ 9

รอบบญัชี ปีที่ 5 รวมมูลค่ำภำษทีี่ใช้สิทธ์ิฯ ถงึปีปัจจจุจบัน 17,081,013.78



ง. ยงัไม่มีรายได้จากโครงการ จ านวน 1            บัตร

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ผลติ/บริการ ประเภท
กจิการ/บริการ

จ านวนปีที่
ได้รับสิทธิฯ

1234/2557 12 ม.ค.57 Trade & Investment Support 7.10 -
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1.3 การลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (เฉพาะกจิการทีไ่ด้รับส่งเสริมของแต่ละบตัรส่งเสริม)           
หน่วย : บาท

(1)
บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวนัที่
(เรียงตามวนัทีอ่อกบัตร)

(2)
มูลค่าเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ (ราคาทุน)

(3) * 
สินทรัพย์ทีนั่บเป็นขนาดการลงทุน

ณ วนัส้ินรอบบัญชี
ปีก่อน

ณ วนัส้ินรอบบัญชี
ปีทีข่อใช้สิทธิฯ

ณ วนัส้ินรอบบัญชี
ปีก่อน

ณ วนัส้ินรอบบัญชี
ปีทีข่อใช้สิทธิฯ

1234/2539  ลว. 11 ม.ค.39
1639(1) /2550 ลว.16 ต.ค.50
1419(2) /2552  ลว.31 พ.ค.52

105,000,000.00
212,197,130.96

25,128,479.42

105,000,000.00
256,752,067.98
27,434,519.43

รวม 342,325,610.38 389,186,587.41

ค าอธิบาย
1. ให้กรอกเลขทีบ่ัตรฯ ได้รับทั้งหมดเฉพาะบัตรแรกเรียงตามวนัทีอ่อกบตัร ในช่อง (1)

2. ให้กรอกมูลค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมด (ทั้งทีซ้ื่อในประเทศและน าเข้า ทั้งทีไ่ด้รับสิทธิฯ/ไม่ได้รับสิทธิฯ โดยใช้ราคาทุนแยกแต่ละบัตร )   
รวมทั้งทีไ่ม่ได้บันทกึเป็นสินทรัพย์ของบริษทั เช่น  ลสิซ่ิง  เช่าซ้ือ บริษัทแม่ / บริษัทในเครือให้มา ฯลฯ ในช่อง (2)  

3. ส าหรับบัตรทีอ่อกก่อนปี 2544 และส้ินสุดการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้ฯซ่ึงไม่สามารถแสดงมูลค่าเคร่ืองจกัรฯ แยกแต่ละโครงการได้อนุโลมให้กรอกเป็นมูลค่ารวม 
(ต.ย. ได้ สส. 10 โครงการ  แต่มบีัตรออกก่อนปี 2544 ทีส้ิ่นสุดการใช้สิทธิฯ แล้ว 3 โครงการ ให้รวมมูลค่าเคร่ืองจกัรของ 3 โครงการนั้นได้  ส่วนทีเ่หลือ  อกี 7 โครงการ  
ให้แยกแสดงเป็นแต่ละโครงการ)

หมายเหตุ  * ใหก้รอกเฉพาะโครงการท่ีมีมูลค่าเคร่ืองจกัรฯ ในช่อง (2)ไม่ถงึ 1 ล้านบาท หรือโครงการ โยกย้ายสถานประกอบการ หรือ
โครงการท่ีขอใช้สิทธิยกเว้นภาษฯี เกนิกว่ามูลค่าภาษฯี ท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริม ทั้งนี ้ให้ท ารายละเอยีดเป็นเอกสารแนบเพิม่เตมิ ซ่ึง
ต้องมีรายละเอยีด เช่น ค่าก่อสร้าง/อาคาร  สินทรัพย์อ่ืนๆ เป็นต้น โดยใช้มูลค่าการลงทุนตามประกาศส านักงานฯ ที่ ป.1/2545 ส าหรับ
ประเภทกจิการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กรอกมูลค่าระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง



1
บตัรสง่เสริม

เลขท่ี

2
ชนิด

ผลิตภณัฑ์ / 
บริการ

3
ก าลงัผลิต / ขนาด
บริการตามบตัร

สง่เสริม

4
การผลิต
/ บริการ

ท่ีเกิดขึน้จริง

5
การจ าหนา่ย / การให้บริการ

6
การจ าหนา่ย / การให้

บริการ
ท่ีขอใช้สิทธิฯ

7
ประมาณ  ก าไร 
(ขาดทนุ) ทางภาษี
มลูคา่ (บาท)

หนว่ย ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ มลูคา่ (บาท) ปริมาณ มลูคา่ (บาท)

1639(1)/2550  
ลงวนัท่ี 

16 ต.ค. 2550

Tapping 
Screw ชิน้งาน

35,000,000 35,000,000 36,000,000 482,400,000 35,000,000 469,000,000 116,436,541.01

1419(2)/2552
ลงวนัท่ี 

31 พ.ค. 2552

ชิน้สว่นโลหะ
ขึน้รูป ชิน้งาน

30,000,000 10,250,000 9,100,000 74,781,304.25 9,100,000 74,781,304.25 32,408,833.03

รวม 65,000,000 45,250,000 45,100,000 557,181,304.25 44,100,000 543,781,304.25 148,845,374.04

1.4  ปริมาณการผลติและจ าหน่ายของผลติภณัฑ์/บริการที่ได้รับส่งเสริมตามรอบปีบัญชีของแต่ละบัตรส่งเสริม

หมายเหตุ : แนบรายละเอยีดการผลติและจ าหน่ายของผลติภณัฑ์ / บริการ (รายละเอยีดของช่อง 4,5,6 ) ของบัตรที่อยู่ระหว่างการ
ได้รับสิทธิฯยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลตามตวัอย่างเพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล          
(บริษทัฯสามารถใช้แบบที่บริษทัฯ จดัท าไว้แล้วและมีรายละเอียดครบถ้วนตามตัวอย่าง  แนบแทนได้ )
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รายละเอียดการผลิตและจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ / บริการ ท่ีได้รับสง่เสริมแยกเป็นรายเดือน
ส าหรับ บตัรสง่เสริมเลขท่ี 1639(1)/2550 ลงวนัท่ี 16 ตลุาคม 2550   ผลิตภณัฑ์ Tapping Screw

เดือน การผลิตขนาดบริการ
ที่เกดิขึน้จริง

การจ าหน่าย/การให้บริการ การจ าหน่าย/การให้บริการ
ที่ขอใช้สิทธิฯยกเว้นภาษีเงนิได้นิริบุคคล

หมายเหตุ

หน่วย ปริมาณ ปริมาณ (ชิน้) มูลค่า (บาท) ปริมาณ( ชิน้) มูลค่า (บาท)

มกราคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

กุมภาพันธ์ ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

มีนาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

เมษายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

พฤษภาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

มิถุนายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

กรกฎาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

สิงหาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

กันยายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

ตุลาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

พฤศจกิายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 2,916,000 39,074,400

ธันวาคม ชิน้ 2,000,000 3,000,000 40,200,000 2,924,000 39,181,600

รวม ชิน้ 35,000,000 36,000,000 482,400,000 35,000,000 469,000,000

(1/4)



แบบรายงานของผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริม

เสนอ คณะกรรมการบริษทั บริษทั รวมบีโอไอ จ ากดั
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน เก่ียวกบัรายการมูลค่าการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ในเคร่ืองจักร รายการปริมาณการ
ผลติ การจ าหน่ายและมูลค่าการจ าหน่ายทีใ่ช้สิทธิ  การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ บริษทั รวมบีโอไอ 
จ ากดั   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557   การตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามวธีิการท่ีตกลง
ร่วมกนัซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดงัปรากฏในรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบตามวธีิการท่ี
ตกลงร่วมกนั วธีิปฏิบติังานดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการ
พิจารณาอนุมติัแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าว

ข้าพเจ้าขอรายงานข้อเทจ็จริงทีพ่บจากการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้

รายงานของผู้สอบบัญชี



การลงทุนในเคร่ืองจักร

1. จากวธีิการตรวจสอบข้อ 2.2 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า รายการซ้ือ
เคร่ืองจักรเพิม่ในงวด มีเอกสารประกอบการซ้ือและการช าระเงนิ
 ถูกต้องตรงกนั
 ไม่ตรงกัน เพราะ 

2.  จากวธีิการตรวจสอบตามข้อ 2.3 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า รายละเอยีดของ
เคร่ืองจักรที่ซ้ือเพิม่ในงวดกบัเง่ือนไขของแต่ละบัตรส่งเสริม
 ถูกต้องตรงกนั
 ไม่ตรงกนั เพราะ 

3.  จากวธีิการตรวจสอบข้อ 2.4 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า เคร่ืองจักรที่ซ้ือเพิม่
ในงวดมีอยู่จริง และเม่ือตรวจสอบกบัเอกสารซ้ือและน าเข้า
 ถูกต้องตรงกนั
 ไม่ตรงกนั เพราะ 

4.  จากวธีิตรวจสอบข้อ 2.5 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า รายละเอยีดเคร่ืองจักรที่
ลงทุนเพิม่กบัรายละเอยีดในแบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
 ถูกต้องตรงกนั
 ไม่ตรงกนั เพราะ 



ปริมาณการผลติ

5.  จากวธีิการตรวจสอบตามข้อ 3.1 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า รายละเอยีดปริมาณ
การ ผลติกบัแหล่งที่มาของข้อมูล
 ถูกต้องตรงกนั
 ไม่ตรงกัน เพราะ 

6.  จากวธีิการตรวจสอบตามข้อ 3.2 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า ปริมาณการผลติที่ผลติ
ได้จริงประจ าปี
 ไม่เกนิก าลงัผลติในบัตรส่งเสริม
 เกนิก าลงัผลติในบัตรส่งเสริม ดงันี ้

7.  จากวธีิการตรวจสอบตามข้อ 3.3 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า ก าลงัผลติตาม
บัตรส่งเสริม และปริมาณการผลติจริงกบัรายละเอยีดในแบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
 ถูกต้องตรงกนั
 ไม่ตรงกัน เพราะ 



ปริมาณการจ าหน่ายและมูลค่าการจ าหน่าย

8.  จากวธีิการตรวจสอบตามข้อ 4.1 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า รายละเอยีดปริมาณ
การขายและมูลค่าการขายกบัเอกสารการขาย บัญชีขาย และบัญชีสินค้าส าเร็จรูป
 ถูกต้องตรงกนั
 ไม่ตรงกัน เพราะ 

9.  จากวธีิการตรวจสอบตามข้อ 4.2 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า ปริมาณการขายประจ าปี
 ไม่เกนิก าลงัการผลติในบัตรส่งเสริม
 เกนิก าลงัการผลติในบัตรส่งเสริม ดงันี ้บัตรส่งเสริมเลขที่ 1639(1)/2550 ปริมาณการขายรวม

เกนิกว่าบัตรส่งเสริม 1,000,000ช้ิน  ส่วนที่เกนิถือเป็นการขายที่ไม่ขอใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

10. จากวธีิการตรวจสอบตามข้อ 4.3 ของแนวทางการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่า ปริมาณและมูลค่า
การจ าหน่ายกบัรายละเอยีดในแบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
 ถูกต้องตรงกนั
 ไม่ตรงกัน เพราะ 



เน่ืองจากวธีิการปฏิบตัิงานดงักล่าวไม่ใช่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป 
ดงัน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเช่ือมัน่ต่อข้อมูลในแบบค าขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคล
ตามรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่  1 มกราคม 2557 ถึง  31 ธันวาคม 2557

หากข้าพเจ้าได้ใช้วธีิปฏิบตัิงานเพิม่เติมหรือตรวจสอบงบการเงนิตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทัว่ไป ข้าพเจ้าอาจพบเร่ืองอ่ืนทีส่มควรน าเสนอในรายงานกไ็ด้

รายงานฉบบันีจั้ดท าขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์ดงัทีก่ล่าวแล้วในย่อหน้าที ่1 และใช้เป็นข้อมูลของท่านและ
ไม่ได้จัดท าขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน หรือเพ่ือเผยแพร่ไปยงับุคคลอ่ืน รายงานฉบบันีเ้กีย่วข้องกบัรายการทีร่ะบุไว้
ข้างต้นเท่าน้ัน และไม่ได้ขยายขอบเขตไปถึงงบการเงนิโดยรวม ของ  บริษัท รวมบโีอไอ จ ากดั

ลายมือช่ือ 
(..................................)

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 1234
วนัที่ 11 เมษายน  2558



ตวัอยา่งการใชสิ้ทธิ (1)

โครงการได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคลมมูีลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี
ปีที่ ก าไรสุทธิ มูลค่าภาษี มูลค่าภาษสีะสม
1 60 12 12
2 70 14 26
3 100 20 46
4 80 16 62
5 50 10 เกนิใช้ได้เพยีง 8
6 - - -
7 - - -
8 - - -



ตวัอยา่งการใชสิ้ทธิ (2)

โครงการได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคลมมูีลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี
ปีที่ ก าไรสุทธิ มูลค่าภาษี มูลค่าภาษสีะสม
1 (30) - -
2 40 8 8
3 30 6 14
4 10 2 16
5 40 8 24
6 30 6 30
7 20 4 34
8 40 8 42 (ครบ 8 ปี)



BOI &
ปม.รัษฎากร

** ขาย / รายได้ XX
หัก ต้นทุนขาย XX

ก าไรขั้นต้น XX
หัก รายจ่ายขาย / บริหาร XX

ก าไรก่อนหักรายการพเิศษ XX

** หัก/บวก รายการปรับปรุง XX
ก าไรก่อนหักภาษี XX
หัก ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล XX

ก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) XX

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิและประโยชน์ในมาตรา 35
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มาตรา 35 (1)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิทีไ่ด้จากการ
ลงทุน ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลาไม่เกนิ 
5 ปี   นับจากวนัทีส้ิ่นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31

ปีที่1 ปีที่8 ปีที่ 13

50%ของอตัราปกติ

78



มาตรา 35 (2)
ให้หัก ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของจ านวนเงินที่
เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกจิการทีไ่ด้รับส่งเสริม เพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด
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มาตรา 35 (3)
ให้หักเงินที่ติดตั้ งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก ในการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากก าไรรวมทั้งส้ินไม่เกินร้อย
ละ 25 ของเงินที่ลงทุนแล้วในการน้ัน โดยจะเลือกหักจากก าไรสุทธิ
ของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้
ทั้งนีน้อกเหนือไปจากการหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ
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ตัวอย่างการใช้สิทธ์ิ ม.35

จะเลือกหักเฉพาะบางปีในช่วงที่ได้รับสิทธ์ิกไ็ด้

ถ้าปีใดไม่ใช้กไ็ม่มีสิทธ์ิที่จะสะสมไปใช้หักเพิม่ในปีอ่ืนๆ

รายจ่ายทีเ่กดิขึน้ในรอบบัญชีใดต้องบันทกึเป็นรายได้ในรอบบัญชีน้ัน ๆ 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป 4/2537

1. การอนุญาตให้หัก “ค่าขนส่ง” สองเท่า ของจ านวนเงินทีผู้่ได้รับการ
ส่งเสริมได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกจิการที่ได้รับการ
ส่งเสริมเพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มาตรา 35(3) ให้หักได้เฉพาะค่าขนส่งภายในประเทศเท่าน้ัน

เร่ืองหลกัเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์พเิศษตามมาตรา 35(3)และ(4)
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2. การอนุญาตให้หักเงินทีผู้่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดตั้งหรือ
ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการประกอบกจิการทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมตามมาตรา 35(4)  ให้หักได้เฉพาะค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างระบบคมนาคม เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ ทาง 
รถไฟและการวางท่อส าหรับการขนส่ง เป็นต้น

2.2 ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานที่เกีย่วข้องโดยตรงกบั 
กจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม เช่น ระบบไฟฟ้า (การปักเสา พาดสาย)
ระบบน า้เพ่ือการอุตสาหกรรม (การวางท่อ) เป็นต้น

*  ทั้งนี ้ตั้งแต่วนัที ่3 มีนาคม พ.ศ. 2537
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THAILAND OF INVESTMENT

Where success stories begin

THAILAND OF INVESTMENT

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2553-8111
WWW.BOI.GO.TH
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