ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ ป. 5 / 2544
เรือ่ ง หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนที่ประสงคจะขอใชสิทธิและ
ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาต
------------------------------เพื่อใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนทีม่ เี งือ่ นไขจะตองยืน่ แบบคําขอใชสทิ ธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล และ
รายงานผลการดําเนินงานทีผ่ า นการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามที่ปรากฏในบัตรสงเสริม
และประสงคจะขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลตัง้ แตรอบบัญชีป 2544 เปนตนไป
ตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ป.4/2544 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2544 เรื่อง กําหนดวิธีการรายงานผลการดําเนินงานกอนใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 สํานักงานโดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑไวดังตอไปนี้
1. ตองเปนผูส อบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี และใบอนุญาตไมขาดอายุ
ไมถกู สัง่ พัก และไมเคยถูกเพิกถอนโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บ.ช.)
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยกรมสรรพากร หรือเคยถูกเพิกถอนการให
ความเห็นชอบโดยสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
หนวยงานอื่นของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
2. ใหผสู อบบัญชีตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของบัตรสงเสริม
ทีก่ าหนดโดยสํ
ํ
านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน แนบทายประกาศนี้
3. ใหผสู อบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544

(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
1. มีการลงทุนในเครื่องจักรของแตละบัตรสงเสริมจริง ตามที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน
2. มีปริมาณการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเปนไปตามเงื่อนไขของแตละบัตรสงเสริม
วิธีการตรวจสอบ
1. ขอบัตรสงเสริมและทําความเขาใจในรายละเอียดของเงื่อนไขและสิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนของแตละบัตรสงเสริม
การลงทุนในเครื่องจักร
2. ขอรายละเอียดเครื่องจักรรวมทั้งสรุปการเคลื่อนไหวแยกตามแตละบัตรสงเสริม (แสดงยอดยกมา
เพิ่มลด ยอดยกไป)
2.1 ตรวจสอบยอดยกมาในรายละเอียดเครื่องจักรกับยอดยกไปในรายละเอียดของงวดกอนวาตรงกัน
(ในกรณีที่ตรวจตอจากปกอน)
2.2 ตรวจสอบรายการซื้อเครื่องจักรเพิ่มในงวด กับเอกสารประกอบการซื้อ และการชําระเงิน เชน
ใบสงของ/ใบกํากับสินคา, ใบขนสินคาขาเขา, Letter of Credit, Trust receipt, Debit Note
จากธนาคาร, Bank Statement, และใบเสร็จรับเงิน
2.3 ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มในงวดกับเงื่อนไขของแตละบัตรสงเสริม เชน
กําลังการผลิต กําหนดเวลาการนําเขาเครื่องจักร
2.4 ขอแผนผังที่ตั้งของเครื่องจักร และทําการตรวจนับ เครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มในงวดวามีอยูจริง และ
มีรายละเอียด เชน เลขที่เครื่องจักรตรงกับเอกสารซื้อและนําเขา
2.5 เปรียบเทียบรายละเอียดเครื่องจักรที่ลงทุนเพิ่มกับรายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกัน
ปริมาณการผลิต
3. ขอรายละเอียดปริมาณการผลิตจํานวน (หนวย) ของสินคาของเครื่องจักรแตละเครื่อง แยกตามแตละ
บัตรสงเสริม ดังนี้
- ปริมาณการผลิตในแตละวัน
- ปริมาณการผลิตสรุปตามรายเดือน
- ปริมาณการผลิตสรุปประจําป
3.1 ทดสอบความเชื่อถือไดของรายละเอียดดังกลาวกับแหลงที่มาของขอมูล เชน รายงานการผลิต
ประจําวันของแผนกผลิต และบัญชีสินคาสําเร็จรูป (Stock card)
3.2 เปรียบเทียบกําลังการผลิตตามบัตรสงเสริมแตละบัตรกับปริมาณการผลิตที่ผลิตไดจริงประจําป
3.3 เปรียบเทียบกํ าลังการผลิตตามบัตรสงเสริมและปริมาณการผลิตตามรายละเอียดขางตนกับ
รายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกัน
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วิธีการตรวจสอบ
ปริมาณการจําหนายและมูลคาการจําหนาย
4. ขอรายละเอียดปริมาณการขายและมูลคาการขายแยกตามแตละบัตรสงเสริม ดังนี้
- ปริมาณและมูลคาการขายในแตละวัน
- ปริมาณและมูลคาการขายสรุปตามรายเดือน
- ปริมาณและมูลคาการขายสรุปประจําป
4.1 ทดสอบความเชื่อถือไดของรายละเอียดดังกลาวโดยตรวจสอบกับเอกสารการขาย เชน Invoice,
ใบสงของ ฯลฯ กับการบันทึกบัญชีขายและตรวจสอบการตัดบัญชีสินคาสําเร็จรูป (Stock Card)
กรณีมีสินคารับคืน ตรวจสอบกับเอกสารการรับคืนสินคากับการบันทึกและรับเขาบัญชีสินคา
สําเร็จรูป
4.2 เปรียบเทียบปริมาณการขายประจําปตามรายละเอียด กับเงื่อนไขในบัตรสงเสริมวาปริมาณการ
ขายไมเกินปริมาณตามเงื่อนไข
4.3 เปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการจําหนายตามรายละเอียดขางตนกับรายละเอียดในแบบคําขอ
ใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกัน
ขอบเขตการทดสอบ :
การตรวจสอบเอกสารการจําหนาย
- กรณีที่มีบัตรสงเสริม 1หรือ 2 ฉบับ ใหตรวจสอบเอกสารอยางนอย 20 รายการ (Invoice)
ตอบัตรสงเสริม 1 ฉบับ
- กรณีมีบัตรสงเสริมตั้งแต 3 ฉบับขึ้นไป ใหตรวจสอบเอกสารรวมทั้งกิจการอยางนอย
50 รายการ (Invoice) โดยใหทดสอบบัตรสงเสริมทุกฉบับ ทั้งนี้ จํานวนรายการที่ทดสอบ
ของแตละบัตรสงเสริมควรเฉลี่ยเทา ๆ กัน
5. สอบทานรายงานการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่น เพื่อพิจารณา
เรื่องที่มีความสําคัญตอการตรวจสอบขางตน
6. วิธีการตรวจสอบอื่น
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม
เสนอ คณะกรรมการบริษัท …………………………………..……………………………………………………………………………………จํากัด
ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบคําขอใชสทิ ธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการที่
ไดรบั การสงเสริมการลงทุน เกีย่ วกับรายการมูลคาการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในเครือ่ งจักร รายการปริมาณการผลิต การ
จําหนายและมูลคาการจําหนายที่ใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท…………………………………………...จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่……...…………………การตรวจสอบขอมูลดังกลาวไดปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงรวมกัน ซึ่ง
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดังปรากฏในรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลง
รวมกัน วิธปี ฏิบตั งิ านดังกลาวมีวตั ถุประสงคเพื่อชวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการพิจารณา
อนุมตั แิ บบคําขอใชสทิ ธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลดังกลาว
ขาพเจาขอรายงานขอเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ดังตอไปนี้
การลงทุนในเครื่องจักร
1. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 2.2 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายการซื้อเครื่องจักร
เพิ่มในงวด มีเอกสารประกอบการซื้อและการชําระเงิน
ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ……………………………………………………………………….
2. จากวิธกี ารตรวจสอบตามขอ 2.3 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอียดของเครือ่ งจักร
ทีซ่ อื้ เพิม่ ในงวดกับเงือ่ นไขของแตละบัตรสงเสริม
ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ……………………………………………………………………….
3. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 2.4 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา เครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มใน
งวดมีอยูจริงและเมื่อตรวจสอบกับเอกสารซื้อและนําเขา
ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ……………………………………………………………………….
4. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 2.5 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอียดเครื่องจักรที่
ลงทุนเพิ่มกับรายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ……………………………………………………………………….
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ปริมาณการผลิต
5. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 3.1 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอียดปริมาณ
การผลิตกับแหลงที่มาของขอมูล
ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ………………………………………………………………………………..
6. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 3.2 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา ปริมาณการผลิตที่ผลิต
ไดจริงประจําป
ไมเกินกําลังผลิตในบัตรสงเสริม
เกินกําลังผลิตในบัตรสงเสริม ดังนี้……………………………………………………………..
7. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 3.3 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา กําลังผลิตตามบัตร
สงเสริมและปริมาณการผลิตจริงกับรายละเอียดในแบบคําขอใชสทิ ธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คล
ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ……………………………………………………………………………….
ปริมาณการจําหนายและมูลคาการจําหนาย
8. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 4.1 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอียดปริมาณ
การขายและมูลคาการขายกับเอกสารการขาย บัญชีขาย และบัญชีสินคาสําเร็จรูป
ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ………………………………………………………………………………
9. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 4.2 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา ปริมาณการขายประจําป
ไมเกินกําลังผลิตในบัตรสงเสริม
เกินกําลังผลิตในบัตรสงเสริม ดังนี้……………………………………………………………
10. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 4.3 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา ปริมาณและมูลคาการ
จําหนายกับรายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ……………………………………………………………….
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เนื่องจากวิธีการปฏิบัติงานดังกลาวไมใชการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ดังนั้น ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเชื่อมั่นตอขอมูลในแบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต………………..……………………………………………………
หากขาพเจาไดใชวธิ ปี ฏิบตั งิ านเพิม่ เติมหรือตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีรบั รองทัว่ ไป
ขาพเจาอาจพบเรือ่ งอืน่ ทีส่ มควรนําเสนอในรายงานก็ได
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคดังที่กลาวแลวในยอหนาที่ 1 และใชเปนขอมูลของทาน และ
ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือเพื่อเผยแพรไปยังบุคคลอื่น รายงานฉบับนี้เกี่ยวของกับรายการที่ระบุ
ไวขา งตนเทานัน้ และไมไดขยายขอบเขตไปถึงงบการเงินโดยรวมของบริษทั ……………………………...……..…………… จํากัด

ลายมือชื่อ…………………………………….
(……………………………………..)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน…………………

ชื่อและที่ตั้งสํานักงาน
วันที่……………………………………….
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