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Profit
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Cost

“BOI” ยกเว้นอากรขาเข้า
เคร่ืองจักร

ยกเว้นภาษี
เงนิได้นิตบุิคคล

ขยายการลงทุน

จ่ายปันผล

จ่าย Bonus



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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ส่งเสริมการลงทุนท่ีมีคณุค่า ทัง้ในประเทศและการลงทุน

ของไทยในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั

ก้าวพ้นการเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดบัปานกลาง

(Middle Income Trap)  และเติบโตอย่างยัง่ยืน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสยัทศัน์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี
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นโยบายส่งเสริมการลงทุน

1. ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการส่งเสริมการวจิัยและพฒันา
การสร้างนวตักรรม การสร้างมูลค่าเพิม่ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และการส่งเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหล่ือมล า้
ทางเศรษฐกจิและสังคม 

2. ส่งเสริมกจิการที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และมกีารประหยดัพลงังานหรือใช้พลงังานทดแทน เพ่ือการ
เติบโตอย่างสมดุลและยัง่ยืน  

3. ส่งเสริมให้เกดิการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกบัศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความ
เข้มแขง็ของห่วงโซ่มูลค่า 

4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกจิท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้าง
ความมัน่คงในพื้นที่  

5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคม
อุตสาหกรรม  เพ่ือให้เกดิการเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  เพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิไทย และ
เพิม่บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
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การให้สิทธิประโยชน์ตามยทุธศาสตรใ์หม่

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
(Activity-based Incentives)

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคณุค่าของ
โครงการ (Merit-based Incentives)

+

ก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดบั
ความส าคญัของประเภทกิจการ

ก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม
เพ่ือจงูใจให้มีการลงทนุหรือใช้จ่ายใน
กิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
หรืออตุสาหกรรมโดยรวมมากขึน้

A1

A2

A3

A4

B1

B2

1. สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนั

2. สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือกระจาย
ความเจริญสู่ภมิูภาค

3. สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันา
พืน้ท่ีอตุสาหกรรม



A1

A2

A3

A4

B1

B2

A1: อตุสาหกรรมฐานความรู ้เนน้การออกแบบ 
ท า R&D เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ
(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี ไมจ่ ากดัวงเงนิ,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A2: กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันา

ประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูเพือ่
สรา้งมลูคา่เพิม่ แตม่กีารลงทนุใน
ประเทศนอ้ยหรอืยงัไมม่กีารลงทนุ
(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A3: กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูซึง่มี

ความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศโดย
มฐีานการผลติอยูบ่า้งเล็กนอ้ย

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้5 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

B1/B2: อตุสาหกรรมสนบัสนนุทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แตย่งัส าคญัตอ่ Value chain
(กลุม่ B1 ไดร้บัยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax

กลุม่ B2 ไดร้บัยกเวน้อากรวตัถดุบิ Non-tax)

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยี
ไมเ่ทา่กลุม่ A1-A3 แตช่ว่ย

สรา้งมลูคา่เพิม่แกว่ตัถดุบิ
ในประเทศ และเสรมิ
Supply Chain

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้3 ปี,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร
วตัถดุบิ Non-tax)

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)



1. การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตร อตุสาหกรรม และบริการ 

• ต้องมีมลูค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตร กิจการ
อิเลก็ทรอนิกสแ์ละช้ินส่วน และกิจการตดัโลหะ ต้องมีมลูค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่า 10%

• ใช้กรรมวิธีการผลิตท่ีทนัสมยั

• โครงการลงทนุ 10 ล้านบาทขึน้ไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน)  ต้องได้รบั 
ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายใน 2 ปี  นับแต่
วนัครบเปิดด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะถกูเพิกถอนสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 1 ปี

• ส าหรบักิจการสมัปทานและแปรรปูรฐัวิสาหกิจ จะใช้แนวทางพิจารณาตามมติ 
ครม. เม่ือปี 2541 และปี 2547

8

(1/2)หลกัเกณฑก์ารอนุมติัโครงการ
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ประเภทเคร่ืองจกัร อนุญาตให้
ใช้ใน

โครงการ

ให้นับเป็นเงินลงทนุ
ส าหรบัการยกเว้น
ภาษีเงินได้ (Cap)

ยกเว้น
อากร
ขาเข้า

1 เคร่ืองจกัรใหม่   

เคร่ืองจกัรใช้แล้วจากต่างประเทศ

2 ไม่เกิน 5 ปี นับตัง้แต่ปีท่ีผลิต
ถึงปีท่ีน าเข้า   x

3 เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
(เฉพาะเคร่ืองปัม๊เท่านัน้)   x

4
กิจการขนส่งทางเรือ  
กิจการขนส่งทางอากาศ และแม่พิมพ ์ 
(จะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม)

  

หมายเหตุ ข้อ 2 และ 3  ต้องมีใบรบัรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ในด้านประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจกัร ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการใช้พลงังาน รวมทัง้การประเมินราคาท่ีเหมาะสม

• หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ใช้เคร่ืองจกัรใช้แล้วจากต่างประเทศ

หลกัเกณฑก์ารอนุมติัโครงการ
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(1/2)หลกัเกณฑก์ารอนุมติัโครงการ
2. การป้องกนัผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

• ต้องมีแนวทางและมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อม ท่ี
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ส าหรบัโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คณุภาพส่ิงแวดล้อม  คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษในเร่ืองสถานท่ีตัง้และ
วิธีจดัการมลพิษ 

• กรณีกิจการใดมีรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมต่อเน่ืองท่ีอยู่ในข่ายต้องท า 
EIA ให้โครงการหรือกิจการนัน้ต้องปฏิบติัตาม กม.ว่าด้วยส่ิงแวดล้อม หรือมติ 
ครม. ท่ีเก่ียวข้องด้วย

• โครงการท่ีตัง้ในจงัหวดัระยอง ต้องปฏิบติัตามประกาศส านักงานฯ ท่ี ป.1/2554



3. เงินลงทนุขัน้ต า่ และความเป็นไปได้ของโครงการ

• ต้องมีเงินลงทนุขัน้ต า่ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน) 
ทัง้น้ี ส าหรบักลุ่มธรุกิจบริการท่ีใช้ฐานความรู้เป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินธรุกิจ
เช่น กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส ์กิจการซอฟตแ์วร ์กิจการวิจยัและ
พฒันา จะพิจารณาเงินลงทนุขัน้ต า่จากเงินเดือนบคุลากรเฉพาะด้านท่ีก าหนด
เป็นเง่ือนไขไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี

• ต้องมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ส าหรบัโครงการริเร่ิม                         
ส่วนโครงการขยาย จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี

• โครงการท่ีมีเงินลงทนุมากกว่า 750 ล้านบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน) 
ต้องแนบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

11

หลกัเกณฑก์ารอนุมติัโครงการ



• ต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธ์ิแต่ไม่ก ำหนดมูลค่ำภำษีฯบัตรที่มี  (1)
• ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธ์ิและก ำหนดมูลค่ำภำษีฯบัตรที่มี  (2) 

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

• ได้รับส่งเสริมตำมมำตรกำรพเิศษ+ไม่ก ำหนดมูลค่ำภำษีบัตรที่มี  (8-9)
• โครงกำรรับโอนกจิกำร/อ/

• โครงกำรโยกย้ำย (เดมิไม่ได้ BOI)ขึน้ต้นด้วยเลข 7

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

• โครงกำรรวมบตัรส่งเสริม/ร/

ความหมายของบัตรส่งเสริม XXXX(X)/25XX
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รูปแบบเลขทีบั่ตรส่งเสริม

แสดง ปี พ.ศ. ทีอ่อกบัตรส่งเสริม (2 หลกั) เช่น 58

13

1

3 42 5 61

2 แสดง ล ำดบัในกำรออกบัตรส่งเสริม (Running No.) เช่น 0001

3 แสดง กรอบนโยบำยหลกัที่ให้กำรส่งเสริม โดยแบ่งเป็น

0 – นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเดมิ (ค ำขอรับกำรส่งเสริมก่อนปี 2558)

1 – นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนใหม่ (ค ำขอรับกำรส่งเสริมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58)

AA – BBBB – C – DD – E - F



การปรับรูปแบบเลขทีบั่ตรส่งเสริม

แสดง นโยบำยทีโ่ครงกำรได้รับกำรส่งเสริมในขั้นออกบตัร โดยแบ่งเป็น

00 - นโยบำยทัว่ไป 01 – SMEs 02 - พืน้ทีจ่ังหวดัชำยแดนใต้

03 - เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ  04 - ปปภ. ประหยดัพลงังำน/พลงังำนทดแทน/ลดผลกระทบสวล.

05 - ปปภ. ปรับเปลีย่นเคร่ืองจักร 06 - ปปภ. วจิัยและพฒันำ 07 - 04+05

08 - 04+06 09 - 05+06 10 - 04+05+06

11 - Long term investment 12 – อุทกภัย                                  13 - มำตรกำรยัง่ยืน

14 – ปปภ. เพ่ือผลติภัณฑ์ชนิดใหม่

14

4

3 42 5 61

AA – BBBB – C – DD – E - F



การปรับรูปแบบเลขทีบั่ตรส่งเสริม

แสดง รูปแบบสิทธิประโยชน์ ม. 31 ทีไ่ด้รับ โดยแบ่งเป็น

0 - ไม่ได้รับ ม. 31 1 - ได้รับ ม. 31 วรรค 1 2 - ได้รับ ม. 31 วรรค 2

15

5

6 แสดง ลกัษณะของบัตรส่งเสริม โดยแบ่งเป็น

0 - ปกติ 1 - ได้เฉพำะ ม. 36 (1) (2) 2 – โอนกจิกำร

3 - รวมบัตร 4 - โยกย้ำย

3 42 5 61

AA – BBBB – C – DD – E - F



ตวัอย่างรูปแบบเลขทีบั่ตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริมที่ออกในปี 2558

บัตรส่งเสริมล ำดบัที่ 1

อยู่ภำยใต้กำรส่งเสริมตำมยุทธศำสตร์ใหม่

นโยบำย SMEs

ได้รับ ม.31 วรรค 1

เป็นบัตรโอนกจิกำร

16

3 42 5 61

58 - 0001 - 1 - 01 - 1 - 2

1

2

3
4

5
6



สาระส าคญัของบตัรส่งเสริม

บัตร
ส่งเสริม

สิทธิ
ประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เงื่อนไข

ทั่วไป
เฉพำะ
โครงกำร

17



ย่ืนค าขอ

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

ส้ินสุดระยะเวลาน าเข้า
เคร่ืองจกัร

ขอเปิดด าเนินการ

ยกเลกิ
บัตรส่งเสริม

รายงานประจ าปี

เร่ิมมีรายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

ขั้นตอนการด าเนินการแต่ละบัตรส่งเสริม

อนุมัตโิครงการ
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แบบที ่1
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แบบที่ 2

22



แบบที่ 3
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16. จะต้องไม่ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริม

29



30

4. บุคคลผู้มีสัญชาตไิทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งส้ินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอด็ ของทุนจดทะเบียน



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. เคร่ืองจักรทีใ่ช้ในกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม จะต้องเป็นเคร่ืองจักรใหม่ 
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วนัท่ีออกบตัร

วนัท่ีอนุมติั

34



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

1.สิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกีย่วกบัภาษีอากร

35

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) )

2.สิทธิและประโยชน์ที่เกีย่วกบัภาษีอากร(สรรพากร)

สิทธิและประโยชน์ทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม



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

3.สิทธิและประโยชน์ที่เกีย่วกบัภาษีอากร(ศุลกากร)

37

สิทธิและประโยชน์ทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม



เง่ือนไขทีร่ะบุใน
บัตรส่งเสริม



เง่ือนไขการจดัท าบัญชีตามบัตรส่งเสริม  

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



เง่ือนไขส าหรับโครงการที่ได้รับสิทธิ ม.31
(อนุมัตติามนโยบาย 1/43 ข้อ 1.1)

“ จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลและ
รายงานผลการด าเนินงานทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตให้
ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ”



เง่ือนไขเกีย่วกบัวงเงนิภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

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



เง่ือนไข( ตามนโยบาย 1/43 ข้อ 1.2)

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

42



• การแจ้งยืนยนัการด าเนินงานตามโครงการ
( 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี ) 

• การน าเข้าเคร่ืองจักร ( 30 เดือน )

• การเปิดด าเนินการ ( 36 เดือน )

43

เง่ือนไขก าหนดเวลานับจากวันออกบัตรส่งเสริม

เง่ือนไขทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม



การน าเข้าเคร่ืองจักร
- 30  เดือนนับแต่วนัออกบัตรส่งเสริม
- ขยายเวลาให้จากระยะเวลาทีก่ าหนดเดมิอกีคร้ังละไม่เกนิ 1 ปี
รวมแล้วไม่เกนิ 3 คร้ัง

- ขยายเวลาย้อนหลงัจะอนุมัตใิห้ตั้งแต่วนัที่ย่ืนค าขอรับการส่งเสริม
ข้อยกเว้น
โครงการตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึน้ไปและโครงการหรือประเภทกจิการ
ทีค่ณะกรรมการก าหนดระยะเวลาเป็นกรณีพเิศษ

44

การก าหนดเวลาการน าเข้าเคร่ืองจักรและการเปิดด าเนินการ

ตามประกาศที่ ป. 1/2548



การเปิดด าเนินการ

45

- จะต้องเปิดด าเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดือนนับแต่วนัออกบัตรฯ
- สามารถขอขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการได้ดงันี้

- กรณีขยายเปิดฯพร้อมกบัขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร
ขยายได้ 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 1 ปี

- กรณีขยายเวลาเปิดด าเนินการอย่างเดยีวไม่ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร
ขยายได้ 1 คร้ัง ไม่เกนิ 1 ปี



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม (1)
ก่อสร้างโรงงาน/ทีด่นิ ส านักฯ 1-4

- แจง้การเร่ิมงาน 6 เดือน,1 ปี, 2ปี
ส านักฯ 1-4, IC
- อนุมติบญัชี เคร่ืองจกัร
- ออกหนงัสือสั่งปล่อย

ขอใช้สิทธิการน าเข้า
เคร่ืองจักร

เร่ิมการผลติ/น าเข้าวัตถุดบิ ส านักฯ 1-4, IC
- อนุมติัสตอ็ก/สูตร
- ออกหนงัสือสั่งปล่อย
ส านักฯ 1-4, ศูนย์ภูมภิาคการขอเปิดด าเนินการ
- ภายใน 36 เดือน หลงัจากรับบตัร



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม (2)

รายงานผลการด าเนินการ ส านักฯ 1-4, ศูนย์ภูมิภาค
-รายงาน ตส310 ภายใน 31 ก.ค.ของทุกปี

เง่ือนไข ISO ส านักฯ 1-4, ศูนย์ภูมิภาค
-ภายใน 2 ปี นบัจากวนัเปิดด าเนินการ

ยกเลกิโครงการ ส านักฯ 1-4, ศูนย์ภูมิภาค
-ตรวจสอบการใชสิ้ทธิท่ีผา่นมา



48



49



การแก้ไขโครงการ



การแก้ไขโครงการ



การแก้ไขโครงการ (2)



การแก้ไขโครงการ (3)



การแก้ไขโครงการ (4)



การขอเปิดด าเนินการ



เง่ือนไข

“ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทีจ่ะเปิดด าเนินการได้
ภายในก าหนดเวลาไม่เกนิ 36 เดือนนับแต่วนัออกบัตรส่งเสริม 
โดยจะต้องขอเปิดด าเนินการตามแบบทีส่ านักงานก าหนด ”

56



วตัถุประสงคข์องการเปิดด าเนินการ

57

 เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและลดภำระกำรตรวจสอบ
จึงก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกำรเปิดด ำเนินกำรเพยีงคร้ังเดียว
 เพ่ือให้มีกำรตรวจสอบที่ชัดเจนส ำหรับโครงกำรที่ได้รับอนุมัต ิ
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.44 ทีก่ ำหนดมูลค่ำภำษีเงินได้สูงสุดทีจ่ะได้รับ
ยกเว้นและจะมีกำรปรับเปลีย่นจ ำนวนเงินลงทุนฯทีแ่ท้จริงใน 
วนัเปิดด ำเนินกำร



แนวทางปฏิบติังานการเปิดด าเนินการ(1)

58

1. กำรเปิดด ำเนินกำรมีก ำหนดวนัทีแ่น่นอนวันเดียว
โดยถือเอำวนัทีค่รบก ำหนดเง่ือนไขหรือวันที่โครงกำรแจ้ง
ควำมประสงค์ว่ำจะขอเปิดด ำเนินกำรซ่ึงจะต้องมีสำระส ำคญั
ครบตำมค ำจ ำกดัควำมของกำรเปิดด ำเนินกำร แต่ต้องไม่เกนิ
วนัครบก ำหนดตำมเง่ือนไข



แนวทางปฏิบติังานการเปิดด าเนินการ(2)

59

2.  กำรเปิดด ำเนินกำรหมำยถึงโครงกำรทีมี่กำรลงทุน
อย่ำงน้อยตำมเกณฑ์ขั้นต ่ำเพ่ือผลติผลติภัณฑ์หรือให้บริกำร
ตำมที่ได้รับกำรส่งเสริม  โดยมีกรรมวิธีกำรผลติหรือ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร  สถำนประกอบกำร  และสำระส ำคญั
เป็นไปตำมโครงกำรทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้กำรส่งเสริม



ขั้นตอนการยืน่เรื่องขอเปิดด าเนินการ

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

พจิำรณำและตรวจสอบเง่ือนไขในสำระส ำคญั
กรณีมีเง่ือนไข CAP วงเงนิให้พสูิจน์มูลค่ำเงนิลงทุนฯ

ตำม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญำตพร้อมปรับเปลีย่น
มูลค่ำกำรยกเว้นภำษี ม.31

ย่ืนแบบค ำขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร

ช้ีแจงCAP ก่อนเปิด
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สาระส าคญัของการเปิดด าเนินการ
1. สภาพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบียนและการช าระมูลค่าหุ้น
3. สัดส่วนการถือหุ้น
4. ชนิดผลติภัณฑ์หรือบริการและก าลงัผลติ
5. กรรมวธีิการผลติหรือบริการ
6. ขนาดการลงทุน
7. ทีต่ั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ
8. เง่ือนไขอ่ืนๆ ทีก่ าหนดในบัตรส่งเสริม เช่น การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น
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เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน

75



1.  เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวยีน ทีใ่ช้ส าหรับการก าหนดจ านวน
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลทีจ่ะได้รับการยกเว้นตามสัดส่วนที่คณะกรรมการก าหนด  
ได้แก่

1.1 ค่าก่อสร้าง ให้หมายความถึงรายการ ดงันี้
1.1.1  กรณีก่อสร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน โรงงาน

สาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุงด้วย

76

การก าหนดความหมายรายการเงินลงทุน
ตามประกาศที่ ป. 1/ 2545



1.1.2 กรณีซ้ืออาคารหรือใช้อาคารทีม่ีอยู่แล้ว
ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาซ้ือขายหรือราคาสุทธิตามบัญชี
ของงวดบัญชีก่อนย่ืนค าขอรับการส่งเสริมแล้วแต่กรณี

1.1.3 กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงาน
ให้ใช้ราคาเช่าตามสัญญาการเช่า 
ทั้งนีจ้ะต้องมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี 
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1.2  ค่าเคร่ืองจักร ค่าตดิตั้ง ค่าทดลองเคร่ือง

ให้หมายความถึงรายการ ดงันี้

1.2.1  กรณีซ้ือเคร่ืองจักร ได้แก่ ค่าเคร่ืองจักร

และให้รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าทดลองเคร่ือง ค่าวชิาการ  

ทีร่วมอยู่ในต้นทุนเคร่ืองจักร เช่น ค่าวศิวกร ค่าออกแบบ

“ ส าหรับกจิการซอฟต์แวร์ และกจิการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์

ให้รวมถึงค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และโปรแกรมด้วย”
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1.2.2 กรณีการเช่าซ้ือ หรือเช่าแบบลสิซ่ิง
ให้ ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือหรือเช่าแบบลสิซ่ิง

1.2.3  กรณีเช่าเคร่ืองจักร
ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า
ทั้งนีจ้ะต้องมีการท าสัญญาเช่ามากกว่า  1 ปี 
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1.2.4    กรณีเคร่ืองจักรทีบ่ริษัทในเครือให้มา
โดยไม่คดิค่าตอบแทน และระบุในค าขอรับการส่งเสริม
ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ให้เคร่ืองจักร
โดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัย่ืนค าขอรับการส่งเสริม

1.2.5 กรณีจ านองเคร่ืองจักร 
ให้ใช้ราคาทุนตามบัญชี

ทั้งนี ้การขอรับการส่งเสริมเพ่ือโยกย้ายสถานประกอบการ 
ไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองจักรมารวมค านวณด้วย
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1.3  ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ ให้หมายความถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทใหม่ 
ได้แก่ ค่าเดนิทาง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ

1.4  มูลค่าสินทรัพย์อ่ืนๆ ให้หมายความถึงรายการ ดงันี้
1.4.1  ค่าอุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ
เฉพาะกรณีขอรับการส่งเสริมในนามบริษทัที่จัดตั้งขึ้นใหม่
และขอรับการส่งเสริมเพือ่โยกย้ายสถานประกอบการ เท่าน้ัน
1.4.2  ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และสินทรัพย์
เกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาตทิีจ่่ายให้กบัรัฐ
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