
วธีิปฏิบัติด้านบัญชี การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล 
และระบบ e-Tax

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



หมวด 7  กจิการบริการ และสาธารณูปโภค

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร

หมวด 3  อุตสาหกรรมเบา

หมวด 4  ผลติภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

หมวด 5  อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

หมวด 6  เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ

หมวด 2  แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

ประเภทกจิการทีใ่ห้การส่งเสริม

หมวด 8  การพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม                            



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



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม 
รายงานภายใน 6 เดือน,1 ปี, 2ปี 
และรายงานประจ าปี (ตส. 310) รายงานผ่านระบบของส านักงาน

- ใชผ้า่นระบบ e-Monitoring

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใชผ้า่นระบบ eMT

ขอใช้สิทธิด้านเคร่ืองจักร

ขอใช้สิทธิด้านวตัถุดบิ รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใชผ้า่นระบบ RMTS 2011

รายงานผ่านระบบของส านักงานขอใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ
- ใชผ้า่นระบบ e-Expert System



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม

ขอใช้สิทธิด้านภาษเีงนิได้ฯ ม.31 รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้า่นระบบ e-Tax

กองบริหารการลงทุน 1-5 , ศูนย์ภูมภิาค ขอใช้สิทธิด้านทีด่นิ

รายงานเง่ือนไขขยายเวลา
เปิดด าเนินการอย่างเดยีว กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค 

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค 
รายงานเง่ือนไขเปิดด าเนินการ

- รายงานภายใน 36 เดือนนบัแต่วนัออกบตัร 



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม 

รายงานเง่ือนไข ISO กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค
-รายงานภายใน 2 ปีตั้งแต่วนัครบเปิดด าเนินการ 

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค
- หลงัจากไดรั้บอนุญาตเปิดด าเนินการ 

รายงานเง่ือนไขหยุดกจิการ

รายงานเง่ือนไขอ่ืนๆ( Merit) กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค 

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค ขอยกเลกิบตัรส่งเสริม





สาระส าคญัของบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริม

สิทธิประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เงื่อนไข

ทั่วไป
เฉพาะ
โครงการ



ตัวอย่าง





















วนัท่ีอนุมัติั

วนัท่ีออกบตัร



แนวความคดิ

กจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของบัตรส่งเสริม โดยจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
และหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไปซ่ึงก าหนดโดยกระทรวงพาณชิย์
และยงัคงมีหน้าทีต้่องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรทุกประการ



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)



* ต้องไม่เป็นวนัก่อนวนัทีไ่ด้รับอนุมตัิให้การส่งเสริมตามทีร่ะบุไว้ในบตัรส่งเสริม

* การนับจ านวนปีทีไ่ด้รับสิทธิและประโยชน์ให้นับตั้งแต่วนัที่เร่ิมมรีายได้จนครบ
ก าหนดระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในบตัรส่งเสริมโดยนับวันชนวนั

ตัวอย่าง
ได้รับ ม.31 8 ปี   เร่ิมมีรายได้ 11 พฤศจิกายน 2550
สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจะอยู่ระหว่าง 
11 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2558



การเฉลีย่รายได้ /รายจ่าย และกจิการ NON-BOI

1. แยกรายได้และรายจ่าย ระหว่างบตัรส่งเสริมให้ชัดเจน
2. กรณแียกไม่ได้

- รายได้ / ผลติภัณฑ์เหมือนกนั
ให้แบ่งตามขนาดของกจิการทีม่กีารผลติ
หรือตามก าลงัผลติเคร่ืองจักรทีต่ิดตั้งที่มกีารผลติ
- 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



เง่ือนไข

“จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล 
และรายงานผลการด าเนินการที่ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ให้ส านักงานฯ เห็นชอบภายใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี เพ่ือการขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษี
เงนิได้นิตบุิคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน”



หลกัเกณฑก์ารรายงานผลการด าเนินงานก่อนใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ
• บงัคบัใชส้ าหรับค าขอท่ียืน่ตั้งแต่ 1 ส.ค.43 เป็นตน้ไป
• เลขท่ีบตัรส่งเสริมัจะระบุเป็นพิเศษ  XXXX (X) / 25XX หรือ ในหลกัท่ี 10 ไม่ัใช่เลข 0 (บตัรรุ่นใหม่ั)

ซ่ึงเป็นบตัรท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
• เง่ือนไข

“  จะต้องยืน่แบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลและรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ให้ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
เพือ่ขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  ”

• จะตอ้งยืน่ขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ กบักองบริหารการลงทุนท่ีดูแลโครงการตามับตัรส่งเสริมัฉบบัแรกท่ีมีัเง่ือนไขน้ี
• ใหย้ืน่เฉพาะกรณีท่ีรอบบญัชีของบตัรส่งเสริมันั้นมีัก าไรสุทธิและประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯเท่านั้น
• สามัารถใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดไ้ม่ัเกินท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริมั ตั้งแต่รอบบญัชีท่ีมีัรายไดค้ร้ังแรกของ

บตัรส่งเสริมันั้น โดยยงัไม่ัตอ้งไดรั้บอนุญาตเปิดด าเนินการจากส านกังาน  
(ทั้งน้ีส านกังานจะตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆตามัระยะเวลาท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริมั)

• หากมีับตัรส่งเสริมัท่ีจะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ บริษทัจะตอ้งกรอกขอ้มูัลทุกบตัรท่ีไดรั้บทั้งหมัดใหเ้รียบร้อย แลว้ใหผู้ส้อบ
บญัชีตรวจสอบและใหค้วามัเห็นรับรองตามัแบบท่ีส านกังานก าหนด โดยผูส้อบบญัชีสามัารถรับรองเฉพาะบตัรหรือ
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



แบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ ....วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถงึ…วนัที่ 31 ธันวาคม 2558...

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.................................................. (ผู้มีอ านาจลงนาม)
(......นายส่งเสริม การลงทุน.....)

วนัที่......25 มีนาคม 2559.......
ประทับตราบริษทั

ตัวอย่าง



1.1  ช่ือบริษัท รวม บีโอไอ จ ากดั
ช่ือภาษาองักฤษ 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
ทีต่ั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ 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  กิจการท่ีไม่ัไดรั้บส่งเสริมั (ถา้มีั) โปรดระบุคือ (1)   ผลิตสกรู
(2) (3) 
1.2.2  บริษทัไดรั้บการส่งเสริมัการลงทุนทั้งส้ิน จ  านวน 4    บตัร  (ผลรวมั 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 2558 
และอยู่ระหว่างพิจารณายกเลกิโครงการ)

6.9

ข. อยูร่ะหวา่งลดหย่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคลกึง่หน่ึง จ านวน บตัร
บตัรสง่เสริมเลขที่ ลงวนัที่ ผลติ ประเภทกิจการ



ค.  อยู่ระหว่างการได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล จ านวน 2    บัตร
(1)  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1639(1)/2551           ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551

ผลิต / บริการ        ผลิต Tapping Screw ประเภทกจิการ 4.3 .   
ได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล เป็นเวลา 8  ปี ตัง้แต่วันที่ 27 สิงหาคม 2553   ถงึวันที่ 26 สิงหาคม 2561
 มีมูลค่าภาษีตามบัตรไม่เกนิ_____________ บาท  ไม่มีเงื่อนไขก าหนดวงเงนิภาษีเงนิได้นิตบิุคคล
 ได้รับใบอนุญาตเปิดด าเนินการเลขที่  …000256/ สบท.2/2554.. 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)/2553     ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553            
ผลิต/บริการ  ผลิต Metal Parts for Autormotive&Electronic Product ประเภทกจิการ 4.3      
ได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล เป็นเวลา 8  ปี ตัง้แต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556 ถงึวันที่ 11  ตลุาคม  2564

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

มูลค่ำภำษเีงนิได้นิติบุคคลทีใ่ช้สิทธิฯยกเว้น (บำท)

รอบบญัชี ปีที่ 1 1,404,435.30 รอบบัญชี ปีที ่6

รอบบญัชี ปีที่ 2 8,222,546.89 รอบบัญชี ปีที ่7

รอบบญัชี ปีที่ 3 6,454,031.59 รอบบัญชี ปีที ่8

รอบบญัชี ปีที่ 4 รอบบัญชี ปีที ่9

รอบบญัชี ปีที่ 5 รวมมูลค่ำภำษทีี่ใช้สิทธ์ิฯ ถงึปีปัจจจุจบัน 16,081,013.78



ง. ยงัไม่มีรายได้จากโครงการ จ านวน 1            บัตร

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ผลติ/บริการ ประเภท
กจิการ/บริการ

จ านวนปีที่
ได้รับสิทธิฯ

1234/2558 12 ม.ค.58 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 มั.ค.39
1639(1) /2551 ลว.16 ต.ค.51
1419(2) /2553  ลว.31 พ.ค.53

105,000,000.00
212,197,130.96

25,128,479.42

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

รวมั 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)

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



1
บตัรสง่เสริม

เลขที่

2
ชนิดผลติภณัฑ์ 

/ บริการ

3
ก าลงัผลติ / ขนาดบริการ

ตามบตัรสง่เสริม

4
การผลติ
/ บริการ

ที่เกิดขึน้จริง

5
การจ าหนา่ย / การให้บริการ

6
การจ าหนา่ย / การให้

บริการ
ที่ขอใช้สทิธิฯ

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

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

1639(1)/2551  
ลงวนัท่ี 

16 ต.ค. 2551

Tapping 
Screw ชิน้งาน

35,000,000 35,000,000 36,000,000 482,400,000 35,000,000 469,000,000 133,902,022.15

1419(2)/2553
ลงวนัท่ี 

31 พ.ค. 2553

ชิน้สว่นโลหะ
ขึน้รูป ชิน้งาน

30,000,000 10,250,000 9,100,000 74,800,000 9,100,000 74,800,000 32,270,157.95

รวม 65,000,000 45,250,000 45,100,000 557,200,000 44,100,000 543,800,000 166,172,180.10

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 ที่ได้รับส่งเสริมแยกเป็นรายเดือน
ส าหรับ บัตรส่งเสริมเลขที่ 1639(1)/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551   ผลิตภณัฑ์ Tapping Screw

เดือน การผลิตขนาดบริการ
ที่เกิดขึน้จริง

การจ าหน่าย/การให้บริการ การจ าหน่าย/การให้บริการ
ที่ขอใช้สิทธิฯ

ยกเว้นภาษีเงนิได้นิริบุคคล

หมายเหตุ

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

มกราคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

กุมภาพันธ์ ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

มีนาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

เมษายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

พฤษภาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

มิถุนายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

กรกฎาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

สิงหาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

กันยายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

ตุลาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

พฤศจิกายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

ธันวาคม ชิน้ 2,000,000 3,000,000 40,200,000 2,000,000 26,800,000

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



ยกเลิก ป.5/2544









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)



ระบบการขอใชส้ิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)



เร่ิมใช้ 1 กันยายน 2559

เตม็รูปแบบ
31 สิงหาคม 2561



ระบบ (e-Tax) คือ ระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการยื่น
ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• เปิดให้บริการระบบตั้งแต่วันที ่1 กันยายน 2559 แต่บริษัทที่
ยังไม่พร้อมสามารถย่ืนเป็นเอกสารได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

• เริ่มบังคับใช้ระบบ e-Tax 100% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 และ
ยกเลิกการขอใช้สิทธิฯ แบบเป็นเอกสาร



ขั้นตอนการด าเนินการของผู้รับบริการ

• เตรียมข้อมูล เอกสาร เพื่อการขอใช้สิทธิฯ 

• กรอกข้อมูลลงในระบบ e-Tax

• พิมพ์แบบค าขอใช้สิทธิฯ ออกจากระบบ 

• น าส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็น

• กรอกความเห็นของผู้สอบบัญชีลงในระบบและแนบรายงานความเห็น
ของผู้สอบบัญชี

• ส่งข้อมูลมาในระบบของ BOI









Login เข้าสู่ระบบ



Login เข้าสู่ระบบ

เง ือ่นไขการขอใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล

การใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในครัง้นี ้หากตรวจสอบภายหลังปรากฏวา่
บรษัิทฯ ใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไมถ่กูตอ้งหรอืเกนิจากวงเงนิลงทนุทีแ่ทจ้รงิ
หรอืการจ าหน่ายทีข่อใชส้ทิธฯิ เกนิจากขนาดของกจิการทีไ่ดรั้บสทิธฯิ หรอืแจง้ขอ้ความเท็จหรอืใช ้

เอกสารปลอมหรอืปฏบิัตไิมถ่กูตอ้งตามเงือ่นไขของบัตรสง่เสรมิ ส านักงานจะพจิารณาเพกิถอนสทิธิ
และประโยชนก์ารยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในภายหลังและบรษัิทยนิยอมปฏบิัตติามทีส่ านักงานสั่ง
การทกุประการ

การใชข้อ้มลูอเิล็กทรอนกิสใ์นส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
• การด าเนนิการยืน่ขอใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ถา้ไดก้ระท าในรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืวา่มผีลโดย
ชอบดว้ยกฎหมายเชน่เดยีวกบัการด าเนนิการโดยเอกสาร ทัง้นี ้การน าขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสม์าใช ้

ในการยืน่ขอดังกลา่วใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์

• การด าเนนิการโดยทางเอกสารใดซึง่กฎหมายใดๆไดบ้ัญญัตเิป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้
ถา้ไดก้ระท าในรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืวา่เป็นความผดิและมโีทษเชน่เดยีวกับการ
กระท าทีไ่ดด้ าเนนิการโดยทางเอกสาร



กรอกข้อมูลทัว่ไปของบริษัท



กรอกข้อมูลทัว่ไปของบริษัท



ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลบัตรส่งเสริมให้ถูกต้อง



กรอกข้อมูลการลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์



กรอกมูลค่าการลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
และแนบทะเบียนสินทรัพย์



ข้อมูลการผลติ การจ าหน่าย ก าไร(ขาดทุน)
และภาษทีีข่อใช้สิทธิฯ



ข้อมูลการผลติและจ าหน่ายแยกเป็นรายเดือน



ตารางExcel กรอกการผลติและจ าหน่ายแยกเป็นรายเดือน



กรอกมูลค่าภาษทีีข่อใช้สิทธิฯ ให้ตรงตามรอบบัญชี



เรียกดูเอกสารเพ่ือพมิพ์แบบค าขอใช้สิทธิฯ



พมิพ์แบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ



บริษทักรอกความเห็นของผู้สอบบัญชีลงในระบบ



บริษทักรอกความเห็นของผู้สอบบัญชีลงในระบบ



แนบแบบรายงานผู้สอบบัญชีทีต่รวจสอบรับรองลงในระบบ



บริษทัยืนยนัการส่งข้อมูลและแนบเอกสารเพิม่เตมิ



บริษัทสามารถตดิตามการย่ืนเร่ืองได้จากระบบ



ส่วนของเจ้าหน้าทีธุ่รการ

Login 
เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น

1. ส่งกลับให้บริษัทแก้ไข
2. คืนเรื่องที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
3. รับเรื่อง
4. ส่งให้เจ้าหน้าที่ในกอง
5. ส่งไปยังกองอื่น



ส่วนของ ผอ.กอง

Login 
เข้าสู่ระบบ

พิจารณา
ตรวจสอบข้อมูล

1. ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
2. อนุมัต/ิไม่อนุมัติ/คืนเรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสอื 
พร้อมมีระบบแจ้งเตือนให้บริษัท

ทราบสถานะจบงาน



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



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

ปีที่1 ปีที่8 ปีที่ 13

50%ของอตัราปกติ



มาตรา 35 (2)
ให้หัก ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของจ านวนเงินที่
เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกจิการทีไ่ด้รับส่งเสริม เพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด



ตัวอย่างการใช้สิทธ์ิ ม.35

จะเลือกหักเฉพาะบางปีในช่วงทีไ่ด้รับสิทธ์ิกไ็ด้

ถ้าปีใดไม่ใช้กไ็ม่มีสิทธ์ิที่จะสะสมไปใช้หักเพิม่ในปีอ่ืนๆ

รายจ่ายทีเ่กดิขึน้ในรอบบัญชีใดต้องบันทกึเป็นรายได้ในรอบบัญชีน้ัน ๆ 



 ค่าขนส่งสินค้า
 ค่าขนส่งวตัถุดบิ
 ค่าขนส่งเคร่ืองจักร
 ค่าขนส่งพนักงาน



แนวทางการค านวณ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า  ค่าประปา

1. ค่าขนส่ง : (ค่าขนส่งภายในประเทศ) เฉพาะต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงเท่านัน้  ได้แก่

• ค่าน า้มนัยานพาหนะทีใ่ช้ขนส่งสินค้า
• เงนิเดือนและเบีย้เลีย้งพนักงานขบัรถขนส่ง
• ค่าซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  ยานพาหนะขนส่งสินค้า
• ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะขนส่งสินค้า
• ค่าเบีย้ประกนัของยานพาหนะขนส่งสินค้า

! ให้จดัท าพเิศษแยกบัญชีค่าขนส่งจากค่าใช้จ่ายตัวอ่ืนๆ



แนวทางการค านวณ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า  ค่าประปา

2.   ค่าไฟฟ้า :

• กรณซ้ืีอใช้
หักตามต้นทุนจริง (ไม่รวมค่าบ ารุงรักษามเิตอร์)

• กรณผีลติใช้เอง
ให้จัดท าพเิศษแยกบญัชีค่าไฟฟ้าจากบัญชีอ่ืนๆ 



แนวทางการค านวณ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า  ค่าประปา

3.   ค่าประปา :

• กรณซ้ืีอใช้
หักตามต้นทุนจริง (ไม่รวมค่าบ ารุงรักษามเิตอร์)

• กรณผีลติใช้เอง

หากมกีารซ้ือน า้ดบิ ให้หักค่าใช้จ่ายตามต้นทุนการซ้ือน า้ดบิ 
บวก ต้นทุนในการท าน า้ดบิให้เป็นน า้ประปา 



มาตรา 35 (3)
ให้หักเงินที่ติดตั้ งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก ในการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากก าไรรวมทั้งส้ินไม่เกินร้อย
ละ 25 ของเงินที่ลงทุนแล้วในการน้ัน โดยจะเลือกหักจากก าไรสุทธิ
ของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้
ทั้งนีน้อกเหนือไปจากการหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ



การหักเงนิลงทุนในการตดิตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก   
ตามมาตรา 35(3)

 หกัจากก าไรไม่เกิน 25% ของเงนิที่ลงทุนไปแล้ว

 หกัจากก าไรของปีใดปีหน่ึง

 เลือกหักจากก าไรของหลายปีภายในก าหนด 10 ปี

 นอกเหนือจากค่าเส่ือมราคาตามปกติ



ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป 4/2537

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

เร่ืองหลกัเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์พเิศษตามมาตรา 35(3)และ(4)



2. การอนุญาตให้หักเงินทีผู้่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดตั้งหรือ
ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการประกอบกจิการทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมตามมาตรา 35(4)  ให้หักได้เฉพาะค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างระบบคมนาคม เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ ทาง 
รถไฟและการวางท่อส าหรับการขนส่ง เป็นต้น

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

*  ทั้งนี ้ตั้งแต่วนัที ่3 มีนาคม พ.ศ. 2537
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