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หมวด 7  กจิกำรบริกำร และสำธำรณูปโภค

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลติผลจำกกำรเกษตร

หมวด 3  อุตสำหกรรมเบำ

หมวด 4  ผลติภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

หมวด 5  อุตสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส์

หมวด 6  เคมีภัณฑ์ พลำสติกและกระดำษ

หมวด 2  แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน

ประเภทกิจการที่ใหก้ารสง่เสริม

หมวด 8  กำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวัตกรรม                            



กองบริหำรกำรลงทุน 1  BIO AND MEDICAL INDUSTRIES
(เกษตร เทคโนโลยชีีวภำพ และกำรแพทย์)  

กองบริหำรกำรลงทุน 2   ADVANCED MANUFACTURING INDUSTRIES
(อุตสำหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีั้นสูง)

กองบริหำรกำรลงทุน 3 BASIC AND SUPPORTING INDUSTRIES
(อุตสำหกรรมพืน้ฐำนและอุตสำหกรรมสนับสนุน)

กองบริหำรกำรลงทุน 4 HIGH VALUE SERVICES
(บริกำรทีม่ีมูลค่ำเพิม่สูง)

กองบริหำรกำรลงทุน 5 CREATIVE AND DIGITAL INDUSTRIES
(กจิกำรสร้ำงสรรค์ และดจิิทลั)

หนว่ยงานภายใน BOI ที่เกี่ยวขอ้ง



สิทธิประโยชนแ์ละหนา้ที่ของผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

ทุกอย่างต้องย่ืนขอการใช้สิทธ์ิฯ

ตามระยะเวลาและแบบที่ก าหนดเง่ือนไข

เสมือนสัญญาทีร่ะบุทั้งสิทธ์ิที่ได้    และ
เง่ือนไขทีต้่องปฏิบัติ

บัตรส่งเสริม



สิทธิประโยชนแ์ละหนา้ที่ของผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

ไม่มี

ก ำหนดเวลำสิน้สุด

NONTAX

- ภำษเีงนิได้นิตบุิคคล 

“ ขยำยไม่ได้ ” 

- อำกรขำเข้ำเคร่ืองจกัร 
“ ขยำยได้  แต่มี
ระยะเวลำส้ินสุด”

- อำกรขำเข้ำวตัถุดบิ 

“ ขยำยได้ตลอด”

TAX



สิทธิประโยชนแ์ละหนา้ที่ของผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

สาระส าคญัของบตัรส่งเสริม

บัตร
ส่งเสริม

สิทธิ
ประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เงือ่นไข

ทั่วไป
เฉพำะ
โครงกำร



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม

วนัที่ออกบัตร



รำยงำนควำมคืบหน้ำปีละ 2 คร้ัง
และรำยงำนประจ ำปี (ตส. 310)

รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำน
- ใชผ้า่นระบบ e-Monitoring

รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำน, IC
- ใชผ้า่นระบบ eMT

ขอใช้สิทธิด้ำนเคร่ืองจักร

ขอใช้สิทธิด้ำนวตัถุดบิ รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำน, IC
- ใชผ้า่นระบบ RMTS 2011

รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำนขอใช้สิทธิด้ำนช่ำงฝีมือ
- ใชผ้า่นระบบ Single Window ของ BOI

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

ขอใช้สิทธิด้ำนภำษีเงนิได้ฯ ม.31 รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำน
- ใชผ้า่นระบบ e-Tax

กองบริหำรกำรลงทุน 1-5 , ศูนย์ภูมภิำค ขอใช้สิทธิด้ำนทีด่นิ

รำยงำนเง่ือนไขขยำยเวลำ
เปิดด ำเนินกำรอย่ำงเดยีว กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค 

กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค รำยงำนเง่ือนไขเปิดด ำเนินกำร

- รายงานภายใน 36 เดือนนบัแต่วนัออกบตัร 



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

รำยงำนเง่ือนไข ISO กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค
-รายงานภายใน 2 ปีตั้งแต่วนัครบเปิดด าเนินการ 

กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค
- หลงัจากไดรั้บอนุญาตเปิดด าเนินการ 

รำยงำนเง่ือนไขหยุดกจิกำร

รำยงำนเง่ือนไขอ่ืนๆ( Merit) กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค 

กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค ขอยกเลกิบตัรส่งเสริม



นับจำกวันทีอ่อกบัตรส่งเสริม

❖ สำมำรถขอขยำยระยะเวลำเปิดด ำเนินกำรได้

❖ จะต้องเปิดด ำเนินกำรครบตำมโครงกำรภำยใน 36 เดือน

กรณีขยำยพร้อมกบัขยำยเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักร
ขยำยได้ 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 1 ปี
กรณีไม่ขยำยเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักร
ขยำยได้ 1 คร้ัง ไม่เกนิ 1 ปี

-

-

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

บัตร น ำเข้ำ
ค/จ

ครบ
เปิด

ขยำย
เวลำ 
คจ.-1

ขยำย
เวลำ 
คจ.-2

ขยำย
เวลำ 
คจ.-3

ครบ
เปิด

58-1111-1-11-1-1
21 ธ.ค. 58

21 
มิ.ย.61

21
ธ.ค. 61

21 
มิ.ย.62

21 
มิ.ย.63

21 
มิ.ย.64

21 
ธ.ค. 64

ตารางเวลาการใชสิ้ทธิประโยชน์เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

ส้ินสุดระยะเวลำน ำเข้ำ
เคร่ืองจกัร

ครบเปิดด ำเนินกำร
ยกเลกิ

บัตรส่งเสริม

รำยงำนประจ ำปี ภำยใน กค. ของทุกปี

เร่ิมมีรำยได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแต่ละบัตรส่งเสริม

อนุมัตโิครงกำร

รำยงำนควำมคืบหน้ำ 
กพ. และ กค. ของทุกปี

ครบ ISO



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

e-Monitoring



ระบบ e-Monitoring

“ระบบรายงานผลการด าเนินการ และ  ความคืบหนา้โครงการ
ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึนใหม่เพื่อทดแทนระบบ 
Project Monitoring System ในปัจจุบนั”

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



❖ เป็นช่องทางอ านวยความสะดวกในการรายงานความคืบหนา้  
โครงการและการด าเนินการของบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริม

❖ เป็นฐานขอ้มูลในการติดต่อและประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลส าคญั
แก่บริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริม

❖ เป็นฐานขอ้มูลส าหรับการประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ 
แสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีประเทศไดรั้บ 
รวมทั้งความคุม้ค่าจากบริษทัและโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

ระบบ e-Monitoring



ระบบ e-Monitoring

1

2

3

E-MONITORING

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท

รำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำร
(ปรับจำกแบบยืนยนั 6 เดือน ปีที ่1 ปีที ่2)

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
(ปรับจำกแบบ ตส.310)

1

2

3

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



ระบบ e-Monitoring
การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



แนวทำงกำรรำยงำนระบบ e-Monitoring

ข้อมูลระดบับริษทั
ทุกบริษทัต้องรำยงำนปีละ 1 คร้ัง ทุกเดือน ก.ค.

ข้อมูลระดับโครงการ (เฉพาะที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเปิดฯ)
บริษัทต้องรายงานปีละ 2 คร้ัง ทุกเดือน ก.พ. และ ก.ค.

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
(เดิม: แบบ ตส.310)

รายงานความคืบหน้าโครงการ 
(เดิม: แบบยืนยันโครงการ 6 เดือน ปีที่ 1 ปีที่2

**) 

** โครงการที่แจ้งยืนยันการด าเนินการ ครบปีที่ 2 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเปิดฯ ต้องกลับมารายงาน ต้ังแต่ ก.ค. 2561 เป็นต้นไป 33

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป

ข้อมูล
พื้นฐาน
บริษัท

• ชื่อ (ไทย-อังกฤษ)

• เลขทะเบียน 13 หลัก

• ที่ตั้งส านักงานใหญ่

• ที่ตั้งโรงงาน/สถาน
ประกอบการ 

ข้อมูลติดต่อ
บริษัท

• ผู้บริหารไทยที่เป็นตัวแทน
รับข้อมูลจาก BOI

• เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ข้อมูลบัตร
ส่งเสริม

• รายการบัตรส่งเสริม
ทั้งหมด

• การแจ้งจะขอยกเลิกบัตร

34

แนวทางการรายงานระบบ e-Monitoring



ส่วนที ่2 รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร

35

ลงทนุแล้วหรอืไม่? จะลงทนุเมื่อใด? 

ลงทนุไปแล้วเท่าไร?

ความคืบหน้าแต่ละส่วน

เงินลงทนุในช่วงท่ีผา่นมา

การลงทุนในท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
และสินทรพัยอ่ื์นๆ  รวมถึงการมีรายได้ครัง้แรก

** เงินลงทุนในช่วงท่ีผ่านมาให้รายงานเฉพาะรอบเดือน ก.พ. 

แนวทางการรายงานระบบ e-Monitoring

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl0NGW38_YAhVBK48KHeGfCyEQjRwIBw&url=https://www.flaticon.com/free-icon/dollars-money-bag-on-a-hand_50268&psig=AOvVaw2z6B427btteZAObfvtHd1v&ust=1515754356745537
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8s_Kn38_YAhUY3Y8KHSoaBt0QjRwIBw&url=https://www.freepik.com/free-icon/progress-report_750004.htm&psig=AOvVaw3mwk915Enk-xAVasO71rmo&ust=1515754399320624


ส่วนที่ 3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

36

แนวทางการรายงานระบบ e-Monitoring

ภงด.50

ผู้ถือหุ้น งบ
การเงิน

การจ้าง
งาน มาตรฐาน



ขั้นตอนและวธีิกำรใช้สิทธิประโยชน์



1. กำรน ำเข้ำช่ำงฝีมือ

2. กำรขอถือกรรมสิทธ์ิทีด่นิ

3.   กำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและวตัถุดบิ

ขัน้ตอนและวิธีการใชส้ิทธิประโยชน์



กำรน ำเข้ำช่ำงฝีมือต่ำงด้ำว
- ช่างฝีมือต่างด้าว ท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน จะต้อง

ปฏิบติังานในกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมเท่านั้น
- ต าแหน่งท่ีไม่อนุญาตใหค้นต่างดา้วท างาน คือ อาชีพตาม

บัญชี 1 ท้าย พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 เช่น นกักฎหมาย นกับญัชี สถาปนิก เป็นตน้

- จะตอ้งรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรไทย

ขัน้ตอนและวิธีการใชส้ิทธิประโยชน์



ขออนุมัติต ำแหน่งช่ำงฝีมือต่ำงด้ำว

ขอบรรจุช่ำงฝีมือ

Organization Chart
ขอบเขตหนา้ท่ีของช่างฝีมือ

เหตุผล ความจ าเป็น

จ านวน  / ระยะเวลา

Bio-Data, ส าเนา Passport
หลกัฐานการศึกษา

ใบผา่นงาน

กำรขอขยำยเวลำ, กำรแจ้งพ้นจำกต ำแหน่ง               
กำรขอน ำครอบครัวเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

ฯลฯ

ขัน้ตอนการน าเขา้ชา่งฝีมอืตา่งดา้ว



คุณสมบัตขิองช่ำงฝีมือ หรือ ผู้ช ำนำญกำร
- วุฒิกำรศึกษำต้องตรงกบัลกัษณะงำน

- มีประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัต ำแหน่งทีข่ออนุมัติ

2 ปี ในระดับทั่วไป และ 5 ปี ในระดับผู้จัดกำร

- หำกวุฒิไม่ตรงกบังำน จะต้องมีประสบกำรณ์ 

ในต ำแหน่งทีข่ออย่ำงน้อย 5 ปี

ขัน้ตอนการน าเขา้ชา่งฝีมอืตา่งดา้ว



ผู้ตดิตำมของช่ำงฝีมือ หรือ ผู้ช ำนำญกำร

- บิดา มารดา (ของช่างฝีมือ)

- คู่สมรส

- บุตร (อายไุม่เกิน 20 ปี และยงัไม่สมรส)

ขัน้ตอนการน าเขา้ชา่งฝีมอืตา่งดา้ว



- สามารถใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังาน โรงงาน หรือบา้นพกัได้
- การจ าหน่ายท่ีดินตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน

- ใหไ้ดรั้บสิทธิเฉพาะบริษทัท่ีเป็นนิติบุคคลต่างดา้ว

- การใชท่ี้ดินเพื่อการอ่ืนตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน
- การใหบ้ริษทัในเครือเช่าใชท่ี้ดินบางส่วน
- การใชท่ี้ดินบางส่วนเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืน
- การจ านองท่ีดิน

การถือกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ



ขั้นตอนกำรถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน

ยืน่แบบค าร้อง

พิจารณาอนุมติั

บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้
แผนท่ี โฉนด
แผนการใชท่ี้ดิน

การถือกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ



ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักร
ตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมัตแิต่เคร่ืองจักรน้ัน 

ซ่ึงมคุีณภำพใกล้เคยีงกนักบัชนิดทีผ่ลติในต่ำงประเทศ
และมปีริมำณเพยีงพอทีจ่ะจัดหำมำใช้ได้

ต้องไม่เป็นเคร่ืองจักรทีผ่ลติหรือประกอบได้ในรำชอำณำจักร 

มำตรำ 28

Negative List
ป.2/2556

มำตรำ 4 พรบ.ส่งเสริมกำรลงทนุ พ.ศ. 2520

สิทธิประโยชน์



มำตรำ 29
เม่ือคณะกรรมกำรพจิำรณำเห็นว่ำ   กำรให้กำรส่งเสริมแก่กจิกำรใดหรือแก่ผู้
ขอรับกำรส่งเสริมรำยใดไม่สมควรให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตำมมำตรำ 
28 คณะกรรมกำรจะให้กำรส่งเสริมแก่กจิกำรน้ันหรือผู้ขอรับส่งเสริม     
รำยน้ันและรำยต่อๆไป  โดยได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักร
เพยีงกึง่หน่ึง หรือจะไม่ให้ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรเลย
กไ็ด้ 

เฉพำะเคร่ืองจักรทีม่อีำกรขำเข้ำร้อยละสิบและหรือร้อยละสิบขึน้ไปเท่ำน้ัน

มำตรำ 4 พรบ.ส่งเสริมกำรลงทนุ พ.ศ. 2520

สิทธิประโยชน์



➢เคร่ืองจกัรท่ีจะขอใชสิ้ทธิยกเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้ 
จะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีผลิตหรือประกอบไดใ้นราชอาณาจกัร 
ซ่ึงมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัชนิดท่ีผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจดัหามาใชไ้ด ้

พจิำรณำจำก Negative List ป.2/2556

▪ Construction Materials
▪ Machinery and Electrical Equipment
▪ Machinery, Equipment, Parts and Accessories

แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

สิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัร



การเตรียมขอ้มูลบญัชีเคร่ืองจกัร
❖ ช่ือรายการเคร่ืองจกัรตอ้งเป็นภาษาองักฤษ
❖ รายละเอียดเคร่ืองจกัร  ช้ีแจงรายละเอียดใหช้ดัเจนเป็นภาษาไทย
❖ ก าหนดสถานะเคร่ืองจกัรหลกั  ใช่หรือไม่ใช่  (แสดงวธีิค านวณก าลงัผลิต)
❖ ระบุจ านวนและหน่วยของเคร่ืองจกัร  ( piece or unit )
❖ ก าหนดสถานะ  Negative List ( ป.2 / 2556 ) เป็นหรือไม่เป็น  ช้ีแจง  

SPECIFICATION
❖ เคร่ืองจกัรเก่า  ตอ้งระบุวา่  USED  MACHINERY  SERIAL NO.  YEAR OF MFG
❖ BILL  OF  MATERIAL (BOM)  กรณีไม่ไดน้ าเขา้มาเป็น  COMPLETE SET

งำนขออนุมัติผ่ำนระบบ  eMT Online Phase I

สิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัร



อนุมติับญัชีรายการเคร่ืองจกัร

อนุมติัสัง่ปล่อย

ใชธ้นาคารค ้าประกนั

สัง่ปล่อยถอนค ้าประกนั

แบบค าร้อง
บญัชีรายการเคร่ืองจกัร
การค านวณก าลงัผลิตสูงสุด

บนัทึกรายเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้
(ระบบ eMT )

ไม่มีบญัชีรายการเคร่ืองจกัร
M/C ไม่มีในบญัชี / เกินบญัชี

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจักร (1)



ขยายเวลาน าเขา้ยอ้นหลงั

ส่งไปซ่อมในต่างประเทศ

สัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรท่ีส่งไปซ่อม

น าเขา้เคร่ืองจกัรก่อนออกบตัร
ยอ้นหลงัถึงวนัท่ียืน่ค  าขอ

กรณีเคร่ืองจกัรช ารุดเสียหาย

เป็นเคร่ืองเดียวกบัท่ีส่งไปซ่อม

น าเคร่ืองจกัรออกนอกโรงงาน น าไปเกบ็ไวน้อกโรงงาน
น าไปวา่จา้งผลิต

ส่งไปซ่อมภายในประเทศ

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจักร (2)



ส่งคืนเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ

จ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศ

โอนเคร่ืองจกัรใหโ้ครงการอ่ืน

บริจาคเคร่ืองจกัร

ตอ้งไม่กระทบกบัก าลงัผลิต
ไม่มีภาระภาษี

ตอ้งไม่กระทบกบัก าลงัผลิต

ไม่มีภาระภาษี หากผูไ้ดรั้บโอน

สถาบนัศึกษา หน่วยราชการ ฯลฯ

ไม่มีภาระภาษี

มีภาระภาษีตามสภาพ

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจักร (3)



ท าลายเคร่ืองจกัร

ตดับญัชีเคร่ืองจกัร

ตดับญัชีเพื่อปลอดภาระภาษี

เฉพาะกรณีท่ีช ารุดเสียหาย
ไม่มีภาระภาษี

ปรับยอดบญัชีรายการเคร่ืองจกัร

น าเขา้มาเกินกวา่ 5 ปี

น าเคร่ืองจกัรไปใหผู้อ่ื้นใช้ น าไปวา่จา้งผูอ่ื้นผลิตช้ินงาน

หลงัการส่งออก จ าหน่าย โอน 
ท าลาย

ปฏิบติัตามเง่ือนไขถูกตอ้งโดยตลอด
ยงัตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรในโครงการ
ต่อไป

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจักร (4)



ขอใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อการอ่ืน

น าเคร่ืองจกัรไปเช่าแบบลีสซ่ิง

แกไ้ขบญัชีรายการเคร่ืองจกัร

ผลิตสินคา้ท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม
รับจา้งผลิตบางขั้นตอน

ตอ้งไดรั้บอนุมติัสัง่ปล่อย
เคร่ืองจกัร

ขยายเวลาน าเขา้เคร่ืองจกัร ไม่เกิน 3 คร้ัง คร้ังละ 1 ปี

ก่อนท าการลีสซ่ิง

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจักร (5)



กำรน ำเข้ำวตัถุดบิ
วตัถุดิบท่ีอยูใ่นข่ายไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ตามมาตรา 36 ตอ้งเป็น
วตัถุดิบดงัน้ี

- ใชผ้ลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น
- อนุมติัสตอ็กสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ของก าลงัผลิตในบตัร
- เม่ือสิทธิประโยชน์ส้ินสุดลง จะตอ้งส่งออก และตดั

บญัชีใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 ปี
- กรณีไม่สามารถส่งออกได ้จะตอ้งช าระภาษีอากรวตัถุดิบ
ตำมสภำพ ณ วันน ำเข้ำ พร้อมเงินเพิ่มและเบ้ียปรับ

- ใชใ้นกรรมวิธีการผลิตทีไ่ด้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริม

สิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ



อนุมติับญัชีปริมาณสตอ็กวตัถุดิบ

อนุมติัสัง่ปล่อย

ใชธ้นาคารค ้าประกนั

สัง่ปล่อยถอนค ้าประกนั

แบบค าร้อง
บญัชีรายการวตัถุดิบ

บนัทึกยอดวตัถุดิบท่ีน าเขา้
(ระบบ eRT / ระบบ RMTS)

ไม่มีบญัชีสตอ็กวตัถุดิบ
วตัถุดิบไม่มีในบญัชี / เกินบญัชี

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (1)



ขยายเวลาน าเขา้ยอ้นหลงั

ขออนุมติัสูตรการผลิต

ตดับญัชีวตัถุดิบ

น าเขา้วตัถุดิบก่อนอนุมติับญัชี
ยอ้นหลงัถึงวนัท่ีอนุมติัส่งเสริม

ทุก Model ท่ีผลิต

เพื่อตดัยอดวตัถุดิบจากบญัชี 
ภายหลงัการส่งออก

ขอตดับญัชีส่วนสูญเสีย กรณีเป็นส่วนสูญเสียนอกสูตร
ช าระภาษีตามสภาพเศษซาก

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (2)



โอนสิทธิตดับญัชีให ้Vendor

น าวตัถุดิบออกนอกโรงงาน

น าไปวา่จา้งผลิต

น าไปวา่จา้งผลิต

ตอ้งไดรั้บอนุมติักรรมวิธีการผลิต

น าไปเกบ็นอกโรงงาน

ใหท้ าการวา่จา้งผลิต

ท่ีไดรั้บส่งเสริม จะตอ้งโอนสิทธิ
ตดับญัชีใหก้บั Vendor ดว้ย

กรณีท่ีซ้ือวตัถุดิบมาจาก Vendor

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (3)



ส่งคืนวตัถุดิบไปต่างประเทศ

จ าหน่ายวตัถุดิบในประเทศ

ท าลายวตัถุดิบ

ปรับยอดวตัถุดิบ

ไม่มีภาระภาษี

ช าระภาษีตามสภาพ ณ วนัน าเขา้

รายงานผลการท าลาย

ปรับยอดน าเขา้วตัถุดิบในบญัชี
หลงัจากส่งคืน จ าหน่าย ท าลาย

ช าระภาษีตามสภาพเศษซาก

ขออนุมติัวิธีท าลาย

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (4)



ขยายเวลาน าเขา้วตัถุดิบ

รวมบญัชีปริมาณสตอ็กวตัถุดิบ

โอนวตัถุดิบ

คร้ังละ 2 ปี

โอนใหก้บัโครงการอ่ืนได้

ขอสิทธิมาตรา 36 เพิ่มเติม
กรณีท่ีสิทธิเดิมส้ินสุดเกินกวา่ 6 เดือน

กรณีท่ีไดรั้บส่งเสริมหลายโครงการ
สามารถขอรวมบญัชีได้

หากส้ินสุดเกิน 2 ปี ตอ้งตดับญัชีเดิม
ใหเ้ป็น 0 ก่อน

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (5)



กำรแก้ไขโครงกำร



การแกไ้ขโครงการ (1)



การแกไ้ขโครงการ (2)



การแกไ้ขโครงการ (3)



การแกไ้ขโครงการ (4)



การแกไ้ขโครงการ (5)



กำรขอเปิดด ำเนินกำร



เง่ือนไข
“ จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ พร้อมทีจ่ะเปิดด ำเนินกำร
ได้ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกนิ 36 เดือนนับแต่วนัออกบัตร
ส่งเสริม โดยจะต้องขอเปิดด ำเนินกำรตำมแบบทีส่ ำนักงำน
ก ำหนด ”

การขอเปิดด าเนนิการ



ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (1)

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน

พจิารณาและตรวจสอบเง่ือนไขในสาระส าคญั
กรณีมเีง่ือนไข CAP วงเงนิให้พสูิจน์มูลค่าเงนิลงทุนฯ

ตาม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญาตพร้อมปรับเปลีย่น
มูลค่าการยกเว้นภาษี ม.31

ย่ืนแบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

ช้ีแจง CAP ก่อนเปิด



สาระส าคญัของการเปิดด าเนินการ
1. สภำพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบียนและกำรช ำระมูลค่ำหุ้น
3. สัดส่วนกำรถือหุ้น
4. ชนิดผลติภัณฑ์หรือบริกำรและก ำลงัผลติ
5. กรรมวธีิกำรผลติหรือบริกำร
6. ขนำดกำรลงทุน
7. ทีต่ั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำร
8. เง่ือนไขอ่ืนๆ ทีก่ ำหนดในบัตรส่งเสริม เช่น กำรได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
ด้ำนส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (2)



ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (3)



ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (4)
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ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (5)



ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (6)



ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (7)



ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (8)



ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (9)



ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (10)

เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่ำทีด่นิและทุนหมุนเวยีน



การยกเลิกโครงการ

➔ กรณปีฏิบัตเิง่ือนไขถูกต้องทั้งหมด (เปิดด ำเนินกำรแล้ว)

▪ ยงัไม่อนุมัติให้ตัดบัญชีเคร่ืองจักร : 

ต้องช ำระภำษีเคร่ืองจักร  ตำมสภำพ ณ วนัทีอ่นุมัติให้ยกเลกิ   
และช ำระภำษีอำกรวตัถุดิบ วสัดุจ ำเป็นทีเ่หลืออยู่
ตำมสภำพ ณ วนัน ำเข้ำ 

▪ อนุมัติให้ตัดบัญชีเคร่ืองจักรแล้ว :
สำมำรถอนุมัติให้ยกเลกิได้โดยไม่มีภำระภำษีอำกร



การเพิกถอนโครงการ

➔ ปฏิบัติผิดเง่ือนไข อำจถูกเพกิถอนสิทธิประโยชน์ และต้องช ำระภำษีที่
ได้รับยกเว้นคืน

• อำกรขำเข้ำเคร่ืองจักรวตัถุดิบ วสัดุจ ำเป็น ตำมสภำพ ณ วันน ำเข้ำ 
พร้อมเงินเพิม่และเบีย้ปรับ

• ภำษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมเงินเพิม่และเบีย้ปรับ

ไม่ปฏิบัตติำมเง่ือนไขในบัตรส่งเสริม



กำรจัดท ำบัญชี
ส ำหรับกจิกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน



เง่ือนไขส ำหรบัโครงกำรท่ีไดร้บัสิทธิ มำตรำ 31

“ จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตให้ส ำนักงำนเห็นชอบ
ภำยใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำบัญชี ”



เง่ือนไขเกี่ยวกบัวงเงินภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล

“ ภำษีเงนิได้นิตบุิคคลทีไ่ด้รับยกเว้นตำมมำตรำ 31วรรคหน่ึงและวรรคสำมมมูีลค่ำไม่
เกนิ ............... บำท ทั้งนีจ้ะปรับเปลีย่นตำมจ ำนวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่ำทีด่นิและทุน
หมุนเวยีนทีแ่ท้จริงในวนัเปิดด ำเนินกำรตำมโครงกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม ”



เง่ือนไข ISO

“ จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ
มำตรฐำนสำกลอ่ืนที่เทยีบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนัที่เปิดด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำวจะถูกเพกิถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงิน
ได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 1 ปี ”













วนัท่ีอนุมติั

วนัท่ีออกบตัร



กจิกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขของบัตรส่งเสริม 
โดยจัดท ำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและหลกักำรบัญชีทีรั่บรองทั่วไปซ่ึงก ำหนดโดย
กระทรวงพำณิชย์และยงัคงมหีน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมประมวลรัษฎำกรทุกประกำร

แนวควำมคิด



1. รอบระยะเวลำบัญชี
• วนัแรกของรอบระยะเวลำบัญชี คือ วนัแรกทีน่ำยทะเบยีนรับจดทะเบยีนบริษัท 
(ปีแรกของกำรประกอบกจิกำรหรือปีสุดท้ำยทีเ่ลกิกจิกำร 
รอบระยะเวลำบัญชีอำจไม่ครบ 12 เดือน)

• รอบระยะเวลำบัญชีอำจก ำหนดตำมปฏิทนิ คือ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 
หรือ 1 เมษำยน – 31 มนีำคม หรือ 1 ตุลำคม - 30 กนัยำยน กไ็ด้ 
แต่ต้องครบ 12 เดือน

2. จัดท ำงบกำรเงนิทีแ่สดงกำรค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนสุทธิให้ผู้สอบบัญชีรับรอง

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

หนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมประมวลรษัฎำกร



รปูแบบงบก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ

**ขำย / รำยได้ XX

หัก ต้นทุนขำย XX

ก ำไรขั้นต้น XX

หัก รำยจ่ำยขำย / บริหำร XX

ก ำไรก่อนหักรำยกำรพเิศษ XX

** หัก/บวก รำยกำรพเิศษ XX

ก ำไรก่อนหักภำษี XX

หัก ภำษเีงนิได้นิติบุคคล XX

ก ำไรสุทธิ (ขำดทุนสุทธิ) XX

* ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี *



กำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลเม่ือสิ้นรอบระยะเวลำบญัชี

• ก ำไรสุทธิตำมหลกักำรบัญชี XXX

• รำยกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของประมวลรัษฎำกร ตำมมำตรำ 65, 65 ทว,ิ65 ตรี, 70 ตรี, 74

บวก 1. ………..…… XXX

2. …………… XXX

3. …………… XXX

หัก 1. ……..……… (XX)

2. …………… (XX)

3. …………… (XX)

• ก ำไรสุทธิตำมเง่ือนไขของประมวลฯ XX

• อตัรำภำษี (ร้อยละ 20 หรือตำมแต่กฎหมำยก ำหนด) XX

• ภำษีเงนิได้นิตบุิคคลที่ต้องช ำระ XX

* บริษัทฯมีหน้ำที่ต้องย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เพ่ือช ำระ/ยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบุิคคลประจ ำทุกปี *



เป็นวนัเร่ิมใช้สิทธิและประโยชน์ในกำรยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบุิคคลและให้ถือเอำวันที่
โครงกำรน้ันมรีำยได้จำกกำรขำยสินค้ำทีผ่ลติได้จำกกจิกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมไม่ว่ำจะ
ได้รับเงนิหรือได้รับช ำระรำคำแล้วหรือไม่ หรือวนัทีก่ำรรับรู้รำยได้คร้ังแรกของ
โครงกำร  ตำมหลกัเกณฑ์สิทธ์ิ  (ตำม ม.65 แห่งประมวลรัษฎำกร)

วนัเริม่มีรำยไดจ้ำกกิจกำร

ท่ีไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



* ต้องไม่เป็นวนัก่อนวนัทีไ่ด้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมตำมทีร่ะบุไว้ในบัตร
ส่งเสริม

* กำรนับจ ำนวนปีที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ให้นับตั้งแต่วนัทีเ่ร่ิมมีรำยได้
จนครบก ำหนดระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมโดยนับวนัชนวนั

ตัวอย่าง
ได้รับ ม.31 8 ปี   เร่ิมมีรายได้ 11 พฤศจิกายน 2560
สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจะอยู่ระหว่าง 
11 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2568



1. แยกรำยได้และรำยจ่ำยระหว่ำงบัตรส่งเสริมให้ชัดเจน
2. กรณีแยกไม่ได้

- รำยได้ / ผลติภัณฑ์เหมือนกนั
ให้แบ่งตำมขนำดของกจิกำรที่มีกำรผลติ
หรือตำมก ำลงัผลติเคร่ืองจักรที่ตดิตั้งทีม่ีกำรผลติ

- รำยจ่ำย / ไม่มเีกณฑ์ทีร่ะบุได้ชัดเจน
ให้เฉลีย่ตำมส่วนรำยได้ของแต่ละกจิกำร

กำรเฉลี่ยรำยได/้รำยจ่ำย และกิจกำร NON-BOI



ข้อพงึระวังในกำรจัดท ำบัญชี

ไม่สำมำรถแบ่งแยกรำยได้ - รำยจ่ำย ว่ำเป็นของบัตรส่งเสริมใด
ผล ใช้สิทธิและประโยชน์ไม่ถูกต้อง

มำตรำ 55/1 
สำมำรถเพกิถอนสิทธิและประโยชน์เกีย่วกบัภำษีเงินได้นิติบุคคล
(เพิม่เติมโดย พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2544



กำรปฏิบัติตำมเง่ือนไข
กำรย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภำษเีงนิได้นิตบุิคคล



“จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบุิคคล 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ จำกผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต ให้ส ำนักงำนฯ เห็นชอบภำยใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำบัญชี เพ่ือกำรขอรับสิทธิและประโยชน์ในกำรยกเว้นภำษี
เงนิได้นิตบุิคคลของรอบระยะเวลำบัญชีน้ัน”

เง่ือนไข



หลกัเกณฑก์ารรายงานผลการด าเนนิงานกอ่นใชส้ิทธิยกเวน้ฯ

• บงัคบัใชส้ าหรับค าขอท่ียืน่ตั้งแต่ 1 ส.ค.43 เป็นตน้ไป

• เลขท่ีบตัรส่งเสริมจะระบุเป็นพิเศษ  XXXX (X) / 25XX หรือ ในหลกัท่ี 10 ไม่ใช่เลข 0 (บตัรรุ่นใหม่)
ซ่ึงเป็นบตัรท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

• เง่ือนไข
“  จะต้องยืน่แบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลและรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ให้ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
เพือ่ขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  ”

• จะตอ้งยืน่ขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ กบักองบริหารการลงทุนท่ีดูแลโครงการตามบตัรส่งเสริมฉบบัแรกท่ีมีเง่ือนไขน้ี

• ใหย้ืน่เฉพาะกรณีท่ีรอบบญัชีของบตัรส่งเสริมนั้นมีก าไรสุทธิและประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯเท่านั้น

• สามารถใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดไ้ม่เกินท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริม ตั้งแต่รอบบญัชีท่ีมีรายไดค้ร้ังแรกของบตัรส่งเสริม
นั้น โดยยงัไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาตเปิดด าเนินการจากส านกังาน  
(ทั้งน้ีส านกังานจะตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆตามระยะเวลาท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริม)

• หากมีบตัรส่งเสริมท่ีจะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ บริษทัจะตอ้งกรอกขอ้มูลทุกบตัรท่ีไดรั้บทั้งหมดใหเ้รียบร้อย แลว้ใหผู้ส้อบบญัชี
ตรวจสอบและใหค้วามเห็นรับรองตามแบบท่ีส านกังานก าหนด โดยผูส้อบบญัชีสามารถรับรองเฉพาะบตัรหรือรับรองทุกบตัรกไ็ด้



ขัน้ตอนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกอ่นใชส้ิทธิ

แบบค ำขอใช้สิทธิและเอกสำรทำงบัญชี

ผู้ได้รับกำรส่งเสริม

ผู้สอบบญัชี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ย่ืนแบบค าขอใช้สิทธิ
และรายงานผู้สอบบญัชี

ภายใน 120 วัน นับแต่
วันส้ินรอบบัญชี

ตรวจสอบ + แจ้งผล

ภายใน 150 วัน นับแต่
วันส้ินรอบบัญชี

กรมสรรพำกร



ป. 4/2544 
• เร่ืองก ำหนดวธีิกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนก่อนใช้

ป. 2/2559  
(เดมิ)

ป.5/2544

หลกัเกณฑ์และวธีิกำรตรวจสอบโครงกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน (ผู้สอบบัญชี)

ป. 
12/2544

เร่ืองกำรก ำหนดสัดส่วน หลกัเกณฑ์ และวธีิกำรค ำนวณ

ป. 1/2545
เร่ืองกำรก ำหนดควำมหมำยรำยกำรเงนิลงทุน 

ป.3/2559
e-Tax

ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ

เก่ียวกบักำรขอใชสิ้ทธ์ิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล







แบบค ำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษเีงนิได้นิตบุิคคล
รอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่ ....วนัที่ 1 มกรำคม 2560 ถงึ…วนัที่ 31 ธันวำคม 2560...

ส่วนที่หน่ึง ส ำหรับบริษทัฯ เป็นผู้กรอกข้อมูล
บริษัท.... รวม บี โอ ไอ จ ำกดั.................ขอรับรองว่ำได้กรอกข้อควำมดังต่อไปนีโ้ดยถูกต้องสมบูรณ์ เป็น

ควำมจริง มีเอกสำรหลักฐำนสนับสนุนครบถ้วน และบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตำมเง่ือนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมทุกข้อ 
โดยมีผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัต ิตำมประกำศที่ส ำนักงำนที่ ป.2/2559 ลงวนัที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ.2559  ได้ตรวจสอบและ
รำยงำนตำมวัตถุประสงค์และแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนดแล้ว หำกตรวจสอบภำยหลังปรำกฏว่ำบริษัทฯใช้สิทธิและ
ประโยชน์ไม่ถูกต้อง หรือแจ้งข้อควำมเท็จ หรือใช้เอกสำรปลอม หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมเง่ือนไขของบัตรส่งเสริม 
บริษัทฯยินยอมให้ส ำนักงำนยกเลกิ/เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ที่เกี่ยวกับภำษีเงินได้นิติบุคคลในภำยหลงัและยินยอม
ปฏิบัตติำมที่ส ำนักงำนส่ังกำรทุกประกำร

ลงช่ือ.................................................. (ผู้มีอ ำนำจลงนำม)
(......นำยส่งเสริม กำรลงทุน.....)

วนัที่......25 มีนำคม 2561.......
ประทับตรำบริษทั

ตัวอย่ำง



1.1  ช่ือบริษัท รวม บีโอไอ จ ำกดั
ช่ือภำษำองักฤษ RUAEM BOI CO., LTD

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ 123     หมู่ 4        ถนน - แขวง (ต ำบล) ปลวกแดง
เขต (อ ำเภอ) ปลวกแดง        จังหวดั ระยอง   รหัสไปรษณย์ี 21140
โทรศัพท์ 038-123456-7                          โทรสำร 038-123457
ทีต่ั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำร 123 หมู่  4 ถนน -
แขวง (ต ำบล) ปลวกแดง เขต (อ ำเภอ) ปลวกแดง      จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณย์ี 21140         โทรศัพท์ 038-123456-7       โทรสำร 038-123457
ช่ือผู้กรอกข้อมูล (พร้อมสำมำรถช้ีแจงรำยละเอยีดได้) สมใจ นึกรัก  โทรศัพท์ 038-123456-7 ต่อ   140
ช่ือผู้สอบบญัชีรับอนุญำต นำยทวีสิน  จัดสรรงบ   ทะเบยีนเลขที่ 3085 โทรศัพท์ 02-9361429 ต่อ  -
ช่ือส ำนักงำนบญัชี (หำกม)ี บริษัท จัดท ำบญัชี บีโอไอ จ ำกดั    โทรศัพท์ 02-9361429 ต่อ     -

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



1.2 บริษัทประกอบกจิกำร
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 กำรยกเว้นภำษเีงนิได้นิติบุคคล จ านวน 1               บตัร
บตัรสง่เสรมิเลขที่ ลงวนัที่ ผลติ ประเภทกิจการ

1234/2539 11 ม.ค. 39 ผลติ Plastic Coated Wire
(ไดร้บัอนญุาตใหห้ยดุกิจการตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2560 
และอยู่ระหว่างพิจารณายกเลกิโครงการ)

6.9

ข. อยูร่ะหวา่งลดหย่อนภำษเีงนิได้นิติบุคคลกึง่หน่ึง จ านวน บตัร
บตัรสง่เสรมิเลขท่ี ลงวนัที่ ผลติ ประเภทกิจการ



ค.  อยู่ระหว่ำงกำรได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบุิคคล จ ำนวน 2    บัตร
(1)  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1639(1)/2553           ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2553

ผลิต / บริกำร        ผลิต Tapping Screw ประเภทกจิกำร 4.3 .   
ได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบิุคคล เป็นเวลำ 8  ปี ตัง้แต่วันที่ 27 สิงหำคม 2555   ถงึวันที่ 26 สิงหำคม 2563
 มีมูลค่ำภำษีตำมบัตรไม่เกนิ_____________ บำท  ไม่มีเงือ่นไขก ำหนดวงเงนิภำษีเงนิได้นิตบิุคคล
 ได้รับใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรเลขที ่ …000256/ สบท.2/2556.. ยังไม่ได้รับอนุญำตเปิดด ำเนินกำร

มูลค่าภาษเีงนิได้นิติบุคคลทีใ่ช้สิทธิฯ ยกเว้น (บาท)

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

รอบบัญชี ปีที่ 2 ขาดทุน รอบบัญชี ปีที่ 7

รอบบัญชี ปีที่ 3 ขาดทุน รอบบญัชี ปีที ่8

รอบบัญชี ปีที่ 4 ขาดทุน รอบบัญชี ปีที่ 9

รอบบัญชี ปีที่ 5 11,796,363.89 รวมมูลค่าภาษทีี่ใช้สิทธ์ิฯ ถงึปีปัจจุบัน 38,576,768.32

- ถ้ำรอบบัญชปีีทีแ่ล้วกรอกยอดประมำณกำร ปีนีท้ีข่อใช้สิทธิฯ 
มูลค่ำภำษีทีใ่ช้สิทธิฯของปีทีแ่ล้ว เป็นยอดจริง ตำม ภ.ง.ด.50 



(2)  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1419(2)/2556     ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2556            
ผลิต/บริกำร  ผลิต Metal Parts for Autormotive&Electronic Product ประเภทกจิกำร 4.3      
ได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบิุคคล เป็นเวลำ 8  ปี ตัง้แต่วันที่ 12 ตุลำคม 2558 ถงึวันที่ 11  ตุลำคม  2566

 มีมูลค่ำภำษีตำมบัตรไม่เกนิ __45,000,000 บำท __ บำท    ไม่มีเงือ่นไขก ำหนดวงเงนิภำษีเงนิได้นิตบุิคคล
 ได้รับใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรเลขที ่ …………………………..…………  ยังไม่ได้รับอนุญำตเปิดด ำเนินกำร

มูลค่าภาษเีงนิได้นิติบุคคลทีใ่ช้สิทธิฯยกเว้น (บาท)

รอบบญัชี ปีที่ 1 1,404,435.30 รอบบญัชี ปีที ่6

รอบบญัชี ปีที่ 2 8,222,546.89 รอบบญัชี ปีที ่7

รอบบัญชี ปีที่ 3 6,454,031.59 รอบบัญชี ปีที่ 8

รอบบญัชี ปีที่ 4 รอบบญัชี ปีที ่9

รอบบญัชี ปีที่ 5 รวมมูลค่าภาษทีี่ใช้สิทธ์ิฯ ถงึปีปัจจุบัน 16,081,013.78



ง. ยงัไม่มีรำยได้จำกโครงกำร จ ำนวน 1            บัตร

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ผลติ/บริกำร ประเภท
กจิกำร/บริกำร

จ ำนวนปีที่
ได้รับสิทธิฯ

1234/2559 12 ม.ค.59 Trade & Investment Support 7.10 -
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1.3 กำรลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (เฉพำะกจิกำรทีไ่ด้รับส่งเสริมของแต่ละบตัรส่งเสริม)           
หน่วย : บำท

(1)
บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวนัที่
(เรียงตำมวนัทีอ่อกบัตร)

(2)
มูลค่ำเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ (รำคำทุน)

(3) * 
สินทรัพย์ทีนั่บเป็นขนำดกำรลงทุน

ณ วนัส้ินรอบบัญชี
ปีก่อน

ณ วนัส้ินรอบบัญชี
ปีทีข่อใช้สิทธิฯ

ณ วนัส้ินรอบบัญชี
ปีก่อน

ณ วนัส้ินรอบบัญชี
ปีทีข่อใช้สิทธิฯ

1234/2539  ลว. 11 ม.ค.39
1639(1) /2553 ลว.16 ต.ค.53
1419(2) /2556  ลว.31 พ.ค.56

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 ำอธิบำย
1. ให้กรอกเลขทีบ่ัตรฯ ได้รับทั้งหมดเฉพำะบัตรแรกเรียงตำมวนัทีอ่อกบตัร ในช่อง (1)

2. ให้กรอกมูลค่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมด (ทั้งทีซ้ื่อในประเทศและน ำเข้ำ ทั้งทีไ่ด้รับสิทธิฯ/ไม่ได้รับสิทธิฯ โดยใช้รำคำทุนแยกแต่ละบัตร )   
รวมทั้งทีไ่ม่ได้บันทกึเป็นสินทรัพย์ของบริษทั เช่น  ลสิซ่ิง  เช่ำซ้ือ บริษัทแม่ / บริษัทในเครือให้มำ ฯลฯ ในช่อง (2)  

3. ส ำหรับบัตรทีอ่อกก่อนปี 2544 และส้ินสุดกำรใช้สิทธิยกเว้นภำษีเงนิได้ฯซ่ึงไม่สำมำรถแสดงมูลค่ำเคร่ืองจกัรฯ แยกแต่ละโครงกำรได้อนุโลมให้กรอกเป็นมูลค่ำรวม 
(ต.ย. ได้ สส. 10 โครงกำร  แต่มบีัตรออกก่อนปี 2544 ทีส้ิ่นสุดกำรใช้สิทธิฯ แล้ว 3 โครงกำร ให้รวมมูลค่ำเคร่ืองจกัรของ 3 โครงกำรนั้นได้  ส่วนทีเ่หลือ  อกี 7 โครงกำร  
ให้แยกแสดงเป็นแต่ละโครงกำร)

หมายเหตุ  * ใหก้รอกเฉพาะโครงการท่ีมีมูลค่ำเคร่ืองจกัรฯ ในช่อง (2)ไม่ถงึ 1 ล้ำนบำท หรือโครงการ โยกย้ำยสถำนประกอบกำร หรือ
โครงการท่ีขอใช้สิทธิยกเว้นภำษฯี เกนิกว่ำมูลค่ำภำษฯี ท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริม ทั้งนี ้ให้ท ำรำยละเอยีดเป็นเอกสำรแนบเพิม่เตมิ ซ่ึง
ต้องมีรำยละเอยีด เช่น ค่ำก่อสร้ำง/อำคำร  สินทรัพย์อ่ืนๆ เป็นต้น โดยใช้มูลค่ำกำรลงทุนตำมประกำศส ำนักงำนฯ ที่ ป.1/2545 ส ำหรับ
ประเภทกจิกำรขำยหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ให้กรอกมูลค่ำระบบสำธำรณูปโภคส่วนกลำง



1
บตัรสง่เสรมิ

เลขที่

2
ชนิดผลติภณัฑ ์

/ บรกิาร

3
ก าลงัผลติ / ขนาดบรกิาร

ตามบตัรสง่เสรมิ

4
การผลติ
/ บรกิาร

ที่เกิดขึน้จรงิ

5
การจ าหนา่ย / การใหบ้รกิาร

6
การจ าหนา่ย / การให้

บรกิาร
ที่ขอใชส้ทิธิฯ

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

หนว่ย ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ มลูคา่ (บาท) ปรมิาณ มลูคา่ (บาท)

1639(1)/2553  
ลงวนัท่ี 

16 ต.ค. 2553

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)/2556
ลงวนัท่ี 

31 พ.ค. 2556

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  ปริมำณกำรผลติและจ ำหน่ำยของผลติภณัฑ์/บริกำรที่ได้รับส่งเสริมตำมรอบปีบัญชีของแต่ละบัตรส่งเสริม

หมำยเหตุ : แนบรำยละเอยีดกำรผลติและจ ำหน่ำยของผลติภณัฑ์ / บริกำร (รำยละเอยีดของช่อง 4,5,6 ) ของบัตรที่อยู่ระหว่ำงกำร
ได้รับสิทธิฯยกเว้นภำษเีงนิได้นิตบุิคคลตำมตวัอย่ำงเพ่ือประโยชน์ในกำรประเมินผล          
(บริษทัฯสามารถใช้แบบที่บริษทัฯ จดัท าไว้แล้วและมีรายละเอียดครบถ้วนตามตัวอย่าง  แนบแทนได้ )



รำยละเอยีดกำรผลิตและจ ำหน่ำยของผลิตภณัฑ ์/ บริกำร ทีไ่ด้รับส่งเสริมแยกเป็นรำยเดอืน
ส ำหรับ บัตรส่งเสริมเลขที่ 1639(1)/2553 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2553   ผลิตภณัฑ์ Tapping Screw

เดอืน กำรผลิตขนำดบริกำร
ทีเ่กิดขึน้จริง

กำรจ ำหน่ำย/กำรให้บริกำร กำรจ ำหน่ำย/กำรให้บริกำร
ทีข่อใช้สิทธิฯ

ยกเว้นภำษีเงนิได้นิริบุคคล

หมำยเหตุ

หน่วย ปริมำณ ปริมำณ มูลค่ำ (บำท) ปริมำณ มูลค่ำ (บำท)

มกรำคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

กุมภำพันธ์ ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

มีนำคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

เมษำยน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

พฤษภำคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

มิถุนำยน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

กรกฎำคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

สิงหำคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

กันยำยน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

ตุลำคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

พฤศจิกำยน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

ธันวำคม 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









ระบบกำรขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภำษเีงนิได้นิตบุิคคล

ผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Tax)



เร่ิมใช้ 1 กนัยำยน
2559

เตม็รูปแบบ
31 สิงหำคม 2561



ขั้นตอนการด าเนินการของผู้รับบริการ

• เตรียมข้อมูล เอกสาร เพื่อการขอใช้สิทธิฯ 

• กรอกข้อมูลลงในระบบ e-Tax

• พิมพ์แบบค าขอใช้สิทธิฯ ออกจากระบบ 

• น าส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็น

• กรอกความเห็นของผู้สอบบัญชีลงในระบบและแนบรายงานความเห็น
ของผู้สอบบัญชี

• ส่งข้อมูลมาในระบบของ BOI







กำร Login เขำ้ส ูร่ะบบ



เง่ือนไขกำรขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษเีงนิได้นิตบุิคคล
การใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในคร้ังน้ี หากตรวจสอบภายหลงัปรากฏวา่บริษทัฯ ใชสิ้ทธิ

และประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไม่ถูกตอ้งหรือเกินจากวงเงินลงทุนท่ีแทจ้ริงหรือการจ าหน่ายท่ีขอใชสิ้ทธิฯ เกิน
จากขนาดของกิจการท่ีไดรั้บสิทธิฯ หรือแจง้ขอ้ความเทจ็หรือใชเ้อกสารปลอมหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขของบตัร
ส่งเสริม ส านกังานจะพิจารณาเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในภายหลงัและบริษทัยนิยอม
ปฏิบติัตามท่ีส านกังานสัง่การทุกประการ

กำรใช้ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
• การด าเนินการยืน่ขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ถา้ไดก้ระท าในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ใหถื้อวา่มีผลโดยชอบดว้ยกฎหมายเช่นเดียวกบัการด าเนินการ
โดยเอกสาร ทั้งน้ี การน าขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการยืน่ขอดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์
• การด าเนินการโดยทางเอกสารใดซ่ึงกฎหมายใดๆไดบ้ญัญติัเป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้ถา้ไดก้ระท าในรูป
ของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ใหถื้อวา่เป็นความผดิและมีโทษเช่นเดียวกบัการกระท าท่ีไดด้ าเนินการโดยทางเอกสาร

กำร Login เขำ้ส ูร่ะบบ



กรอกขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั

2557

ตัวอย่ำง รอบบญัชี 1 เมษำยน 2557 – 31 มนีำคม 2558 ให้กรอกเป็นรอบปี 2557



กรอกขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั



กรอกขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั



ปรบัปรงุและแกไ้ขขอ้มลูบตัรสง่เสรมิใหถ้กูตอ้ง



กรอกขอ้มลูกำรลงทนุเครือ่งจกัรและอปุกรณ์



กรอกมลูค่ำกำรลงทนุเครือ่งจกัรและอปุกรณ์

และแนบทะเบียนสินทรพัย์



ขอ้มลูกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย ก ำไร(ขำดทนุ)

และภำษีท่ีขอใชส้ิทธิฯ



ขอ้มลูกำรผลิตและจ ำหน่ำยแยกเป็นรำยเดือน



ตำรำงExcel กรอกกำรผลิตและจ ำหน่ำยแยก

เป็นรำยเดือน



กรอกมลูค่ำภำษีท่ีขอใชส้ิทธิฯ ใหต้รงตำม

รอบบญัชี



เรยีกดเูอกสำรเพ่ือพิมพแ์บบค ำขอใชส้ิทธิฯ



DOWNLOAD แบบค ำขอใชส้ิทธิฯ



พิมพแ์บบค ำขอใชส้ิทธิและประโยชนย์กเวน้ภำษีเงินได้

นิติบคุคล   สง่ใหผ้ ูส้อบบญัชีตรวจสอบ



บรษิทักรอกควำมเห็นของผ ูส้อบบญัชีลงในระบบ



บรษิทักรอกควำมเห็นของผ ูส้อบบญัชีลงในระบบ



บรษิทัยืนยนักำรสง่ขอ้มลูและแนบเอกสำรเพ่ิมเติม



บรษิทัสง่ค ำขอใชส้ิทธิฯ ไปยงักองท่ีดแูลโครงกำร

o กองบรหิารการลงทนุ 1
o กองบรหิารการลงทนุ 2
o กองบรหิารการลงทนุ 3
o กองบรหิารการลงทนุ 4
o กองบรหิารการลงทนุ 5



บรษิทัสำมำรถติดตำมกำรยื่นเรือ่งไดจ้ำกระบบ



สว่นของเจำ้หนำ้ท่ี

Login 
เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

1. ส่งกลับให้บริษัทแก้ไข
2. คืนเรื่องท่ีข้อมูลไม่ถูกต้อง
3. รับเรื่อง
4. ส่งให้เจ้าหน้าที่ในกอง
5. ส่งไปยังกองอ่ืน

พิจารณา
ตรวจสอบข้อมูล

1. อนุมัติ
2. ไม่อนุมัติ
3. คืนเรื่อง

ส่งต่อไปยัง 
ผอ.กลุ่ม

พิจารณาตรวจสอบ
ข้อมูล

1. ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
2. อนุมัต/ิไม่อนุมัติ/คืนเรื่อง

ส่งต่อไปยัง 
ผอ.ส านัก

พิจารณาตรวจสอบ
ข้อมูล

1. ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
2. อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/คืนเรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ 
พร้อมมีระบบแจ้งเตือนให้บริษัท

ทราบสถานะจบงาน



www.boi.go.th

Q&A


