
 

ประเด็นค ำถำม ประเด็นค ำถำม วันที่ 10 มิถุนำยน 2564 

บรรยำยเรื่อง “วิธีปฏิบัติด้ำนบัญชีและกำรใช้สิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล” 

โดย คุณอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล 

 

ข้อ 1. เงื่อนไขเฉพาะโครงการ : เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็น เครื่องจักรใหม่แต่ยื่นเรื่องขอ 

BOI และได้รับบัตรหลัง จากที่ซื้อเครื่องจักร. แล้วเครื่องจักรตัวนั้นยังจะสามารถนับเป็นการลงทุนได้ไหม 

ตอบ ต้องขอแก้ไขโครงกำรเพื่ออนุญำตให้ใช้เครื่องจักรเก่ำ และดูท่ีอำยุของเครื่องจักรก่อน แนะน ำให้

ติดต่อกองส่งเสริมกำรลงทุนที่ดูแลค่ะ 

ข้อ 2. ถ้าเปิดด าเนินการแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคล ได้อยู่ไหม 

ตอบ ใช้ได้ค่ะ ถ้ำระยะเวลำในกำรยกเว้นภำษีเงินได้และวงเงินยังเหลืออยู่ 

ข้อ 3. บัตรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ถ้าบัตรออก 1 มิถุนายน 64 มีรายได้อินวอยซ์แรกนับจากบัตรออกวัน

เป็นวันที่ 3 มิถุนายน 64 นับวันเริ่มต้นใช้สิทธิ์เป็นวันไหน  

ตอบ  เริ่มระยะเวลำกำรใช้สิทธิ นับจำกวันถัดไปของวันที่ออกบัตรส่งเสริม  

ข้อ 4. กรณีวันที่มีรายได้เป็นวันเดียวกัน แต่มีหลายอินวอยซ์  จะยึดอะไรของอินวอยซ์เป็นหลัก 

ตอบ  ยึดตำมเลขที่อินวอยซ์ที่ออกก่อนค่ะ 

ข้อ 5. 1st Invoice นับวันชนวัน ขออธิบายเพ่ิมเติม 

ตอบ  เช่น ได้รับ ม.31 8 ปี  เริ่มมีรำยได้ 16 สิงหำคม 2551 (1st Invoice)  สิทธิและประโยชน์ที่

ได้รับจะอยู่ระหว่ำง 16 สิงหำคม 2551 –15 สิงหำคม 2559) 

ข้อ 6. น าวัตถุดิบที่เสียภาษีเข้ามา แล้วผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ขายออกไปครั้งแรก นับได้หรือไม่ว่าเป็นรายได้ครั้งแรก 

ตอบ ถ้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตำมโครงกำรที่ได้รับส่งเสริมนับได้เลยค่ะ 

ข้อ 7. Invoice ใบแรกเป็นการขาย Product ที่เกิดจากการ Test Run ในราคาที่ไม่ใช่ราคาขายปกติ ถือเป็นวันเริ่ม

มีรายได้เลยไหม 

ตอบ นับเลยค่ะ 

ข้อ 8. กรณีท่ีใบก ากับภาษีใบแรกของบริษัท ไม่ใช่รายได้ท่ีเกิดจากการขายที่ขอสิทธิ BOI จะไม่ถือว่าเริ่มการใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากรใช่ไหม 

ตอบ ไม่นับค่ะ จะเริ่มนับรำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิต/บริกำร ตำมโครงกำรที่ได้รับส่งเสริม 

ข้อ 9. ถ้าปรับปรุงประสิทธิภาพได้ลงทุนและรวบรวมใบเสร็จที่ลงทุนไว้รวบรวมไปใช้ในปีที่สองท้ังหมดจะสามารถท า

ได้ไหม โดยปีแรกไม่ได้ยื่นขอใช้สิทธิหลังได้ก็รับบัตรส่งเสริม 

ตอบ ได้ค่ะ 

ข้อ 10. ถ้าบริษัทไม่ได้รับสิทธิ์ ม.31 ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ 

ตอบ ไม่ต้องค่ะ 

 

 



 

ข้อ 11. เครื่องจักรเก่าไม่ว่าจะซื้อในหรือต่างประเทศสามารถใช้ในการผลิตในโครงการได้ แค่ไม่สามารถน ามา cap 

วงเงินได้ใช่ไหม 

ตอบ เครื่องจักรเก่ำที่ใช้ในโครงกำรต้องน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเท่ำนั้นค่ะ และต้องได้รับอนุญำตจำก 

สนง. ในกำรใช้เครื่องจักรเก่ำซึ่งจะนับ CAP วงเงินได้ต้องดูอำยุเครืองจักรด้วยค่ะ // BOI ไม่อนุญำตให้

ใช้เครื่องจักรเก่ำจำกในประเทศนะค่ะ  

ข้อ 12. แล้วถ้าเคยเอาขาดทุนมาใช้แล้ว ปีถัดไปท าอย่างไร 

ตอบ ถ้ำมีก ำไรก็ขอใช้สิทธิ์ยกเว้นค่ะ ถ้ำขำดทุนไม่ต้องขอใช้สิทธิ์ 

ข้อ 13. ต้องไม่เคยใช่สิทธิ์ทางภาษีมาก่อน ถึงจะใช้สิทธิ์วรรค 4 ได้ 

ตอบ ไม่จ ำเป็นค่ะ 

ข้อ 14.  การแก้ไขโครงการ สามารถขอแก้ไขโดยไม่มีการลงทุนเพ่ิมได้ไหม 

ตอบ ได้ค่ะ กำรแก้ไขโครงกำรมีหลำยกรณี แนะน ำติดต่อกองส่งเสริมกำรลงทุนที่ดูแล 

ข้อ 15. ถ้าได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี 50% ตามมาตรา 35 (1) ในการกรอก ภงด 50 จะต้องกรอกในช่อง ได้รับสิทธิ 

หรือไม่ได้รับสิทธิ 

ตอบ ช่องกิจกำรที่ไม่ได้รับส่งเสริมค่ะ 

ข้อ 16. การนับจ านวนวันที่ใช้สิทธิ์ ปีแรก และ ปีสุดท้าย ให้ยึดจ านวนวันตามอะไร ระหว่าง วันท างานที่ได้รับการ

อนุมัติตามบัตร หรือ จ านวนวันในปีปฎิทิน 

ตอบ ปีปฎิทินค่ะ 

ข้อ 17. ผลพลอยได้สามารถขายในประเทศได้ไหม 

ตอบ ได้ค่ะ 

ข้อ 18. ถ้าปีไหนมี 366 วัน คาบเก่ียวการใช้สิทธิ์กับปีที่มี 365 วัน การหารต้องค านวณยังไง 

ตอบ ใช่ตำมจ ำนวนวันจริงในแต่ละปีค่ะ 

ข้อ 19. มีประกาศเงื่อนไขการตรวจสอบไหมค่ะ เพราะ auditor ชอบให้รองบการเงิน 

ตอบ มีประกำศขอบข่ำยท่ีผู้สอบต้องตรวจชัดเจนอยู่แล้วค่ะ ใช้ประกำศนั้นอธิบำยผู้สอบนะค่ะ 

ข้อ 20. ถ้ารายงาน 120 วันแสดงผลการประมาณภาษีไม่ตรงกับภงด 50 ในภายหลัง สรรพากรจะยินยอมไหม 

ตอบ ใช้ได้ค่ะ เพรำะส ำนักงำน/กรมสรรพำกร เข้ำใจว่ำกำรยื่น 120 วัน เป็นตัวเลขประมำณกำรค่ะ  

ข้อ 21. ถ้าอยู่ในช่วงลดหย่อนภาษี 50% 5ปี ต้องยื่นแบบค าขอใช้สิทธิยกเว้นไหม 

ตอบ ไม่ต้องค่ะ 

ข้อ 22. มาตรา 31 ใช้สิทธิครบ 8 ปีแล้ว แล้วจะใช้มาตร 35 (1) ต่อ  5 ปี จะต้องอ้างอิง cap วงเงินที่เหลือจาก

มาตรา 31ก่อน ใช่หรือไม่ 

ตอบ มำตร 35 (1) ไม่มี CAP ค่ะ วงเงินภำษีจะถูกตีกรอบไว้ส ำหรับ ม. 31 เท่ำนั้นค่ะ 

ข้อ 23. ถ้าขายสินค้าในประเทศ เราสามารถใช้สิทธิภาษีได้ไหม 

ตอบ ได้ค่ะ 

ข้อ 24. สามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจากมีรายได้ครั้งแรก และจะเปิดด าเนินการเมื่อไรก็ได้ภายใน 36 เดือน ใช่ไหม 

ตอบ ถูกต้องคะ 

 


