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วิธีการขอเปิดด าเนินการกจิการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้ใช้สิทธิและประโยชน์
ด้านเคร่ืองจักร (eMT) และวัตถุดบิ (RMTS)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นางสาวณัฐริกา สุธะกาล

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏบิัตกิาร
nattarika@boi.go.th โทร 02-553-8470

Thailand Board of Investment

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจกิายน 2565

mailto:nattarika@boi.go.th


Agenda
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 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเปิดด าเนินการ
ด้านเคร่ืองจักร(eMT) และวัตถุดบิ (RMTS)

 การก าหนดเวลาการน าเข้าเคร่ืองจักรและเปิดด าเนินการ
ตามประกาศที่ ป.1/2548

 วิธีปฏิบัตกิารตรวจสอบการเปิดด าเนินการและการเตรียมข้อมูลส าหรับผู้ใช้
สิทธิและประโยชน์ด้านเคร่ืองจักร (eMT) และวัตถุดบิ (RMTS)

 การก าหนดความหมายรายการเงนิลงทุน ตามประกาศที่ ป.1/2545
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กลุ่มเป้าหมาย

➢ผู้ ท่ีได้รับบตัรสง่เสริมแล้ว
➢ผู้ ท่ีอยู่ระหวา่งการใช้สิทธิและประโยชน์ของบตัรสง่เสริม
➢ผู้ ท่ีอยู่ระหวา่งเตรียมพร้อมขออนญุาตเปิดด าเนินการ

“วิธีปฏิบตัิหลงัได้รับการสง่เสริมการลงทนุ”
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การขอเปิดด าเนินการ
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เว็บไซต์ BOI
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แบบฟอร์ม
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e-Services
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e-Services
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ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
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ตัวอย่างประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
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แผนภมิูการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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แผนภมิูการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ตดิต่อส านักงาน LINE Official
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รายงานความคืบหน้าโครงการ
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ปีละ 1 ครัง้ ทุก ก.ค.
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“ จะตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จ 
พร้อมทีจ่ะเปิดด ำเนินกำรได้
ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือน
นบัแต่วนัออกบตัรส่งเสริม 
โดยจะตอ้งขอเปิดด ำเนินกำร
ตำมแบบทีส่ ำนกังำนก ำหนด
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เงื่อนไข



วัตถุประสงค์ของการเปิดด าเนินการ

▰ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและลดภาระการตรวจสอบจึงก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบการเปิดด าเนินการเพียงครัง้เดียว ซึง่ได้ยกเลิกประกาศท่ี ป.4/2542 
แล้ว และให้ใช้ประกาศท่ี ป1/2548 แทน

▰ เพื่อให้มีการตรวจสอบท่ีชดัเจนส าหรับโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตัง้แต่ 1 ธ.ค.44 
ท่ีก าหนดมูลค่าภาษีเงินได้สูงสุดท่ีจะได้รับยกเว้น และจะมีการปรับเปลี่ยน
จ านวนเงินลงทนุฯท่ีแท้จริงในวนัเปิดด าเนินการ
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แนวทางปฏบิัตงิานการเปิดด าเนินการ

▰ การเปิดด าเนินการมีก าหนดวนัท่ีแน่นอนวนัเดียวโดยถือเอาวนัท่ีครบ
ก าหนดเง่ือนไขหรือวันท่ีโครงการแจ้งความประสงค์ว่าจะขอเปิด
ด าเนินการซึง่จะต้องมีสาระส าคญัครบตามค าจ ากดัความของการเปิด
ด าเนินการ แตต้่องไม่เกินวนัครบก าหนดตามเง่ือนไข

▰ การเ ปิดด า เนินการหมายถึง โครงการ ท่ี มีการลงทุนอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ขัน้ต ่ า เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการตามท่ี ได้ รับ
การส่งเสริม  โดยมีกรรมวิธีการผลิตหรือขัน้ตอนการให้บริการ สถาน
ประกอบการ  และสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัิให้การ
สง่เสริม
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ตัวอย่างแบบฟอร์มยื่นค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
แบบฟอร์มค าขออนญุาตเปิดด าเนินการมี 3 แบบ
❑ส าหรับค าขออนญุาตเปิดด าเนินการทัว่ไป
❑ส าหรับค าขออนญุาตเปิดด าเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
❑ส ำหรับค ำขออนุญำตเปิดด ำเนินกำรโครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเศรษฐกิจฐำนรำก (F PM OP 23-00)

(F PM OP 01-07) (F PM OP 19-00) ผลการด าเนินการตามตัวชีวั้ด
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ตัวอย่างใบอนุญาตเปิดด าเนินการ

ใบอนญุาตเปิดด าเนินการมี 2 แบบ
❑ ใบอนญุาตเปิดด าเนินการแบบจ ากดัวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
❑ ใบอนญุาตเปิดด าเนินการแบบไมจ่ ากดัวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลและส าหรับกิจการท่ีไม่ได้รับสทิธิมาตรา 31

แบบจ ากัดวงเงนิ
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รูปแบบเลขที่บัตรส่งเสริม
AA-BBBB-C-DD-E-F

58-0001-1-01-1-2
1 2 3 4 5 6

1 แสดง ปี พ.ศ. ท่ีออกบตัรสง่เสริม (2 หลกั) เช่น 58
แสดง ล าดบัในการออกบตัรสง่เสริม
(Running No.) เช่น 0001

2

แสดง กรอบนโยบายหลกัท่ีให้การส่งเสริม โดย
แบง่เป็น
0 – นโยบายสง่เสริมการลงทนุเดิม 

(ค าขอรับการสง่เสริมก่อนปี 2558)
1- นโยบายสง่เสริมการลงทนุใหม่ 

(ค าขอรับการสง่เสริมตัง้แต ่1 ม.ค. 58)

3

4 แสดง นโยบายท่ีโครงการได้รับการสง่เสริมในขัน้
ออกบตัร โดยแบง่เป็น

5

6

แสดงรูปแบบสิทธิประโยชน์ ม.31 ท่ีได้รับโดยแบง่เป็น

แสดง ลกัษณะของบตัรสง่เสริม โดยแบง่เป็น 

หมายเหต:ุ ไม่น า STI หรือ Merit มาก าหนดเน่ืองจากสามารถขอ 
STI/Merit ได้ภายหลงัจากได้รับการสง่เสริมจงึไม่สามารถน าตวัเลขมา
ใช้ในเชิงสถิติได้

0- ไม่ได้รับ ม.31 1- ได้รับ ม.31 วรรค 1
2- ได้รับ ม.31 วรรค2

0- ปกติ        1- ได้เฉพาะ ม.36(1)(2)   2- โอนบตัร 
3- รวมบตัร  4- โยกย้าย

05- ปปภ.ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจกัร 06- ปปภ.วิจยัและพฒันา
07- 04+05 08- 04+06 09- 05+06
10- 04+05+06
11- Long term investment 12- อทุกภยั 13- มาตรการยัง่ยืน
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รูปแบบเลขบัตรส่งเสริมเดมิ

• ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธ์ิแต่ไม่ก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรที่มี  (1)

• ต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธ์ิและก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรที่มี  (2) 

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

• ได้รับส่งเสริมตามมาตรการพเิศษ+ไม่ก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรที่มี  (8-9)
• โครงการรับโอนกจิการ/อ/

• โครงการโยกย้าย (เดมิไม่ได้ BOI)ขึน้ต้นด้วยเลข 7

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

• โครงการรวมบตัรส่งเสริม/ร/

XXXX(X)/25XX



สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดด าเนินการ ด้านเคร่ืองจักร(eMT) 
และด้านวัตถุดบิ(RMTS)

1



24

สาระส าคัญของบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริม

สิทธิประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เงื่อนไข

ทั่วไป
เฉพาะ
โครงการ
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ตัวอย่างบัตรส่งเสริม
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สิทธิและประโยชน์
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สิทธิและประโยชน์
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สิทธิและประโยชน์
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สิทธิและประโยชน์
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เงื่อนไขทั่วไป
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เงื่อนไขทั่วไป



32

เงื่อนไขทั่วไป
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เงื่อนไขทั่วไป

จัดท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายส าหรับ
กจิการที่ได้รับส่งเสริมแยกต่างหาก
จากกิจการส่วนอื่นไม่ว่าจะได้รับการ
ส่งเสริมหรือไม่

รายงานความคืบหน้าโครงการ 1 ปี 
2 ครัง้ ได้แก่ เดือนกุมภาพนัธ์ และ
กรกฎาคมของทุกปี นับแต่ออกบัตร
ส่งเสริม ผ่านระบบ
e-MONITORING

(กรณี ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิด
ด าเนินการ)
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เงื่อนไขทั่วไป

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 1 ปี 1 ครัง้
ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี นับแต่
ออกบัตรส่งเสริม ผ่านระบบ e-MONITORING
(จนกว่าจะสิน้สุดสภาพการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม)
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เงื่อนไขเฉพาะโครงการ เงื่อนไขเคร่ืองจักร
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เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

วนัท่ีอนมุตัิ

วนัท่ีออกบตัร

ครบเปิดด าเนินการ
25 สิงหาคม 2561

+ 36 เดือน

วนัสิน้สดุการนบัมลูค่าเงินลงทนุ=

เงื่อนเปิดด าเนินการ
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ทุนจดทะเบียน
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ชนิดผลิตภัณฑ์ / ขอบข่าย

eMT - การขออนมุตัิน าเข้าเคร่ืองจกัร ไมเ่กินก าลงัผลติตามบัตรส่งเสริม
RMTS – การขออนมุตัิน าเข้าวตัถดุิบ ไมเ่กินก าลงัผลติตามบัตรส่งเสริม
eTax – การขอใช้สทิธิภาษีเงินได้นิติบคุคล ไมเ่กินก าลงัผลติตามบัตรส่งเสริม

ก่อนเปิดด ำเนินกำร

eMT -การขออนมุตัิน าเข้าเคร่ืองจกัร ก าลงัผลติที่ปรับเปลี่ยนตามใบอนุญาตเปิดด าเนินการ
RMTS –การขออนมุตัิน าเข้าวตัถดุิบ ก าลงัผลติก าลงัผลติที่ปรับเปลี่ยนตามใบอนุญาตเปิดด าเนินการ
eTax – การขอใช้สทิธิภาษีเงินได้นิติบคุคล ไมเ่กินก าลงัผลติที่ปรับเปลี่ยนตามใบอนุญาตเปิดด าเนินการ

หลังเปิดด ำเนินกำร

กรณีรับสิทธิตามมาตรา 36(1) วตัถดุิบและวสัดจุ าเป็นนัน้ จะต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภณัฑ์เฉพาะท่ีใช้ในการส่งออก และเฉพาะกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเท่านัน้
กรณีรับสิทธิตามมาตรา 28 จะต้องใช้เคร่ืองจกัรท่ีได้อนมุตัิให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเฉพาะในกิจการตามบตัรส่งเสริม

กรณีรับสิทธิตามมาตรา 31จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายส าหรับกิจการท่ีได้รับส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืนไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่
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ชนิดผลิตภัณฑ์ / ขอบข่าย
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ขนาดการลงทุน

ยื่นค าขอ ครบเปิดด าเนินการ

27 ธันวาคม 2559 1 กุมภำพันธ์ 2563

ย่ืนก่อนก าหนด ย่ืนหลงัก าหนด

ผ่อนผนัให้ได้
แตน่บัการลงทนุไม่เกิน

วนัท่ีครบเปิด

✓ วนัน าเข้าเคร่ืองจกัร/ใบขนขาเข้า
✓ Invoice การซือ้
✓ วนับนัทกึทะเบียนสินทรัพย์

ระยะเวลาท่ีนบัเป็นเงินลงทนุของโครงการ

✓ สภาพเคร่ืองจกัรถกูต้องตามวาระ
✓ เคร่ืองจกัรเป็นไปตามสาระส าคญัในโครงการ
✓ ค่าก่อสร้างและสินทรัพย์อ่ืนๆ เป็นไปตามสาระส าคญัในโครงการ

ออกบัตรส่งเสริม

1 กุมภำพันธ์ 2560
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ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
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ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

2. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามมาตรา 31 วรรคหนึง่และวรรคสาม  มีมลูค่าไม่เกิน 190,146,722.67 บาท 
และบริษัทฯ ต้องน าบตัรสง่เสริมไปติดตอ่ส านกังานเพื่อท าการปรับเปลี่ยนจ านวนเงินภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริง
มิฉะนัน้ จะไม่ได้รับอนญุาตให้ใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลอีกต่อไป และหากได้ใช้สิทธิและประโยชน์
ดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือเกินจากวงเงินที่ก าหนดนี ้จะต้องด าเนินการให้ถกูต้องตามระเบียบพิธีการของกรมสรรพากร
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ภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคล
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ตรวจสอบสทิธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

ออกบัตร

อนุมัตโิครงการ

ครบเปิดด าเนินการ ครบ ISO

6 กรกฎาคม 2558 25 สิงหาคม 2558 25 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2563
เร่ิมใช้สิทธิใน e-Tax

รายได้เร่ิมนบัได้
หลงัจากวนัท่ี

อนมุตัิ

✓ ส าเนาการมี
รายได้ครัง้แรก 
First Invoice

การใช้สิทธิยกเว้นภาษีฯ
ปีสดุท้าย ต้องตรวจสอบ
การปฏิบตัิตามเงื่อนไข ISO

 ไมไ่ด้ท า ISO เพิกถอน
สทิธิยกเว้น ภาษี 1 ปี

 ยังไม่ได้ยื่นเปิดด ำเนินกำร
ไม่ให้ใช้สิทธิยกเว้นภำษี

 ตรวจสอบวงเงินภำษีขั้น
เปิดด ำเนินกำร น้อย/มำก 
กว่ำ สิทธิกำรยกเว้นภำษี
ที่ใช้ไปหรือไม่
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เงื่อนไข : การปฏิบัตติามเงื่อนไข ISO 

ระบบ e-ISO
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เงื่อนไข : ที่ตัง้

✓ รง. 4
✓ กนอ.
✓ ใบแจ้งยกเว้นไม่ต้องท า ร.ง. 4
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การด าเนินการภายหลังได้รับการส่งเสริม 

รายงานความคืบหน้าโครงการ
ปีละ 2 ครัง้ ทุกเดือน ก.พ. และก.ค.

รายงานประจ าปี 
ปีละ 1 ครัง้ ทุกเดือน ก.ค. 

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่านระบบ E-MONITORING

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใช้ผ่านระบบ EMT

ขอใช้สิทธิด้านเคร่ืองจักร

ขอใช้สิทธิด้านวัตถุดบิ รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC

- ใช้ผ่านระบบ RMTS2011

รายงานผ่านระบบของส านักงานขอใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ

- ใช้ผ่านระบบ SINGLE WINDOW
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การด าเนินการภายหลังได้รับการส่งเสริม 

ขอใช้สิทธิด้านภาษีเงนิได้ฯ ม.31 รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่านระบบ E-TAX

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่านระบบ E-LAND

ขอใช้สิทธิด้านที่ดนิ

รายงานเงื่อนไขขยายเวลา
เปิดด าเนินการอย่างเดียว

กองตดิตามและประเมนิผลการลงทุน 1-2, 

ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภมูภิาค 1-7
รายงานเงื่อนไขเปิดด าเนินการ

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่านระบบ E-EXTENSION

- รายงานภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตร 
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การด าเนินการภายหลังได้รับการส่งเสริม 

รายงานเงื่อนไข ISO
รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่านระบบ E-ISO

-รายงานภายใน 2 ปีตัง้แตว่นัครบเปิดด าเนินการ 

กองตดิตามและประเมนิผลการลงทุน 1-2, 
ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภมูภิาค 1-7

- หลงัจากได้รับอนญุาตเปิดด าเนินการ 

รายงานเงื่อนไขหยุดกจิการ

รายงานเงื่อนไขอื่นๆ( Merit) กองตดิตามและประเมินผลการลงทุน 1-2, 
ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภมูภิาค 1-7

กองตดิตามและประเมนิผลการลงทุน 1-2, ศูนย์
เศรษฐกจิการลงทุนภมูภิาค 1-7

ขอยกเลิกบตัรส่งเสริม



การก าหนดเวลาการน าเข้าเคร่ืองจักร
และเปิดด าเนินการ
ตามประกาศ ป.1/2548

2
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ประกาศที่ ป. 1/2548

การน าเข้าเคร่ืองจักร
- 30  เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม
- ขยายเวลาให้จากระยะเวลาที่ก าหนดเดมิอีกครัง้ละไม่เกนิ 1 ปี รวมแล้วไม่เกนิ 3 ครัง้
- ขยายเวลาย้อนหลังจะอนุมัตใิห้ตัง้แต่วันที่ยื่นค าขอรับการส่งเสริม
ข้อยกเว้น โครงการตัง้แต่ 500 ล้านบาทขึน้ไปหรือโครงการที่ก าหนดระยะเวลาเป็นกรณีพเิศษ

การเปิดด าเนินการ
- จะต้องเปิดด าเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม
- สามารถขอขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการได้ดังนี ้

- กรณีขยายเปิดฯพร้อมกับขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร 
ขยายได้ 3 ครัง้ ครัง้ละไม่เกนิ 1 ปี

- กรณีขยายเวลาเปิดด าเนินการอย่างเดียวไม่ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร 
ขยายได้ 1 ครัง้ ไม่เกนิ 1 ปี

การก าหนดเวลาการน าเข้าเคร่ืองจกัรและการเปิดด าเนินการ ตามประกาศที่ ป. 1/2548
(ยกเลิกประกาศที่ ป.4/2542 และป.3/2545)
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ระบบขยายเวลา

ขยายระยะเวลาการน าเข้าเคร่ืองจักร
พร้อมการเปิดด าเนินการ

eMT

ขยายเวลาเปิดด าเนินการอย่างเดียว

e-Extension

https://e-operation.boi.go.th/ext/signin.phphttps://emt.boi.go.th/emtui/home/Login.aspx

กองส่งเสริมการลงทุน 1-4

กองตดิตามและประเมินผล
การลงทุน 1-2
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ตารางเวลาการใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเคร่ืองจักร

บัตร
น าเข้า 
ค/จ

ครบ
เปิด

ขยายเวลา 
คจ.-1

ขยายเวลา 
คจ.-2

ขยายเวลา 
คจ.-3

ครบ
เปิด

58-1111-1-11-1-1
21 ธ.ค. 58

21 ม.ิย.61 21 ธ.ค. 61 21 ม.ิย.62 21 ม.ิย.63 21 ม.ิย.64 21 ธ.ค. 64

NOTE : กรณีมีสทิธ์ิน าเข้าเคร่ืองจักรและได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาน าเข้า 3 ครัง้   
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ตารางเวลาการรายงานตามเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเคร่ืองจักร

บัตรส่งเสริม EIA
(ถ้ามี)

รายงาน
ความคืบหน้า

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี

ครบเปิด
ด าเนินการ

เงื่อนไข
ISO

xx-xxxx-x-xx-x-x
21 ธ.ค. 60

21 ธ.ค. 61 เดือน ก.พ. และ ก.ค.
จนกว่าจะได้รับ
อนุญาตให้เปิด
ด าเนินการ

เดือน ก.ค. 21 ธ.ค. 63
(36 เดือนนับ
จากออกบตัร
ส่งเสริม)

21 ธ.ค. 65
(2 ปีนับจาก
ครบเปิด

ด าเนินการ)

“ กรณีไม่ขยายเวลาเปิดด าเนินการ ”

ตารางเวลาการรายงานตามเงื่อนไข



วิธีปฏิบัตกิารตรวจสอบการเปิดด าเนินการและ
การเตรียมข้อมูลส าหรับผู้ใช้สิทธิและประโยชน์
ด้านเคร่ืองจักร (eMT) และวัตถุดบิ (RMTS)

3
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Flow Chart : การตรวจเปิดด าเนินการ

ยื่นแบบขออนุญาต
เปิดด าเนินการ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

กองติดตามและประเมนิผล
การลงทนุ 1-2

ตรวจสอบ
แบบฟอร์มและ
เอกสารแนบ

ตรวจสอบเงื่อนไข
สาระส าคัญ

ตรวจเปิดด าเนินการ

ตรวจสอบจาก
เอกสาร

ตรวจสอบผ่านระบบ
วดิีโอคอล

ตรวจสอบ ณ 
สถานประกอบการ

รายงาน
เจ้าหน้าที่

ใบอนุญาตเปิด
ด าเนินการ

หนังสือถงึกรรมการ
ผู้จัดการ

หนังสือถงึ
กรมสรรพากร

หนังสือถงึหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง

ดาวน์โหลด ท่ี 
https://www.boi.go.th/

กรณีมีเง่ือนไข CAP วงเงนิให้
พิสจูน์มลูค่าเงินลงทนุฯ
ตาม ป. 1 / 2545

ระบบจองห้องประชมุ

ออกใบอนญุาต
พร้อมปรับเปล่ียน
มลูค่าการยกเว้น
ภาษีฯ ม.31

ชีแ้จง CAP 
ก่อนเปิด
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การตรวจเปิดด าเนินการในปัจจุบันมี 3 รูปแบบหลักได้แก่

❑ตรวจสอบจากเอกสารและชีแ้จงโครงการท่ีส านกังาน
❑ตรวจสอบเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดีโอคอล
❑ตรวจสอบเปิดด าเนินการโดยเข้าตรวจสถานประกอบการจริง



วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดีโอคอล 58

Zoom Cloud Meeting เป็นโปรแกรมส าหรับเช่ือมตอ่การสนทนา หรือ
ประชมุออนไลน์ แบบ Real time โดยเห็นหน้าทกุฝ่ายท่ีเข้าร่วมในการประชมุ
รองรับการใช้งานอปุกรณ์ Android, iOS รวมถึง คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (PC, Mac)



วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดีโอคอล 59

วัตถุประสงค์ในการใช้งานโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS

ประหยดัค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง

เพ่ือลดเวลาการ
เดินทางไปตรวจสอบ
สถานประกอบการ

เจ้าหน้าท่ีทา่นอื่นสามารถเข้า
ร่วมเพ่ือสงัเกตการณ์ขณะมี
การใช้งานโปรแกรมได้



วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดีโอคอล 60

วธีิการใช้งาน
1. สมคัรสมาชิก (Sign up) จากอีเมลล์ท่ีใช้งานประจ าหรือสร้างอีเมลล์ใหม่
2. หลงัจากสมคัรแล้ว ลงช่ือเข้าใช้ (Sign in) เพื่อเข้าใช้งาน แล้ว



วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดีโอคอล 61



วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดีโอคอล 62

3. เช่ือมตอ่และเร่ิมประชมุ สามารถเลือกดจูอเข้าร่วมได้โดยการคลิ๊กท่ี
จอของแตล่ะผู้ เข้าร่วม ตลอดจนปรับตัง้คา่ตา่ง ๆ ได้ เช่น เปิด-ปิด
กล้อง เปิด-ปิดเสียง ปรับกล้องหน้า-หลงั บนัทกึวิดีโอ 
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สาระส าคัญของการเปิดด าเนินการ

1. สภาพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบียนและการช าระมูลค่าหุ้น
3. สัดส่วนการถือหุ้น
4. ชนิดผลิตภณัฑ์หรือบริการและก าลังผลิต
5. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ
6. แผนผังที่ตดิตัง้เคร่ืองจักร
7. ขนาดการลงทุน หรือ การจ้างบุคลากร
8. ที่ตัง้โรงงานหรือสถานประกอบการ
9. ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

(รง. 4 / กนอ. / แบบข.2) หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว (แบบ ต.7) เป็นต้น
10. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ก าหนดในบัตรส่งเสริม เช่น กิจการผลิตไฟฟ้า จะต้องมีหนังสืออนุญาต

ให้บริษัทเชื่อมโยงและขนานไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า เป็นต้น



แบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
บริษัท ........................................................................................................................................ ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความดงัต่อไปนี ้

โดยถกูต้องสมบรูณ์เป็นความจริง  มีเอกสารหลกัฐานสนบัสนนุครบถ้วนพร้อมให้ส านกังานตรวจสอบได้  หากตรวจสอบภายหลงัปรากฏว่าบริษัทฯ 
ใช้สิทธิและประโยชน์ไม่ถกูต้องหรือแจ้งข้อความเท็จหรือ  ใช้เอกสารปลอม หรือปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขของบตัรส่งเส ริม บริษัทฯ ยินยอมให้
ส านกังานเพิกถอนสทิธิและประโยชน์ตามท่ีระบไุว้ในบตัรสง่เสริมได้

ลงช่ือ .................................................. (ผู้มีอ านาจลงนาม)
(..................................................)

ต าแหน่ง ……………………………………….. (ประทบัตราบริษัทฯ 
(ถ้าม)ี)

วนัที่ ..........................................
กรณีกิจการผลิต จะต้องแนบเอกสารทกุรายการ (ท่ีมีผู้มีอ านาจลงนามและประทบัตราบริษัทฯ(ถ้าม)ี)
กรณีกิจการบริการ  จะต้องแนบเอกสารรายการที่ 1-5 ให้ครบถ้วน และรายการที่ 6-9 ตามความเหมาะสม

1. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนญุาตที่เป็นข้อบงัคบัของกระทรวง ทบวง กรม อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ยงัไม่หมดอายุ
2. ส าเนางบการเงินท่ีผู้สอบบญัชีรับรองปีปัจจบุนั
3. ทะเบียนสนิทรัพย์ท่ีแสดงเงินลงทนุตามโครงการท่ีได้รับสง่เสริม
4. ให้ท าสรุปการใช้สทิธิฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ผ่านมาพร้อมส าเนา ภงด.50 ตัง้แต่ปีที่ออกบตัรสง่เสริมจนถึงปีปัจจบุนั (กรณีได้รับสทิธิฯ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล) 
5. ส าเนา INVOICE / BILL OF LADING / AIRWAY BILL ฉบบัแรกที่มีรายได้ หรือหลกัฐานใดๆ  ท่ียืนยนัวนัเร่ิมมีรายได้ตามโครงการ
6. แผนภมูขิัน้ตอนการผลติหรือบริการ ซึง่ระบรุายการเคร่ืองจกัรหลกัที่ใช้ในแต่ละขัน้ตอนการผลติ
7. แผนผงัการติดตัง้เคร่ืองจกัร
8. กรณีมีเง่ือนไข ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบคุลากรเฉพาะด้านส าหรับกิจการฐานความรู้ ให้จดัท า “เอกสารแนบ” เพิ่มเติม
9. กรณีได้รับสง่เสริมตามมาตรการพิเศษเพ่ือกระตุ้นการลงทนุในปีแห่งการลงทนุ (TIY)  หรือ ตามมาตรการเร่งรัดการลงทนุ (Thailand Plus)  

ให้แนบแบบฟอร์ม F PM OP 20 เพิ่มเติม
๑๐. กรณีมีเง่ือนไขตามมาตรการพิเศษอ่ืนๆ ให้แนบเอกสารท่ีแสดงว่าปฏิบตัิได้ตามเง่ือนไขนัน้ๆ 

แบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ 64

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ส าคัญ 
ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

โครงการ
ที่ระบุในบัตรส่งเสริม
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ส าเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)
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ทะเบียนสินทรัพย์ (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)
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ทะเบียนสินทรัพย์ (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)
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ทะเบียนสินทรัพย์ (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)



สรุปการใช้สิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคลที่ผ่านมาพร้อมส าเนา ภงด.50 69(เอกสารแนบประกอบส าคัญ)



ตัวอย่างสรุปการการแจกแจงสินทรัพย์ตามงบการเงนิ กรณีมีหลายบตัรส่งเสริม 70(เอกสารแนบประกอบส าคัญ)
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แผนภูมขัิน้ตอนการผลติ (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)

✓ ขั้นตอนกำรผลิต ณ วันเปิดด ำเนินกำรต้องครบถ้วน
และผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์ตำมบัตรส่งเสริม

หำกขั้นตอนปัจจุบันไม่ตรงกันกับที่ขออนุมัติให้แก้ไขได้ 
โดยที่สำระส ำคัญของโครงกำรยังคงเดิม

✓ ทุกขั้นตอนกำรผลิตจะต้องมีกำรลงทุนเครื่องจักร
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Layout เคร่ืองจักร (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)
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ข้อมูลทั่วไป



74

รายละเอียดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ตดิตัง้ใช้ในโครงการ
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ช่ือเคร่ืองจกัร
เลขท่ีทะเบียนสินทรัพย์ วนัท่ีท าเข้า/วนัท่ีได้มา

หนงัสืออนมุตัสิัง่ปลอ่ย

เลขท่ี Invoice

รวมมลูคา่

ราคาทนุ

รายละเอียดเคร่ืองจักร
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INVOICE และใบขนขาเข้า
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ใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจักรใช้
แล้วจากต่างประเทศ
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การค านวณขนาดกจิการ



79

การค านวณขนาดกจิการ
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การค านวณขนาดกจิการ
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การค านวณขนาดกจิการ

กรณีผลติภณัฑ์ตามโครงการ
มี 2 หน่วย

ชิน้ ตนั

น า้หนกัต่อชิน้
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การสรุปก าลังผลิตขัน้เปิดด าเนินการ

ก. ก าลงัผลิตครบโครงการ
- ตรงตามบัตรส่งเสริม เปิดตามบตัรสง่เสริม
- แตกต่างจากบัตรฯ ไม่เกนิ  20% เปิดตามบตัรสง่เสริม หรือเปิดตามท่ีตรวจพบจริง

ข. ก าลงัผลิต น้อยกว่าโครงการ เกนิ – 20%
- ลดก าลงัผลติเป็นเทา่ท่ีตรวจพบและบริษัทยืนยนั

ค. ก าลงัผลิต มากกว่าโครงการ เกนิ – 20%
- เพิ่มก าลงัผลติเป็นเทา่ท่ีตรวจพบและบริษัทยืนยนัและตามหลกัเกณฑ์ส านกังาน (กรณีสิทธิตา่ง)
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แก้ไขโครงการ
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การขอแก้ไขโครงการ ก าลังผลิต

❑ บริษัทฯ ขอแก้ไขขนาดกิจการโดย ลดก าลังผลิต/เพิ่มก าลังผลิต ตามความสามารถ
ของเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูจ่ริง 

❑บริษัทฯ ขอแก้ไขก าลงัผลติโดย ลด/เพิ่มเวลาท างาน จากเดมิ เป็นมีก าลงั
ผลิต………………………………………………….
(เวลาท างาน .......... ชัว่โมง/วนั : ..........วนั/ปี)  



85

การขอแก้ไขโครงการ

❑บริษัทฯ ขอแก้ไขหน่วยของก าลังผลิต จากเดมิเป็น……………………….………………… ซึง่ไม่
กระทบกบันยัส าคญัของก าลงัผลติ เช่น จากคูเ่ป็นชิน้ เป็นต้น

❑บริษัทฯ ขอยกเลิกชนิดผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ……………………….เน่ืองจากบริษัทไมมี่การ
ลงทนุในผลติภณัฑ์ดงักลา่ว

❑บริษัทฯ ขอยกเลิกเงื่อนไข ISO กรณีโครงการมีขนาดการลงทนุไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุ
หมนุเวียนไม่เกิน 10 ล้านบาท

❑บริษัทฯ ขอแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น จากเดมิเป็น..........................................................................
❑ บริษัทฯ ขอแก้ไขทุนจดทะเบียน จากเดมิเป็น..............................................................................
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การขอแก้ไขโครงการ       พร้อมเปิดด าเนินการ

(F PA PC 01-05)

❑ บริษัทฯ ขอแก้ไข...........................................................(ให้แนบแบบ      
ค าขอแก้ไขโครงการฯเป็นเอกสารเพิ่มเติมโดยอ้างอิงเลขท่ีลงรับของแบบ
ค าขออนญุาตเปิดด าเนินการนี)้
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การขอแก้ไขโครงการ       พร้อมเปิดด าเนินการ
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ขนาดการลงทุน
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ขนาดการลงทุน
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กจิการฐานความรู้

ให้จดัเตรียมเอกสาร/รายละเอียด ดงันี ้
1. ภงด.1ก. ของทกุปี ตัง้แตปี่ท่ีย่ืนขอรับการสง่เสริมฯถงึปีลา่สดุท่ีย่ืนขอเปิดด าเนินการ 

- กรณีเป็นโครงการขยาย ให้เตรียม ภ.ง.ด.1ก ของปีก่อนย่ืนขอรับการสง่เสริม 1 ปี เพิ่มเติม
- กรณีปีก่อนครบเปิดด าเนินการไมไ่ด้ตามเง่ือนไข ให้เตรียมข้อมลู ภ.ง.ด.1 
และท าสรุปรายเดือนจนถึงวนัครบเปิดด าเนินการ

2. ผงัโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) พร้อมระบตุ าแหน่งของบคุลากร (ทัง้ท่ีเป็นเฉพาะด้านและทัว่ไป) 
ส าเนาวฒุิการศกึษาของบคุลากรเฉพาะด้าน เช่น ส าเนาประกาศนียบตัร หรือ ส าเนา Transcript เป็นต้น  

(กรณีบคุลากรด้าน IT ท่ีไมไ่ด้จบด้าน IT ต้องแนบ Portfolio เพ่ือแสดงถึงความสามารถและคณุสมบตัิด้าน IT)
3. สรุปรายละเอียดการจ้างงานบคุลากรเฉพาะด้าน ให้กรอกตามท่ีจ่ายจริง จาก ภ.ง.ด.1ก ในแตล่ะปี

เอกสารแนบ
ส าหรับกิจการฐานความรู้ที่มีเงื่อนไขต้องมีค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนบุคลากรเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี
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กิจการฐานความรู้
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กิจการฐานความรู้

No. Id Code Name Surname Income per year Salary Position name Department Name
Start Date -

OIC
Education Institution Faculty

1 00XXX นายA 1,200,000.00 140,777.00
Head of Quality Assurance 
- HCC

Quality Assurance and Quality 
Management - Personal Care & 

HCC
01/01/2019 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล เภสัชศาสตร์

2 00XXX นางสาว c 800,000.00 95,389.82
Head of Health Care and 
Confectionery Research 
and Development

HCC Operations 1/1/2019 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล เภสัชศาสตร์

3 00XXX นางสาว D 800,100.00 24,234.00
Senior Energy Drinks 
Research and 
Development Executive

Energy Drinks Research and 
Development

01/01/2019 ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์

4 00XXX นาง E 400,000.00 5,427.09
Functional Drinks Research 
and Development 
Executive

Functional Drinks Research and 
Development

1/1/2019 ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์

วิทยาศาสตร์

5 00XXX นาย F 600,00.00 17,885.60
Senior Confectionery 
Research and 
Development Executive

Health Care and Confectionery 
Research and Development

01/01/2019 ปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์

6 00XXX นางสาว G 500,000.00 9,723.47
Functional Drinks Research 
and Development 
Executive

Functional Drinks Research and 
Development

01/01/2009 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร์

9,663,404.43
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กิจการฐานความรู้
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กิจการฐานความรู้



การก าหนดความหมายรายการเงนิลงทุน

4

ตามประกาศที่ ป.1/2545
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ค าชีแ้จง เร่ือง การตรวจสอบราคาทุนและรายการเงนิลงทุน

1. การรายงานรายการเงนิลงทุน
1.1 ให้ผู้ มีหน้าท่ีในการจดัท าบญัชีของผู้ได้รับการสง่เสริมฯ น าทะเบียนสนิทรัพย์ และหลกัฐานประกอบการซือ้และ

การช าระเงิน เช่น ใบสง่ของ/ใบก ากบัสนิค้า ใบขนสินค้าขาเข้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น มาพสูิจน์รายการเงนิลงทุน ตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุท่ี ป. 1/2545 ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2545 เร่ือง การก าหนดความหมาย
รายการเงินลงทนุ 

1.2 แนวทางการรายงานมลูค่าเงินลงทนุเพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตามรายการเงินลงทนุ มีดงันี ้
1) จะนบัขนาดเงินลงทนุเฉพาะรายการท่ีมีหลกัฐานพิสจูน์ได้วา่
- เป็นการลงทนุเฉพาะของโครงการนี ้และจะต้องมีอยู่ใช้ในโครงการท่ีได้รับการสง่เสริมนัน้จริง 
ณ สถานประกอบการในวนัตรวจสอบ
- ต้องได้มานบัตัง้แตว่นัท่ีย่ืนค าขอรับการสง่เสริมจนถงึวนัครบก าหนดเปิดด าเนินการ โดยพิจารณาจาก
วนัท่ีน าเข้าตามใบขนฯ หรือวนัท่ีได้มา (วนัรับมอบ) หากได้มาก่อนต้องได้รับอนมุตัิให้ใช้ในโครงการ
- มีการลงทุนจริงตามรายการเงินลงทนุ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ
ท่ี ป. 1/2545 ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2545 เร่ือง การก าหนดความหมายรายการเงินลงทนุเทา่นัน้หรือเป็นไป
ตามแนวทางการปฏิบตัิท่ีส านกังานก าหนด
2) วนัยตุิการนบัขนาดการลงทนุ จะต้องไมเ่กินวนัครบก าหนดเปิดด าเนินการ 
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1.  เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวียน ที่ใช้ส าหรับการก าหนดจ านวนภาษี
เงนิได้นิตบุิคคลที่จะได้รับการยกเว้นตามสัดส่วนที่คณะกรรมการก าหนด ได้แก่

ความหมายของรายการในช่อง (A) การกรอกข้อมูลในช่อง (B) 
1. ค่าก่อสร้าง
- กรณีก่อสร้างเอง หมายถึง การก่อสร้างอาคาร
ส านกังาน โรงงาน สาธารณปูโภค และสิ่งอ านวย
ความสะดวกตา่งๆ รวมถึงกรณีต่อเติมหรือ
ปรับปรุง

ใช้ราคาทนุ/ราคาท่ีได้มา
1) กรณีว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ต้นทนุคือจ านวนเงินท่ีกิจการตกลง
ตามสญัญาก่อสร้าง
2) กรณีท่ีก่อสร้างเอง การค านวณต้นทนุเร่ิมตัง้แต ่ค่าเขียนแบบ 
ค่าธรรมเนียมขออนญุาต ค่าวสัดกุ่อสร้าง ค่าแรง คา่ท าฐานราก จนกระทัง่ 
อาคาร/โรงงานเสร็จ

- กรณีซือ้อาคารหรือใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้ว ให้ใช้มลูค่าตามสญัญาซือ้ขายหรือราคาสทุธิตามบญัชีของ
งวดบญัชีก่อนย่ืนค าขอรับการสง่เสริมแล้วแตก่รณี

- กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงาน ให้ใช้ค่าเช่าตามสญัญาการเช่าอาคารหรือโรงงาน ทัง้นี ้จะต้องมี
ระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปีซึง่จดทะเบียนกบัส านกังานท่ีดินแล้ว หาก
เป็นสญัญาเช่าอาคาร/โรงงานท่ีรวมพร้อมที่ดินจะไม่นบัเป็นเงินลงทนุทัง้
สญัญา
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- กรณีซือ้เคร่ืองจักร ใช้ราคาทนุ/ราคาที่ได้มาของเคร่ืองจกัร รวมถึงคา่ติดตัง้ 
ค่าทดลองเคร่ือง ค่าวิชาการท่ีรวมอยู่ในต้นทนุเคร่ืองจกัร
1) กรณีบนัทกึบญัชีเป็นสินทรัพย์ ต้องแสดงไว้ในงบการเงินท่ีมีผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบรับรองการมีอยู่จริงของสินทรัพย์ในรอบ บญัชีนัน้ 
2) กรณีบนัทกึบญัชีเป็นคา่ใช้จ่าย หรือไม่ได้บนัทกึบญัชีเป็นสินทรัพย์ ต้องแนบ
เอกสารหลกัฐานการซือ้เคร่ืองจกัรพร้อมรูปถ่ายเคร่ืองจกัรนัน้

- กรณีเช่าเคร่ืองจักร ให้ใช้มลูค่าตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญามากกว่า 1 ปี โดยบันทกึบญัชีไว้ และ
จะต้องแนบเอกสารหลกัฐานสญัญาเช่านัน้ 

- กรณีเช่าซือ้ เช่าลิสซิ่งเคร่ืองจักร ให้ใช้มลูค่าตามสญัญาเช่าซือ้ เช่าลิสซ่ิง โดยบนัทกึบญัชีไว้ และจะต้องแนบ
เอกสารหลกัฐานสญัญาเช่าซือ้ เช่าลิสซ่ิง นัน้ 

- กรณีเคร่ืองจักรที่บริษัทในเครือให้มาโดยไม่คดิ
ค่าตอบแทน และได้ระบุในค าขอรับการส่งเสริม

ให้ใช้มลูค่าตามบญัชีของบริษัทท่ีให้เคร่ืองจกัรโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัย่ืน
ค าขอรับการสง่เสริม และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานการน าเข้าเคร่ืองจกัรนัน้

- กรณีจ านองเคร่ืองจักร ใช้ราคาทนุ/ราคาที่ได้มาของเคร่ืองจกัร เช่นเดียวกบักรณีซือ้เคร่ืองจกัร

2. ค่าเคร่ืองจักร หมายถึง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีเป็นไปตามค าจ ากดัความว่าด้วย “เคร่ืองจกัร” ตาม
มาตรา 4 แห่ง พรบ. สง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 และประกาศ สกท. ท่ี ป.1/2545 และต้องมีอยู่ใช้ใน
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมนัน้จริงในวันเปิดด าเนินการ
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3. ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ
หมายถึง คา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทใหม่ 

ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และคา่
หนงัสือบริคณห์สนธิ

ให้ใช้มลูค่าท่ีบันทกึบญัชีไว้ และแนบเอกสารหลกัฐานนัน้

4. มูลค่าสินทรัพย์อ่ืนๆ 
- อปุกรณ์ส านกังาน และยานพาหนะ เฉพาะกรณีขอรับ
การส่งเสริมในนามบริษัทท่ีจะตัง้ขึน้ใหม่และขอ รับการ
สง่เสริมเพ่ือโยกย้ายสถานประกอบการเท่านัน้

ให้ใช้มลูค่าท่ีบันทกึบญัชีไว้ และแนบเอกสารหลกัฐานนัน้

- ค่าสมัปทาน ค่าประทานบตัร และสินทรัพย์ท่ีเก่ียวกบั
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ่ายให้กบัรัฐ  

ให้ใช้มลูค่าท่ีบันทกึบญัชีไว้ และแนบเอกสารหลกัฐานนัน้

การกรอกมูลค่าในช่อง (B) ให้กรอกข้อมลูในแตล่ะกรณีดงันี ้
- กรณีโครงการริเร่ิม ให้กรอกมลูคา่ตัง้แตข้่อ 1. ถึง ข้อ 4. 
- กรณีโครงการขยาย ให้กรอกมลูค่าเฉพาะข้อ 1. และข้อ 2. 
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ตัวอย่างการใช้สิทธิ 

โครงการได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลมีมูลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี
ปีที่ ก าไรสุทธิ มูลค่าภาษี มูลค่าภาษีสะสม
1 60 12 12
2 70 14 26
3 100 20 46
4 80 16 62
5 50 10 เกนิใช้ได้เพยีง 8
6 - - -
7 - - -
8 - - -
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ตัวอย่างการใช้สิทธิ 

โครงการได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลมีมูลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี

ปีที่ ก าไรสุทธิ มูลค่าภาษี มูลค่าภาษีสะสม

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)
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