
ข้อปฏิบัติการ จัดตั้งบัญชีวัตถุดิบ 

หลังได้รับบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เวลา  09.30- 12.00 น. 

คุณนัยนา ชัยศริิ

หัวหนา้แผนกบรกิารภมูิภาค

วิทยากร:



ก าหนดการ

หัวข้อสัมมนา

• การตั้งบัญชีรายการวัตถุดิบ จากบัตรเดิมมาบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ

• การโอนข้อมูลสูตรการผลิต จากบัตรเดิมมาบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ

• การก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก บัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ

• ข้อควรรู้

• ค าถามน้ี มีค าตอบ



มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เป็นมาตรการที่ส านักงานส่งเสริมการลงทุน ได้เพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนท้ังภาคการผลิตและการบรกิาร ตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2564 ได้แก่

ด้านการประหยดัพลงังาน 

การใช้พลงังานทดแทนหรอื

การลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดลอ้ม

ด้านการปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัร ด้านการวจิัยและพฒันาหรอื

ออกแบบทางวศิวกรรม



มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้านการยกระดับไปสูม่าตร

ฐานเพื่อความยัง่ยนืใน

ระดับสากล

ด้านการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล ด้านการยกระดบัไปสู่

อุตสาหกรรม 4.0

BOI



มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

สิทธิและประโยชน์

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี

2. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นับจากวันที่มีราย

ได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม



กรณีปรับปรุงประสิทธิภาพ

ประเภทบตัรปรบัปรงุประสทิธิภาพ

1. การปรับปรุงทั้งโครงการ

2. การปรับปรุงบางส่วนของโครงการ

3. ปรับปรุงจากหลายโครงการ



กรณีปรับปรุงประสิทธิภาพ



กรณีปรับปรุงประสิทธิภาพ



กรณีปรับปรุงประสิทธิภาพ



ขั้นตอนด าเนินการ

บริษัทประสานงาน 

สกท.

ฝ่ายบัตรออกบตัร

ส่งเสรมิ

บันทึกสั่งการ 

สมาคม

บริษัทด าเนนิการ

กับสมาคม

บริษัทตดิตอ่ขอรบั

บัตรส่งเสรมิ



ประสานงาน สกท. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1. ติดต่อหนว่ยงานที่สังกดั 1-4 เพื่อขอรบัสทิธิและประโยชนบ์ัตร

ปรับปรงุประสิทธภิาพ

2. ติดต่อกลุ่มบัตรสง่เสรมิ เพื่อขอรบับตัรสง่เสรมิฉบับใหม่ ทั้งนี้  

เมื่อบัตรสง่เสริมฉบบัใหม่ไดร้บัการอนุมัติแล้ว กลุ่มบัตรฯจะ

ท าการส่ง E-Mail ให้บรษิัททราบตาม E-Mail ที่บริษัทแจ้งไว้



ประสานงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน

เมื่อสมาคมไดร้บับันทกึ สั่งการจากกลุม่บตัรส่งเสรมิ จะประสานงานบรษิัท ทาง E-Mail

เพื่อแจง้ใหบ้รษิัท ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ติดตอ่ขอรบับตัรส่งเสรมิจากฝา่ยบตัรฯ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน BOI

2. ด าเนินการขอรหสัโครงการ กับสมาคม (IC) ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ www@ic.or.th

mailto:www@ic.or.th


ประสานงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน

บริษัทด าเนนิการ ดาวน์โหลดแบบฟอรม์
ขออนุมตั ิProject Code โดยบรษิัทจะได้

รับตวัเลข 6 หลัก ส่วนหลกัที่ 7 คือมาตรา 

หลักที่ 8 ระบุ 3

การขอรหสัโครงการ



ประสานงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน

3. เมื่อบรษิัทไดร้บัแจ้งรหสัโครงการแล้วให้มาด าเนินการกบัสมาคมสว่น

งานวตัถุดบิ เพื่อขอใชบ้รกิาร โดยจัดเตรยีมเอกสารดังนี้

เอกสารส าหรบัลงทะเบยีนระบบ

1. แบบฟอรม์ ข้อที่ 2

2. ส าเนาบตัรส่งเสรมิ

3. หนังสือแจง้รหสัโครงการ



ประสานงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน



ประสานงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน

4. เอกสารเพือ่ขอก าหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ตามแบบฟอรม์ข้อที่ 2 

โดยเงื่อนไขวนัที่เริม่ใชส้ทิธิแ์ละสิ้นสุดสทิธิ ์ ตามระยะเวลาของ

โครงการเดมิ ทั้งนี้วนัทีส่ิน้สดุ สามารถตรวจสอบได้ตามบตัรส่งเสรมิ



ประสานงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน



ประสานงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน



ประสานงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน

5. เรื่องสตูรการผลติ หากบรษิัทประสงค์จะขอสตูรการผลติใหม ่สามารถยื่นผ่านระบบ
งานฐานขอ้มูล Online ได้ หรือหากประสงคจ์ะขอโอนสตูรการผลติ จากโครงการเดมิ 

มาใช้ในโครงการใหม่ บริษัทดาวน์โหลดแบบฟอรม์จาก www@ic.or.th และน ามายื่น

ที่สมาคม เพื่อจดัท าบนัทกึใหส้ านกังานพจิารณา

แบบฟอรม์ขอ้ที่ 4

mailto:www@ic.or.th%20ยื่นผ่าน


ประสานงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน



ส่วนของ สมาคมสโมสรนักลงทุน

เมื่อสมาคม ได้รับเอกสารตามข้างตน้ แล้ว จะด าเนินการดงันี้

1. ลงทะเบยีนสรา้งรหัสโครงการใหม่ให้กบับรษิัท 

2. ท าการตัง้บญัชรีายการวตัถุดบิ ชื่อหลัก MML และ ชื่อรอง DESC

โดยโอนจากขอ้มลูโครงการเดมิ ซึ่งหากพบวา่ม ีBalance คงเหลอืจากโครงการเดมิ

จะยกมาเปน็ Start _QTY ของโครงการใหม่ 

(ขั้นตอนนี้บรษิัทจะตอ้งวางแผนหยุดการท าธรุกรรมใดๆทีจ่ะมผีลตอ่ตวัเลข Balance) 

ส าหรบัโครงการเดมิ สมาคมจะด าเนินการระงบัสิทธิท์ันที

3. สมาคมจดัท ารายงานตอ่ สกท. เพื่อด าเนินการยกเลกิบตัรส่งเสรมิตอ่ไป



สรุปสาระข้อควรรู้

• เมื่อไดร้บัแจง้การออกบตัรส่งเสรมิจากกลุม่บตัรสง่เสรมิ บริษัทควรรบีติดตอ่

เพื่อขอรบับตัร และน ามาด าเนินการกบัสมาคม ซึ่งหากสมาคมไดร้บับนัทกึสั่ง

การใหร้ะงบัสทิธิโ์ครงการเดมิ จะส่งผลกระทบตอ่การด าเนินการของบรษิัท

• ส านักงานจะด าเนินการยกเลิกบตัรสง่เสรมิฉบบัเดมิ โดยประมาณภายใน 

3 เดือนนบัจากทีอ่อกบตัรส่งเสรมิฉบบัใหม ่ดังนั้นบรษิัทจะตอ้งด าเนินการ

เคลียรข์อ้มูลบตัรส่งเสรมิใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่ไม่ใหม้ีภาระภาษีอากร



สรุปสาระข้อควรรู้

กรณีระยะเวลาการใชส้ทิธิ์ใกลจ้ะสิ้นสุดสทิธิ ์บริษัทควรเรง่

ด าเนินการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์กบั สกท. ภายใตบ้ัตร

ส่งเสรมิฉบับใหม่ โดยเงื่อนไขของการขอขยายระยะเวลา

• จะต้องไม่มีใบขนสนิคา้ขาออกคงคา้งเกนิ 1 ปี ที่ยังไม่น ามา

ตัดบัญชนีับจากวนัที่ยื่นเรือ่ง

• จะต้องขอขยายเวลากอ่นสิน้สุดสทิธิไ์มเ่กิน 3 เดือน หรือหลัง

หมดสทิธิฯ์แลว้ไมเ่กิน 6 เดือน 

• ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ระบบขยายเวลามาตรา 36 ของ สกท.



สรุปสาระข้อควรรู้

• บริษัทจะต้องหยดุการท าธุรกรรมภายใตโ้ครงการหรือบัตร

เดิม เมื่อไดร้บับตัรส่งเสรมิฉบบัใหม่

• กรณีบรษิัทมีใบขนสนิคา้ขาออก ภายใต้บตัรสง่เสรมิฉบับเดิม 

คงค้างยงัไม่น ามาตัดบญัชี สามารถน ามาตัดบัญชีภายใตบ้ัตร

ส่งเสรมิฉบับใหม่ได ้ซึ่งจะตอ้งมสีตูรการผลติรองรบัการตัด

บัญชีนั้น



สรุปสาระข้อควรรู้

• กรณีบรษิัทยื่นขออนญุาตส่งออกวตัถุดบิไปตา่งประเทศ ส าหรบั

หนังสอือนุมัติสัง่ปลอ่ยวตัถุดบิที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการเดมิ ก่อนที่จะ

มีการตัง้บัญชโีครงการวตัถุดิบโครงการใหม ่บริษัทจะไม่สามารถยืน่

ผ่านระบบงานฐานข้อมลูออนไลน์ได้

สาเหตุ

ระบบจะตรวจสอบยอด Balance ในโครงการตามเลขที่หนังสือ

อนุมัติที่สัง่ปลอ่ย ซึ่งโครงการตามหนังสืออนุมัติที่สั่งปลอ่ยนั้น ยอด

Balance ได้ถูกปรบัเปน็ศูนย์และโครงการนั้นไดถู้กระงับสทิธิไ์ปแลว้



สรุปสาระข้อควรรู้

วิธีด าเนนิการ

กรณีนี ้บริษัทจะต้องยืน่ขออนุมัตสิง่ออกวตัถุดบิไป

ต่างประเทศ แบบ Manual กับ เจ้าหนา้ที ่สกท. และน าหนังสือ

อนุมัติมาท าการปรบัยอดกบัสมาคมต่อไป



สิ่งที่สมาคม ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม สกท.

• หากโครงการใดทีไ่มไ่ดต้ัดบญัชีวัตถุดบิเกนิ 4 เดือน ส านักงานฯ 

จะออกหนงัสอืแจง้เตอืนไปยังบรษิัทเพือ่ขอใหเ้รง่ด าเนินการฯ 

ภายใน 15 นับจากวนัทีไ่ด้รับหนังสือ 

• หากไมส่ามารถด าเนินการไดต้ามก าหนด จะถูกระงบัสิทธิ์การสัง่

ปล่อยวัตถุดิบของทกุโครงการ

ติดตามโครงการที่ไมไ่ดท้ าการตัดบัญชวีตัถุดิบเกนิ 4 เดือน



สิ่งที่สมาคม ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม สกท.

• หากไมส่ามารถตัดบญัชีวตัถดุบิไดภ้ายใน 4 เดือนให้ท าหนังสือ

ชี้แจงถึงสาเหตทุี่ไมส่ามารถตดับญัชีวัตถดุบิไดใ้นชว่งระยะเวลา 

4 เดือน ถึง สกท.

“กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน”



สิ่งที่สมาคม ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม สกท.

• ส าหรบัโครงการทีม่ีปริมาณวตัถุดิบคงเหลอื (Balance)

• เป็นโครงการทีส่ถานะการเคลื่อนไหวปกติ

• ส านักงานฯ ออกหนังสือแจง้เตอืน เพื่อเรง่ใหด้ าเนินการขยาย

ระยะเวลาภายใน 6 เดือน นับตั้งแตว่นัทีส่ิน้สดุสิทธิ์

• กรณีเกนิ 6 เดือน จะต้องขอรบัสิทธิ์เพิม่เตมิ กับ สกท.

ติดตามโครงการ ณ วันสิ้นสุดสิทธิ์



สิ่งที่สมาคม ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม สกท.

• ส าหรบัโครงการทีม่ีปริมาณวตัถุดิบคงเหลอื (Balance)

• เป็นโครงการที่สถานะการเคลือ่นไหวปกติ

• ส านักงานฯ ออกหนังสือแจ้งเตอืน เพื่อเรง่ใหด้ าเนินการตัดบัญชี

วัตถุดิบคงเหลือ ให้แลว้เสรจ็ภายใน 2 ปีนับจากวนัที่สิน้สุดสทิธิ์

• หากบรษิัทไมด่ าเนนิการ ส านักงานฯจะออกหนงัสือเพกิถอนสิทธิ ์

ให้กับบรษิัท โดยมีภาระภาษีอากร

ติดตามโครงการ สิ้นสุดสทิธิ์แต่ไม่เกนิ 2 ปี



สิ่งที่สมาคม ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม สกท.

• ส าหรบัโครงการทีม่ีปรมิาณวตัถุดิบคงเหลือ (Balance)

• เป็นโครงการทีส่ถานะการเคลือ่นไหวปกติ

• ส านักงานฯ ออกหนงัสือแจง้รายการและปรมิาณวตัถุดบิคงเหลือ

• เพื่อใหบ้รษิัทยนืยนัข้อมลูแจง้กลับ ส านักงานฯภายใน 30 วัน

• กรณีเกนิเวลาที่ก าหนด ส านักงานฯจะออกหนงัสือเพกิถอนสทิธิ์

แบบมีภาระภาษีอากร

ติดตามโครงการ สิ้นสุดสิทธิเ์กนิ 2 ปี



ค าถามนี้ ~ มีค าตอบ

Q : กรณีบริษัทได้รับบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว

จะต้องน ามายื่นกับสมาคม ภายในกี่วัน

A : ไม่ควรเกิน 3 เดือน

Q : บัญชีรายการวัตถุดิบ จะต้องยื่นขออนุมัติกับ สกท.ใหม่หรือไม่

A : ไม่ต้อง สมาคมจะด าเนินการตั้งบัญชีรายการวัตถุดิบ ชื่อหลัก และชื่อรอง 

ในโครงการใหม่ โดยท าการโอนข้อมูลจากโครงการเดิมให้กับบริษทั 

ยกเว้น กรณีเป็นการปรับปรุงฯทดแทนหลายบัตรส่งเสริม

(หลายโครงการ)
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Q : กรณีโครงการเดิมมีปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ

บริษัทจะต้องด าเนินการอย่างไร

A : สมาคมจะเป็นผู้ด าเนินการโอนยอดปริมาณ

วัตถุดิบคงเหลือของโครงการเดิม โดยจะโอนไปเป็น 

Start_Qty ของโครงการใหม่ ทั้งนี้ก่อนด าเนินการ

บริษัทจะต้องหยุดการท าธุรกรรมใดๆ อันจะส่งผล

ต่อตัวเลขดังกล่าว และจะมีการคอนเฟิร์มก่อน

ด าเนินการ
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Q : โครงการบัตรปรับปรุงบริษัทจะต้องท าการ

ขออนุมัติสูตรการผลิตใหม่หรือไม่

A : ทั้งขึ้นอยู่กับบริษัท เพราะบางบริษัทอาจจะ

ต้องการ Revised สูตรก็สามารถท าการยื่นขอ

อนุมัติสูตรใหม่กับ สกท. ผ่านระบบงานฐานข้อมูล

ออนไลน์ หรือต้องการใช้สูตรการผลิตเดิม สามารถ

ท าเรื่องขอโอนสูตรการผลิต โดยยื่นค าร้องผ่าน

สมาคม 
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Q : การก าหนดระยะเวลาของโครงการบัตรปรับปรุงฯ

จะต้องด าเนินการอย่างไร

A : ตามเงื่อนไขของ สกท.ก าหนดให้ใช้สิทธิ์ตาม

ระยะเวลาของโครงการเดิม ทั้งนี้ในบัตรส่งเสริม

จะก าหนดวันที่สิ้นสุดสิทธิ์ โดยบริษัทจะต้องกรอก

รายละเอียดดังกล่าว ในแบบฟอร์มก าหนดวัน

น าเข้าให้กับสมาคม
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Q : บริษัทไม่ต้องการโอนข้อมูลจากโปรเจคเดิมเนื่องจากมี

รายการวัตถุดิบบางรายการที่ไม่ได้ใช้แล้ว จะสามารถ

ด าเนินการได้หรือไม่และต้องท าอย่างไร

A : หากบริษัทประสงค์จะขอยื่นบัญชีรายวัตถุดิบใหม่

สามารถด าเนินการได้ หลังจากที่สมาคมบันทึก

รหัสโครงการบัตรปรับปรุงฯ แล้ว บริษัทสามารถ

ยื่นขอบัญชีรายการฯผ่านระบบงานฐานข้อมูล

ออนไลน์ได้
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Q : กรณีเป็นบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพบางส่วนนั้น 

บริษัทจะต้องด าเนินการอย่างไรและสามารถใช้ได้ทั้ง

โครงการเดิมและโครงการใหม่หรือไม่

A : กรณีดังกล่าวบริษัทจะต้องด าเนินการขออนุมัติ

บัญชีรายการวัตถุดิบชื่อหลัก ชื่อรอง และสูตร

การผลิตใหม่กับ สกท. และบริษัทสามารถใช้สิทธิ์

ได้ทั้ง 2 โครงการ
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Q : กรณีบริษัทได้รับบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่ง

เป็นการทดแทนโครงการที่มีการรวม Max Stock 

จะต้องด าเนินการ  

A : (1) กรณีเป็นการปรับปรุงฯทดแทนทั้งโครงการที่มีการรวม 

Max Stock สามารถด าเนินการโอนบัญชีรายการไปที่

โครงการใหม่ได้

(2) กรณีเป็นการปรับปรุงฯทดแทนบางบัตรส่งเสริมที่

รวมอยู่ในโครงการรวม Max Stock กรณีนี้บริษัท

จะต้องขออนุมัติบัญชีรายวัตถุดิบและสูตรการผลิตใหม่  

(เป็นกรณีพิเศษต้องให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล)
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Q : กรณีบริษัทได้รับอนุมัติส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศแบบ 

Paper จาก สกท. ซึ่งเป็นเอกสารก่อนที่จะได้รับอนุมัติ

บัตรปรับปรุงฯ โดยเอกสารจะระบุเลขที่บัตรส่งเสริมของ

โครงการเดิมนั้น บริษัทจะน าเอกสารมาท าการปรับยอดใน

โครงการบัตรปรับปรุงฯ ได้หรือไม่

A : กรณีนี้บริษัทสามารถน าเอกสารมายื่นขอปรับยอดใน

โครงการบัตรปรับปรุงฯได้ โดยให้หมายเหตุแจ้งในจดหมาย

บริษัท เพื่อให้พนักงานทราบว่าเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุงฯ บริษัทไม่ต้องแก้ไขหนังสืออนุมัติ
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