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วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
และขัน้ตอนการเปิดด าเนินการ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นางสาวณัฐริกา สุธะกาล

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏบิัตกิาร

Thailand Board of Investment

งานสัมมนา “ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภาคที ่6 (สุราษฎรธ์านี)”
(ออนไลนผ่์านโปรแกรม Zoom Webinar)
วันพุธที ่25 มกราคม 2566



Agenda
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 สิทธิประโยชนแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วข้องกับการเปิดด าเนินการ
 การก าหนดเวลาการน าเข้าเคร่ืองจักรและเปิดด าเนินการ

ตามประกาศที ่ป.1/2548
 วิธีปฏิบัตกิารตรวจสอบการเปิดด าเนินการและการเตรียมข้อมูลส าหรับ

ผู้ขอยืน่ค าขอเปิดด าเนินการ
 การก าหนดความหมายรายการเงนิลงทุน ตามประกาศที ่ป.1/2545
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กลุ่มเป้าหมาย

➢ผูท่ี้ไดร้บับตัรสง่เสรมิแลว้
➢ผูท่ี้อยู่ระหวา่งการใชส้ิทธิและประโยชนข์องบตัรสง่เสรมิ
➢ผูท่ี้อยู่ระหวา่งเตรยีมพรอ้มขออนญุาตเปิดด าเนินการ

“วิธีปฏิบตัิหลงัไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ”
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การขอเปิดด าเนินการ
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เว็บไซต์ BOI www.boi.go.th
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แบบฟอรม์
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e-Services
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e-Services
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ประเภทกิจการทีใ่หก้ารส่งเสริมการลงทุน
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ตวัอย่างประเภทกิจการทีไ่ดรั้บส่งเสริมการลงทุน
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แผนภมิูการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ขอบข่ายงานกองตดิตามและประเมินผลการลงทุน 1-2

มีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังต่อไปนี้
• ติดตาม ตรวจสอบ และควบคมุดแูลการด าเนินงานของผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการสง่เสรมิการลงทนุ
• รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห ์และประเมนิผลการลงทนุของโครงการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ
• ศกึษา วิเคราะหข์อ้มลู และเสนอแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการและการประเมนิผลโครงการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ ตามท่ี

กฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุ ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุและตามที่กฎหมายว่าดว้ยการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสาหรบัอตุสาหกรรมเปา้หมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศส าหรบัอตุสาหกรรมเปา้หมาย

• ปฏิบตัิงานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรอืที่เลขาธิการมอบหมาย
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ขอบข่ายงานกองตดิตามและประเมินผลการลงทุน 1-2
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ตดิต่อส านักงาน LINE Official



ความรู้ทั่วไป
เกีย่วกับบตัรส่งเสริม

1
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รายงานผลการด าเนินการ

รายงานความคืบหน้าโครงการ

e-Monitoring
ปีละ 1 คร้ัง ทุก ก.ค.

e-Monitoring
ปีละ 2 คร้ัง ทุก ก.พ. และ ก.ค.
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“ จะตอ้งด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสรจ็ 
พรอ้มทีจ่ะเปิดด ำเนนิกำรได้
ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกนิ 36 เดอืน
นบัแตว่นัออกบตัรสง่เสรมิ 
โดยจะตอ้งขอเปิดด ำเนนิกำร
ตำมแบบทีส่  ำนกังำนก ำหนด
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เงือ่นไข



วัตถุประสงคข์องการเปิดด าเนินการ

▰ เพื่อใหก้ารท างานมีประสทิธิภาพและลดภาระการตรวจสอบจึงก าหนดใหมี้การ
ตรวจสอบการเปิดด าเนินการเพียงครัง้เดียว ซึ่งไดย้กเลิกประกาศท่ี ป.4/2542 
แลว้ และใหใ้ชป้ระกาศท่ี ป1/2548 แทน

▰ เพื่อใหมี้การตรวจสอบท่ีชดัเจนส าหรบัโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิ ตัง้แต่ 1 ธ.ค.44 
ท่ีก าหนดมูลค่าภาษีเงินไดสู้งสุดท่ีจะไดร้บัยกเวน้ และจะมีการปรบัเปลี่ยน
จ านวนเงินลงทนุฯท่ีแทจ้รงิในวนัเปิดด าเนินการ
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แนวทางปฏบิัตงิานการเปิดด าเนินการ

▰ การเปิดด าเนินการมีก าหนดวนัท่ีแน่นอนวนัเดียวโดยถือเอาวนัท่ีครบ
ก าหนดเง่ือนไขหรือวันท่ีโครงการแจ้งความประสงค์ว่าจะขอเปิ ด
ด าเนินการซึ่งจะตอ้งมีสาระส าคญัครบตามค าจ ากดัความของการเปิด
ด าเนินการ แตต่อ้งไมเ่กินวนัครบก าหนดตามเง่ือนไข

▰ การเ ปิดด า เนินการหมายถึง โครงการ ท่ี มีการลงทุนอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ขั้นต ่ า เพื่ อผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการตามท่ี ได้รับ
การส่งเสริม  โดยมีกรรมวิธีการผลิตหรือขัน้ตอนการใหบ้ริการ สถาน
ประกอบการ  และสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิใหก้าร
สง่เสรมิ
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ตวัอย่างแบบฟอรม์ยืน่ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

แบบฟอรม์ค าขออนญุาตเปิดด าเนินการมี 3 แบบ
❑ส าหรบัค าขออนญุาตเปิดด าเนินการทั่วไป
❑ส าหรบัค าขออนญุาตเปิดด าเนินการโครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพ
❑ส ำหรับค ำขออนุญำตเปิดด ำเนินกำรโครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเศรษฐกิจฐำนรำก (F PM OP 23-00)

(F PM OP 01-07) (F PM OP 19-00) ผลการด าเนินการตามตัวชีวั้ด (F PM OP 23-00)
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ตัวอย่างใบอนุญาตเปิดด าเนินการ

ใบอนญุาตเปิดด าเนินการมี 2 แบบ
❑ ใบอนญุาตเปิดด าเนินการแบบจ ากดัวงเงินยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
❑ ใบอนญุาตเปิดด าเนินการแบบไมจ่ ากดัวงเงินยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลและส าหรบักิจการท่ีไม่ไดร้บัสทิธิมาตรา 31

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

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

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

2

แสดง กรอบนโยบายหลกัท่ีใหก้ารส่งเสรมิ โดย
แบง่เป็น
0 – นโยบายสง่เสรมิการลงทนุเดิม 

(ค าขอรบัการสง่เสรมิก่อนปี 2558)
1- นโยบายสง่เสรมิการลงทนุใหม่ 

(ค าขอรบัการสง่เสรมิตัง้แต ่1 ม.ค. 58)

3

4 แสดง นโยบายท่ีโครงการไดร้บัการสง่เสรมิในขัน้
ออกบตัร โดยแบง่เป็น

5

6

แสดงรูปแบบสิทธิประโยชน ์ม.31 ท่ีไดร้บัโดยแบง่เป็น

แสดง ลกัษณะของบตัรสง่เสรมิ โดยแบง่เป็น 

หมายเหต:ุ ไม่น  า STI หรอื Merit มาก าหนดเน่ืองจากสามารถขอ 
STI/Merit ไดภ้ายหลงัจากไดร้บัการสง่เสรมิจงึไม่สามารถน าตวัเลขมา
ใชใ้นเชิงสถิติได้

0- ไม่ไดร้บั ม.31 1- ไดร้บั ม.31 วรรค 1
2- ไดร้บั ม.31 วรรค2

0- ปกติ        1- ไดเ้ฉพาะ ม.36(1)(2)   2- โอนบตัร 
3- รวมบตัร  4- โยกยา้ย

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

• ต้องยืน่แบบขอใช้สิทธิแ์ต่ไม่ก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรทีมี่  (1)

• ต้องยืน่แบบขอใช้สิทธิแ์ละก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรทีมี่  (2) 

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

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

• โครงการโยกย้าย (เดมิไม่ได้ BOI)ขึน้ต้นด้วยเลข 7

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

• โครงการรวมบตัรส่งเสริม/ร/

XXXX(X)/25XX



สิทธิประโยชนแ์ละ
เงือ่นไขทีเ่กีย่วข้องกับ
การเปิดด าเนินการ

2
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สาระส าคัญของบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริม

สิทธิประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เงือ่นไข

ทั่วไป
เฉพาะ
โครงการ
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ตัวอย่างบัตรส่งเสริม
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สิทธิและประโยชน์
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สิทธิและประโยชน์



29

สิทธิและประโยชน์
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สิทธิและประโยชน์
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เงือ่นไขทั่วไป
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เงือ่นไขทั่วไป
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เงือ่นไขทั่วไป
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เงือ่นไขทั่วไป

จัดท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายส าหรับ
กจิการทีไ่ด้รับส่งเสริมแยกต่างหาก
จากกจิการส่วนอืน่ไม่ว่าจะได้รับการ
ส่งเสริมหรือไม่

รายงานความคบืหน้าโครงการ 1 ปี 
2 คร้ัง ได้แก่ เดอืนกุมภาพนัธ ์และ
กรกฎาคมของทุกปี นับแต่ออกบัตร
ส่งเสริม ผ่านระบบ
e-MONITORING

(กรณี ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิด
ด าเนินการ)
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เงือ่นไขทั่วไป

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 1 ปี 1 คร้ัง
ภายในเดอืนกรกฎาคมของทุกปี นับแต่
ออกบัตรส่งเสริม ผ่านระบบ e-MONITORING
(จนกว่าจะสิน้สุดสภาพการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม)
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เงือ่นไขเฉพาะโครงการ เงือ่นไขเคร่ืองจักร
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เงือ่นไขเฉพาะโครงการ

วนัท่ีอนมุตัิ

วนัท่ีออกบตัร

ครบเปิดด าเนินการ
25 สิงหาคม 2561

+ 36 เดอืน

วนัสิน้สดุการนบัมลูค่าเงินลงทนุ=

เงือ่นเปิดด าเนินการ
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ทุนจดทะเบยีน
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ชนิดผลิตภัณฑ ์/ ขอบข่าย

กรณีรบัสทิธิตามมาตรา 36(1) วตัถดุิบและวสัดจุ  าเป็นนัน้ จะตอ้งใชใ้นการผลติ ผสม หรอืประกอบผลติภณัฑเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการสง่ออก 
และเฉพาะกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิเท่านัน้

กรณีรบัสทิธิตามมาตรา 28 จะตอ้งใชเ้ครื่องจกัรท่ีไดอ้นมุตัิใหย้กเวน้หรอืลดหย่อนอากรขาเขา้เฉพาะในกิจการตามบตัรสง่เสรมิ

กรณีรบัสทิธิตามมาตรา 31จดัท าบญัชีรายรบั-รายจ่ายส าหรบักิจการท่ีไดร้บัสง่เสรมิแยกต่างหากจากกิจการสว่นอื่นไมว่่าจะไดร้บัการสง่เสรมิหรอืไม่
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ชนิดผลิตภัณฑ ์/ ขอบข่าย
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ขนาดการลงทุน

ยืน่ค าขอ ครบเปิดด าเนินการ

27 ธันวาคม 2559 1 กุมภาพันธ์ 2563

ย่ืนก่อนก าหนด ย่ืนหลงัก าหนด

ผ่อนผนัใหไ้ด้
แตน่บัการลงทนุไม่เกิน

วนัที่ครบเปิด

✓ วนัน าเขา้เครือ่งจกัร/ใบขนขาเขา้
✓ Invoice การซือ้
✓ วนับนัทกึทะเบียนสินทรพัย์

ระยะเวลาท่ีนบัเป็นเงินลงทนุของโครงการ

✓ สภาพเครือ่งจกัรถกูตอ้งตามวาระ
✓ เครือ่งจกัรเป็นไปตามสาระส าคญัในโครงการ
✓ ค่าก่อสรา้งและสินทรพัยอ่ื์นๆ เป็นไปตามสาระส าคญัในโครงการ

ออกบัตรส่งเสริม

1 กุมภาพันธ์ 2560
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ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
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ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

2. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม  มีมลูค่าไม่เกิน 190,146,722.67 บาท 
และบรษัิทฯ ตอ้งน าบตัรสง่เสรมิไปติดตอ่ส านกังานเพื่อท าการปรบัเปลี่ยนจ านวนเงินภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลที่แทจ้รงิ
มิฉะนัน้ จะไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิและประโยชนก์ารยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอีกต่อไป และหากไดใ้ชส้ิทธิและประโยชน์
ดงักลา่วไมถ่กูตอ้งหรอืเกินจากวงเงินที่ก าหนดนี ้จะตอ้งด าเนินการใหถ้กูตอ้งตามระเบียบพิธีการของกรมสรรพากร
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ภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคล
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ตรวจสอบสทิธิและประโยชนย์กเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

ออกบัตร

อนุมัตโิครงการ

ครบเปิดด าเนินการ ครบ ISO

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

รายไดเ้ริม่นบัได้
หลงัจากวนัที่อนมุตัิ

✓ ส าเนาการมี
รายไดค้รัง้แรก 
First Invoice

การใชส้ิทธิยกเวน้ภาษีฯ
ปีสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบ
การปฏิบตัิตามเงื่อนไข ISO

 ไมไ่ดท้  า ISO เพิกถอน
สทิธิยกเวน้ ภาษี 1 ปี

 ยังไม่ได้ยื่นเปิดด ำเนินกำร
ไม่ให้ใช้สิทธิยกเว้นภำษี

 ตรวจสอบวงเงินภำษีขั้น
เปิดด ำเนินกำร น้อย/มำก 
กว่ำ สิทธิกำรยกเว้นภำษี
ที่ใช้ไปหรือไม่
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เงือ่นไข : การปฏบัิตติามเงือ่นไข ISO 

ระบบ e-ISO
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เงือ่นไข : ทีต่ัง้

✓ รง. 4
✓ แบบ กนอ.
✓ ใบแจง้ยกเวน้ไม่ตอ้งท า ร.ง. 4
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การด าเนินการภายหลังได้รับการส่งเสริม 

รายงานความคบืหน้าโครงการ
ปีละ 2 คร้ัง ทุกเดอืน ก.พ. และก.ค.

รายงานประจ าปี 
ปีละ 1 คร้ัง ทุกเดอืน ก.ค. 

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้่านระบบ E-MONITORING

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใชผ้่านระบบ EMT

ขอใช้สิทธิด้านเคร่ืองจักร

ขอใช้สิทธิด้านวัตถุดบิ รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC

- ใชผ้่านระบบ RMTS2011

รายงานผ่านระบบของส านักงานขอใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ

- ใชผ้่านระบบ SINGLE WINDOW
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การด าเนินการภายหลังได้รับการส่งเสริม 

ขอใช้สิทธิด้านภาษีเงนิไดฯ้ ม.31 รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้่านระบบ E-TAX

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้่านระบบ E-LAND

ขอใช้สิทธิด้านทีด่นิ

รายงานเงือ่นไขขยายเวลา
เปิดด าเนินการอย่างเดยีว

กองตดิตามและประเมินผลการลงทุน 1-2, 

ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภมูภิาค 1-7
รายงานเงือ่นไขเปิดด าเนินการ

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้า่นระบบ E-EXTENSION

- รายงานภายใน 36 เดือนนบัแต่วนัออกบตัร 
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การด าเนินการภายหลังได้รับการส่งเสริม 

รายงานเงือ่นไข ISO
รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้่านระบบ E-ISO

-รายงานภายใน 2 ปีตัง้แตว่นัครบเปิดด าเนินการ 

กองตดิตามและประเมินผลการลงทุน 1-2, 
ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภมูภิาค 1-7

- หลงัจากไดร้บัอนญุาตเปิดด าเนินการ 

รายงานเงือ่นไขหยุดกจิการ

รายงานเงือ่นไขอืน่ๆ( Merit) กองตดิตามและประเมินผลการลงทุน 1-2, 
ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภมูภิาค 1-7

กองตดิตามและประเมนิผลการลงทุน 1-2, ศูนย์
เศรษฐกจิการลงทุนภมูภิาค 1-7

ขอยกเลิกบตัรส่งเสริม



การก าหนดเวลาการน าเข้าเคร่ืองจักร
และเปิดด าเนินการ
ตามประกาศ ป.1/2548

3
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ประกาศที ่ป. 1/2548

การน าเข้าเคร่ืองจักร
- 30  เดอืนนับแต่วันออกบตัรส่งเสริม
- ขยายเวลาใหจ้ากระยะเวลาทีก่ าหนดเดมิอกีคร้ังละไม่เกนิ 1 ปี รวมแล้วไม่เกนิ 3 คร้ัง
- ขยายเวลาย้อนหลังจะอนุมัตใิหต้ัง้แต่วันทีย่ืน่ค าขอรับการส่งเสริม
ข้อยกเว้น โครงการตัง้แต่ 500 ล้านบาทขึน้ไปหรือโครงการทีก่ าหนดระยะเวลาเป็นกรณีพเิศษ

การเปิดด าเนินการ
- จะต้องเปิดด าเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดอืนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม
- สามารถขอขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการได้ดังนี้

- กรณีขยายเปิดฯพร้อมกับขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร 
ขยายได้ 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 1 ปี

- กรณีขยายเวลาเปิดด าเนินการอย่างเดยีวไม่ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร 
ขยายได้ 1 คร้ัง ไม่เกนิ 1 ปี

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

ขยายระยะเวลาการน าเข้าเคร่ืองจักร
พร้อมการเปิดด าเนินการ

eMT

ขยายเวลาเปิดด าเนินการอย่างเดยีว

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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ตารางเวลาการใช้สิทธิประโยชนเ์กีย่วกับเคร่ืองจักร

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 : กรณีมสีทิธิน์ าเข้าเคร่ืองจักรและได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาน าเข้า 3 คร้ัง   
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ตารางเวลาการรายงานตามเงือ่นไขการใช้สิทธิประโยชนเ์กี่ยวกับเคร่ืองจักร

บัตรส่งเสริม EIA
(ถ้าม)ี

รายงาน
ความคบืหน้า

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี

ครบเปิด
ด าเนินการ

เงือ่นไข
ISO

xx-xxxx-x-xx-x-x
21 ธ.ค. 60

21 ธ.ค. 61 เดอืน ก.พ. และ ก.ค.
จนกว่าจะได้รับ
อนุญาตใหเ้ปิด
ด าเนินการ

เดอืน ก.ค. 21 ธ.ค. 63
(36 เดอืนนับ
จากออกบตัร
ส่งเสริม)

21 ธ.ค. 65
(2 ปีนับจาก
ครบเปิด

ด าเนินการ)

“ กรณีไม่ขยายเวลาเปิดด าเนินการ ”

ตารางเวลาการรายงานตามเงือ่นไข



วิธีปฏบิัตกิารตรวจสอบการเปิดด าเนินการและ
การเตรียมข้อมูลส าหรับ
ผู้ยืน่ขอนุญาตเปิดด าเนินการ

4
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Flow Chart : การตรวจเปิดด าเนินการ

ยืน่แบบขออนุญาต
เปิดด าเนินการ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

กองติดตามและประเมนิผล
การลงทนุ 1-2

ตรวจสอบ
แบบฟอรม์และ
เอกสารแนบ

ตรวจสอบเงือ่นไข
สาระส าคัญ

ตรวจเปิดด าเนินการ

ตรวจสอบจาก
เอกสาร

ตรวจสอบผ่านระบบ
วดิโีอคอล

ตรวจสอบ ณ 
สถานประกอบการ

รายงาน
เจ้าหน้าที่

ใบอนุญาตเปิด
ด าเนินการ

หนังสือถงึกรรมการ
ผู้จัดการ

หนังสือถงึ
กรมสรรพากร

หนังสือถงึหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง

ดาวนโ์หลด ท่ี 
https://www.boi.go.th/

กรณีมีเง่ือนไข CAP วงเงินให้
พิสจูนม์ลูค่าเงินลงทนุฯ
ตาม ป. 1 / 2545

ระบบจองหอ้งประชมุ

ออกใบอนญุาต
พรอ้มปรบัเปล่ียน
มลูค่าการยกเวน้
ภาษีฯ ม.31

ชีแ้จง CAP 
ก่อนเปิด
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การตรวจเปิดด าเนินการในปัจจุบันมี 3 รูปแบบหลักได้แก่

❑ตรวจสอบจากเอกสารและชีแ้จงโครงการท่ีส านกังาน
❑ตรวจสอบเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดีโอคอล
❑ตรวจสอบเปิดด าเนินการโดยเขา้ตรวจสถานประกอบการจรงิ



วธิีการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดโีอคอล 59

Zoom Cloud Meeting เป็นโปรแกรมส าหรบัเช่ือมตอ่การสนทนา หรอื
ประชมุออนไลน์ แบบ Real time โดยเห็นหนา้ทกุฝ่ายท่ีเขา้รว่มในการประชมุ
รองรบัการใชง้านอปุกรณ์ Android, iOS รวมถึง คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ (PC, Mac)



วธิีการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดโีอคอล 60

วัตถุประสงคใ์นการใช้งานโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS

ประหยดัค่าใชจ้่ายใน
การเดินทาง

เพ่ือลดเวลาการ
เดินทางไปตรวจสอบ
สถานประกอบการ

เจา้หนา้ท่ีทา่นอื่นสามารถเขา้
รว่มเพ่ือสงัเกตการณข์ณะมี
การใชง้านโปรแกรมได้



วธิีการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดโีอคอล 61

วธีิการใช้งาน
1. สมคัรสมาชิก (Sign up) จากอีเมลลท่ี์ใชง้านประจ าหรอืสรา้งอีเมลลใ์หม่
2. หลงัจากสมคัรแลว้ ลงช่ือเขา้ใช ้(Sign in) เพื่อเขา้ใชง้าน แลว้



วธิีการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดโีอคอล 62



วธิีการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวิดโีอคอล 63

3. เช่ือมตอ่และเริม่ประชมุ สามารถเลือกดจูอเขา้รว่มไดโ้ดยการคลิก๊ท่ี
จอของแตล่ะผูเ้ขา้รว่ม ตลอดจนปรบัตัง้คา่ตา่ง ๆ ได ้เช่น เปิด-ปิด
กลอ้ง เปิด-ปิดเสียง ปรบักลอ้งหนา้-หลงั บนัทกึวิดีโอ 
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สาระส าคัญของการเปิดด าเนินการ

1. สภาพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบยีนและการช าระมูลค่าหุน้
3. สัดส่วนการถอืหุ้น
4. ชนิดผลิตภณัฑห์รือบริการและก าลังผลิต
5. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ
6. แผนผังทีต่ดิตัง้เคร่ืองจักร
7. ขนาดการลงทุน หรือ การจ้างบุคลากร
8. ทีต่ัง้โรงงานหรือสถานประกอบการ
9. ใบอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

(รง. 4 / กนอ. / แบบข.2) หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว (แบบ ต.7) เป็นต้น
10. เงือ่นไขอืน่ๆ ทีก่ าหนดในบัตรส่งเสริม เช่น กิจการผลิตไฟฟ้า จะตอ้งมีหนังสืออนุญาต

ใหบ้ริษัทเชื่อมโยงและขนานไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า เป็นต้น



แบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
บรษัิท ........................................................................................................................................ ขอรบัรองว่าไดก้รอกขอ้ความดงัต่อไปนี้

โดยถกูตอ้งสมบรูณเ์ป็นความจรงิ  มีเอกสารหลกัฐานสนบัสนนุครบถว้นพรอ้มใหส้  านกังานตรวจสอบได ้ หากตรวจสอบภายหลงัปรากฏว่าบรษัิทฯ 
ใชส้ิทธิและประโยชนไ์ม่ถกูตอ้งหรือแจง้ขอ้ความเท็จหรือ  ใชเ้อกสารปลอม หรือปฏิบตัิไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขของบตัรส่งเส รมิ บรษัิทฯ ยินยอมให้
ส  านกังานเพิกถอนสทิธิและประโยชนต์ามท่ีระบไุวใ้นบตัรสง่เสรมิได้

ลงช่ือ .................................................. (ผูม้ีอ  านาจลงนาม)
(..................................................)

ต าแหน่ง ……………………………………….. (ประทบัตราบรษัิทฯ 
(ถา้ม)ี)

วนัที่ ..........................................
กรณีกิจการผลิต จะตอ้งแนบเอกสารทกุรายการ (ท่ีมีผูม้ีอ  านาจลงนามและประทบัตราบรษัิทฯ(ถา้มี))
กรณีกิจการบริการ  จะตอ้งแนบเอกสารรายการที ่1-5 ใหค้รบถว้น และรายการที ่6-9 ตามความเหมาะสม

1. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน หรอืใบอนญุาตที่เป็นขอ้บงัคบัของกระทรวง ทบวง กรม อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งยงัไม่หมดอายุ
2. ส าเนางบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรบัรองปีปัจจบุนั
3. ทะเบียนสนิทรพัยท่ี์แสดงเงินลงทนุตามโครงการท่ีไดร้บัสง่เสรมิ
4. ใหท้  าสรุปการใชส้ทิธิฯ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลที่ผ่านมาพรอ้มส าเนา ภงด.50 ตัง้แต่ปีท่ีออกบตัรสง่เสรมิจนถึงปีปัจจบุนั (กรณีไดร้บัสทิธิฯ 

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล) 
5. ส าเนา INVOICE / BILL OF LADING / AIRWAY BILL ฉบบัแรกที่มีรายได ้หรอืหลกัฐานใดๆ  ท่ียืนยนัวนัเริม่มีรายไดต้ามโครงการ
6. แผนภมูขิัน้ตอนการผลติหรอืบรกิาร ซึ่งระบรุายการเครื่องจกัรหลกัที่ใชใ้นแต่ละขัน้ตอนการผลติ
7. แผนผงัการติดตัง้เครื่องจกัร
8. กรณีมีเง่ือนไข ตอ้งมีค่าใชจ้่ายเงินเดือนบคุลากรเฉพาะดา้นส าหรบักิจการฐานความรู ้ใหจ้ดัท า “เอกสารแนบ” เพิ่มเติม
9. กรณีไดร้บัสง่เสรมิตามมาตรการพิเศษเพ่ือกระตุน้การลงทนุในปีแห่งการลงทนุ (TIY)  หรอื ตามมาตรการเรง่รดัการลงทนุ (Thailand Plus)  

ใหแ้นบแบบฟอรม์ F PM OP 20 เพิ่มเติม
๑๐. กรณีมีเง่ือนไขตามมาตรการพิเศษอ่ืนๆ ใหแ้นบเอกสารท่ีแสดงว่าปฏิบตัิไดต้ามเง่ือนไขนัน้ๆ 

แบบฟอรม์ ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ 65

เอกสารแนบ

เอกสารแนบทีส่ าคัญ 
ใช้ตรวจสอบเงือ่นไข

โครงการ
ทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม
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ส าเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)
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ทะเบยีนสินทรัพย์ (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)
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ทะเบยีนสินทรัพย์ (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)
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ทะเบยีนสินทรัพย์ (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)



สรุปการใช้สิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลทีผ่่านมาพร้อมส าเนา ภงด.50 70(เอกสารแนบประกอบส าคัญ)



ตัวอย่างสรุปการการแจกแจงสินทรัพยต์ามงบการเงนิ กรณีมีหลายบตัรส่งเสริม 71(เอกสารแนบประกอบส าคัญ)



72

แผนภูมขัิ้นตอนการผลติ (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)

✓ ขั้นตอนกำรผลิต ณ วันเปิดด ำเนินกำรต้องครบถ้วน
และผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์ตำมบัตรส่งเสริม

หำกขั้นตอนปัจจุบันไม่ตรงกันกับที่ขออนุมัติให้แก้ไขได้ 
โดยที่สำระส ำคัญของโครงกำรยังคงเดิม

✓ ทุกขั้นตอนกำรผลิตจะต้องมีกำรลงทุนเครื่องจักร
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Layout เคร่ืองจักร (เอกสารแนบประกอบส าคัญ)
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ข้อมูลทั่วไป
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รายละเอยีดเคร่ืองจักรและอุปกรณท์ีต่ดิตัง้ใช้ในโครงการ
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ช่ือเครื่องจกัร
เลขท่ีทะเบียนสินทรพัย์ วนัท่ีท าเขา้/วนัท่ีไดม้า

หนงัสืออนมุตัสิั่งปลอ่ย

เลขท่ี Invoice

รวมมลูคา่

ราคาทนุ

รายละเอยีดเคร่ืองจักร



77

INVOICE และใบขนขาเข้า
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ใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจักรใช้
แล้วจากต่างประเทศ
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การค านวณขนาดกจิการ
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การค านวณขนาดกจิการ



81

การค านวณขนาดกจิการ
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การค านวณขนาดกจิการ

กรณีผลติภณัฑต์ามโครงการ
มี 2 หน่วย

ชิน้ ตนั

น า้หนกัต่อชิน้
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การสรุปก าลังผลิตขั้นเปิดด าเนินการ

ก. ก าลงัผลิตครบโครงการ
- ตรงตามบัตรส่งเสริม เปิดตามบตัรสง่เสรมิ
- แตกต่างจากบัตรฯ ไม่เกนิ  20% เปิดตามบตัรสง่เสรมิ หรอืเปิดตามท่ีตรวจพบจรงิ

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

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



85

การขอแก้ไขโครงการ ก าลังผลิต

❑ บรษัิทฯ ขอแกไ้ขขนาดกิจการโดย ลดก าลังผลิต/เพิม่ก าลังผลิต ตามความสามารถ
ของเครือ่งจกัรท่ีมีอยูจ่รงิ 

❑บรษัิทฯ ขอแกไ้ขก าลงัผลติโดย ลด/เพิม่เวลาท างาน จากเดมิ เป็นมีก าลงั
ผลิต………………………………………………….
(เวลาท างาน .......... ชั่วโมง/วนั : ..........วนั/ปี)  
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การขอแก้ไขโครงการ

❑บรษัิทฯ ขอแกไ้ขหน่วยของก าลังผลิต จากเดมิเป็น……………………….………………… ซึง่ไม่
กระทบกบันยัส าคญัของก าลงัผลติ เช่น จากคูเ่ป็นชิน้ เป็นตน้

❑บรษัิทฯ ขอยกเลิกชนิดผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์……………………….เน่ืองจากบรษัิทไมมี่การ
ลงทนุในผลติภณัฑด์งักลา่ว

❑บรษัิทฯ ขอยกเลิกเงือ่นไข ISO กรณีโครงการมีขนาดการลงทนุไมร่วมคา่ที่ดนิและทนุ
หมนุเวียนไมเ่กิน 10 ลา้นบาท

❑บรษัิทฯ ขอแกไ้ขอัตราส่วนผู้ถอืหุน้ จากเดมิเป็น..........................................................................
❑ บรษัิทฯ ขอแกไ้ขทุนจดทะเบยีน จากเดมิเป็น..............................................................................
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การขอแก้ไขโครงการ       พร้อมเปิดด าเนินการ

(F PA PC 01-05)

❑ บริษัทฯ ขอแกไ้ข...........................................................(ใหแ้นบแบบ      
ค าขอแก้ไขโครงการฯเป็นเอกสารเพิ่มเติมโดยอา้งอิงเลขท่ีลงรบัของแบบ
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

ใหจ้ดัเตรียมเอกสาร/รายละเอียด ดงันี ้
1. ภงด.1ก. ของทกุปี ตัง้แตปี่ท่ีย่ืนขอรบัการสง่เสรมิฯถงึปีลา่สดุท่ีย่ืนขอเปิดด าเนินการ 

- กรณีเป็นโครงการขยาย ใหเ้ตรียม ภ.ง.ด.1ก ของปีก่อนย่ืนขอรบัการสง่เสรมิ 1 ปี เพิ่มเติม
- กรณีปีก่อนครบเปิดด าเนินการไมไ่ดต้ามเง่ือนไข ใหเ้ตรียมขอ้มลู ภ.ง.ด.1 
และท าสรุปรายเดือนจนถึงวนัครบเปิดด าเนินการ

2. ผงัโครงสรา้งองคก์ร (Organization Chart) พรอ้มระบตุ  าแหน่งของบคุลากร (ทัง้ท่ีเป็นเฉพาะดา้นและทั่วไป) 
ส  าเนาวฒุิการศกึษาของบคุลากรเฉพาะดา้น เช่น ส  าเนาประกาศนียบตัร หรอื ส  าเนา Transcript เป็นตน้  

(กรณีบคุลากรดา้น IT ท่ีไมไ่ดจ้บดา้น IT ตอ้งแนบ Portfolio เพ่ือแสดงถงึความสามารถและคณุสมบตัิดา้น IT)
3. สรุปรายละเอียดการจา้งงานบคุลากรเฉพาะดา้น ใหก้รอกตามท่ีจ่ายจรงิ จาก ภ.ง.ด.1ก ในแตล่ะปี

เอกสารแนบ
ส าหรับกิจการฐานความรู้ทีมี่เงือ่นไขตอ้งมีค่าใช้จา่ยเงนิเดอืนบุคลากรเฉพาะดา้น

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

5

ตามประกาศที ่ป.1/2545
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ค าชีแ้จง เร่ือง การตรวจสอบราคาทุนและรายการเงนิลงทุน

1. การรายงานรายการเงนิลงทุน
1.1 ใหผู้มี้หนา้ท่ีในการจดัท าบญัชีของผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิฯ น าทะเบียนสนิทรพัย ์และหลกัฐานประกอบการซือ้และ

การช าระเงิน เช่น ใบสง่ของ/ใบก ากบัสนิคา้ ใบขนสินคา้ขาเขา้ ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นตน้ มาพสูิจนร์ายการเงนิลงทุน ตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุท่ี ป. 1/2545 ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2545 เรื่อง การก าหนดความหมาย
รายการเงินลงทนุ 

1.2 แนวทางการรายงานมลูค่าเงินลงทนุเพ่ือยกเวน้ภาษีเงินไดฯ้ ตามรายการเงินลงทนุ มีดงันี ้
1) จะนบัขนาดเงินลงทนุเฉพาะรายการที่มีหลกัฐานพิสจูนไ์ดว้า่
- เป็นการลงทนุเฉพาะของโครงการนี้ และจะต้องมอียู่ใช้ในโครงการท่ีไดร้บัการสง่เสรมินัน้จรงิ 
ณ สถานประกอบการในวนัตรวจสอบ
- ตอ้งไดม้านบัตัง้แตว่นัท่ีย่ืนค าขอรบัการสง่เสรมิจนถงึวนัครบก าหนดเปิดด าเนินการ โดยพิจารณาจาก
วนัท่ีน าเขา้ตามใบขนฯ หรอืวนัท่ีไดม้า (วนัรบัมอบ) หากไดม้าก่อนตอ้งไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชใ้นโครงการ
- มกีารลงทุนจริงตามรายการเงินลงทนุ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
ท่ี ป. 1/2545 ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2545 เรื่อง การก าหนดความหมายรายการเงินลงทนุเทา่นัน้หรือเป็นไป
ตามแนวทางการปฏิบตัิท่ีส  านกังานก าหนด
2) วนัยตุิการนบัขนาดการลงทนุ จะตอ้งไมเ่กินวนัครบก าหนดเปิดด าเนินการ 



การก าหนดความหมายรายการเงนิลงทุน 98

1.  เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน ทีใ่ช้ส าหรับการก าหนดจ านวนภาษี
เงนิได้นิตบุิคคลทีจ่ะได้รับการยกเว้นตามสัดส่วนทีค่ณะกรรมการก าหนด ได้แก่

ความหมายของรายการในช่อง (A) การกรอกข้อมูลในช่อง (B) 
1. ค่าก่อสร้าง
- กรณีก่อสรา้งเอง หมายถึง การก่อสรา้งอาคาร
ส านกังาน โรงงาน สาธารณปูโภค และสิ่งอ  านวย
ความสะดวกต่างๆ รวมถึงกรณีต่อเติมหรอื
ปรบัปรุง

ใชร้าคาทนุ/ราคาท่ีไดม้า
1) กรณีว่าจา้งบรษัิทรบัเหมาก่อสรา้ง ตน้ทนุคือจ านวนเงินท่ีกิจการตกลง
ตามสญัญาก่อสรา้ง
2) กรณีท่ีก่อสรา้งเอง การค านวณตน้ทนุเริม่ตัง้แต ่ค่าเขียนแบบ 
ค่าธรรมเนียมขออนญุาต ค่าวสัดกุ่อสรา้ง ค่าแรง คา่ท าฐานราก จนกระทั่ง 
อาคาร/โรงงานเสรจ็

- กรณีซือ้อาคารหรอืใชอ้าคารท่ีมีอยู่แลว้ ใหใ้ชม้ลูค่าตามสญัญาซือ้ขายหรอืราคาสทุธิตามบญัชีของ
งวดบญัชีก่อนย่ืนค าขอรบัการสง่เสรมิแลว้แตก่รณี

- กรณีการเช่าอาคารหรอืโรงงาน ใหใ้ชค้่าเช่าตามสญัญาการเช่าอาคารหรอืโรงงาน ทัง้นี ้จะตอ้งมี
ระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปีซึง่จดทะเบียนกบัส านกังานท่ีดินแลว้ หาก
เป็นสญัญาเช่าอาคาร/โรงงานท่ีรวมพรอ้มที่ดินจะไม่นบัเป็นเงินลงทนุทัง้
สญัญา
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- กรณีซือ้เคร่ืองจักร ใชร้าคาทนุ/ราคาท่ีไดม้าของเครือ่งจกัร รวมถึงค่าติดตัง้ 
ค่าทดลองเครือ่ง ค่าวิชาการท่ีรวมอยู่ในตน้ทนุเครือ่งจกัร
1) กรณีบนัทกึบญัชีเป็นสินทรพัย์ ตอ้งแสดงไวใ้นงบการเงินท่ีมีผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบรบัรองการมีอยู่จรงิของสินทรพัยใ์นรอบ บญัชีนัน้ 
2) กรณีบนัทกึบญัชีเป็นคา่ใชจ้่าย หรอืไม่ไดบ้นัทกึบญัชีเป็นสินทรพัย์ ตอ้งแนบ
เอกสารหลกัฐานการซือ้เครือ่งจกัรพรอ้มรูปถ่ายเครือ่งจกัรนัน้

- กรณีเช่าเคร่ืองจักร ใหใ้ชม้ลูค่าตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญามากกว่า 1 ปี โดยบันทกึบญัชีไว้ และ
จะตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานสญัญาเช่านัน้ 

- กรณีเช่าซือ้ เช่าลิสซิง่เคร่ืองจักร ใหใ้ชม้ลูค่าตามสญัญาเช่าซือ้ เช่าลิสซ่ิง โดยบันทกึบญัชีไว้ และจะตอ้งแนบ
เอกสารหลกัฐานสญัญาเช่าซือ้ เช่าลิสซิ่ง นัน้ 

- กรณีเคร่ืองจักรทีบ่ริษัทในเครือใหม้าโดยไม่คดิ
ค่าตอบแทน และได้ระบุในค าขอรับการส่งเสริม

ใหใ้ชม้ลูค่าตามบญัชีของบรษัิทท่ีใหเ้ครือ่งจกัรโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัยื่น
ค าขอรบัการสง่เสรมิ และจะตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานการน าเขา้เครือ่งจกัรนัน้

- กรณีจ านองเคร่ืองจักร ใชร้าคาทนุ/ราคาท่ีไดม้าของเครือ่งจกัร เช่นเดียวกบักรณีซือ้เครื่องจกัร

2. ค่าเคร่ืองจักร หมายถึง เครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์เป็นไปตามค าจ ากดัความว่าดว้ย “เครือ่งจกัร” ตาม
มาตรา 4 แห่ง พรบ. สง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 และประกาศ สกท. ท่ี ป.1/2545 และต้องมอียู่ใช้ใน
โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมน้ันจริงในวันเปิดด าเนินการ
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3. ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ
หมายถึง คา่ใชจ้่ายในการจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทใหม่ 

ไดแ้ก่ คา่เดินทาง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่า
หนงัสือบรคิณหส์นธิ

ใหใ้ชม้ลูค่าท่ีบันทกึบญัชีไว้ และแนบเอกสารหลกัฐานนัน้

4. มูลค่าสินทรัพยอ์ืน่ๆ 
- อปุกรณส์ านกังาน และยานพาหนะ เฉพาะกรณีขอรบั
การสง่เสรมิในนามบรษัิทท่ีจะตัง้ขึน้ใหม่และขอ รบัการ
สง่เสรมิเพ่ือโยกยา้ยสถานประกอบการเท่านัน้

ใหใ้ชม้ลูค่าท่ีบันทกึบญัชีไว้ และแนบเอกสารหลกัฐานนัน้

- ค่าสมัปทาน ค่าประทานบตัร และสินทรพัยท่ี์เก่ียวกบั
ทรพัยากรธรรมชาติท่ีจ่ายใหก้บัรฐั  

ใหใ้ชม้ลูค่าท่ีบันทกึบญัชีไว้ และแนบเอกสารหลกัฐานนัน้

การกรอกมูลค่าในช่อง (B) ใหก้รอกขอ้มลูในแตล่ะกรณีดงันี ้
- กรณีโครงการรเิริม่ ใหก้รอกมลูค่าตัง้แตข่อ้ 1. ถึง ขอ้ 4. 
- กรณีโครงการขยาย ใหก้รอกมลูค่าเฉพาะขอ้ 1. และขอ้ 2. 
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ตัวอย่างการใช้สิทธิ 

โครงการได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลมมูีลค่า 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 

โครงการได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลมมูีลค่า 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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