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ค ำถำม/ค ำตอบ ช่วงที่ 1  

1. Q: ถ้าเป็นกิจการที่มีการวิจัยพัฒนา จะต้องยื่นเปิดตรวจกับกองติดตามท่ีดูเเลกิจการหลักของเราใช่ไหม 

A: ใช่ค่ะ ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการหลักท่ีบริษัทวิจัยค่ะ 

 

2. Q: รูปแบบเลขท่ีบัตรส่งเสริม ต าแหน่งที่ 5 เป็นเลข 5 หมายถึงอะไรคะ 

A:  ต าแหน่งที ่5 แสดงถึงการได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษี ม.31 หรือไม่ และได้รับแบบมีวงเงินหรือไม่มี  

(วรรคหนึ่ง วรรคสอง) 

 

3. Q: First Invoice รวมถึง อะไหล่เครื่องจักรที่มีการขายใน บริษัทแม่ ด้วยรึเปล่าค่ะ ไม่ใช่ Invoice ใบ

แรกจากการขายผลิตภัณฑ์ 

A: รายได้ของโครงการ หมายถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ตามบัตรส่งเสริมเท่านั้นค่ะ 

 

4. Q: กรณีเป็นกิจการซอฟต์แวร์และดิจิทัล หรือกิจการวิจัยและพัฒนา เวลาตรวจเปิดด าเนินการ ใช้เกณฑ์

ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์อย่างไรคะ (เข้าใจว่าหากเป็นกิจการผลิต สามารถตรวจสอบจากก าลังการผลิต

ได้ แต่กิจการซอฟต์แวร์/ วิจัยและพัฒนา ไม่มี) 

A: ตรวจสอบขอบข่ายการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการวิจัยพัฒนาแต่ละข้อว่า มีการด าเนินการอย่างไร

บ้าง โดยบริษัทฯ จะต้องสามารถชี้แจงการด าเนินการแต่ละขอบข่ายตามบัตรส่งเสริมได้ ค่ะ 

 

5. Q: ระบบโซล่า ต้องเข้ากรอกระบบ E-Tax ด้วยไหมค่ะ 

A: ต้องกรอกค่ะ ทุกบัตรส่งเสริมที่ขอใช้สิทธิฯ ให้ยื่นขอที่ระบบ E-Tax ค่ะ 

 

6. Q: ในกรณีที่บริษัทมีการส่ง Free sample ให้กับลูกค้าต่างประเทศ โดยที่บริษัทไม่มีรายได้เข้ามา แต่

ต้องมีการท า Export Invoice ส าหรับผ่านพิธีการขาออก Invoice ตัวนี้ถือเป็น 1st Invoice หรือไม่ 

A: การส่งตัวอย่างไปให้ลูกค้า ถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเครื่องจักรที่ได้ลงทุนตามโครงการดังกล่าว

แล้วแต่ไม่คิดมูลค่ากับทางลูกค้า ดังนั้นถือว่านับเป็น 1st invoice ของโครงการค่ะ  

 

7. Q: บริษัทฯ ยื่นขอปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานและได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งตอบรับมติ

ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการออกบัตร ต่อมาบริษัทฯ มีนโยบายโดยการปรับเงินลงทุนใหม่โดยการรวม



บัตรส่งเสริมเก่าหลายบัตรเพ่ือขอปรับปรุงประสิทธิภาพพร้อมกันและได้ท าการออกบัตรเรียบร้อยแล้ว 

อยากทราบว่าจะยื่นขอยกเลิกบัตรที่ยื่นปรับปรุงครั้งแรกได้ยังไง (ยังไม่ได้รับบัตร) และถ้ายกเลิกเสร็จแล้ว

สามารถน ามารวมยื่นปรับปรุงประสิทธิภาพพร้อมบัตรอื่นๆ ที่ได้ท าการออกบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพไป

แล้วได้หรือไม่ 

A: บัตรส่งเสริมเดิมที่น าไปขอบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ 

 

8. Q: ถ้าบริษัทมี บัตร BOI หลายบัตร  บางบัตรก าไร บางบัตรขาดทุน  แต่โดยรวมทั้งบริษัท คือ ขาดทุน

บริษัทต้องยื่น E-Tax กับทาง BOI ในส่วนของบัตรที่มีก าไรหรือไม่คะ 

A: ต้องยื่นค่ะ บัตรที่มีก าไรและประสงค์จะขอใช้สิทธิฯ ยกเว้นภาษีฯ ให้ยื่น E-Tax ค่ะ โดยในการกรอก

ข้อมูลต้องกรอกทุกบัตรส่งเสริมของบริษัทฯ และจะขอใช้สิทธิบัตรใดให้กรอกมูลค่าที่ขอใช้สิทธิฯค่ะ ไม่ขอ 

(ขาดทุุน) กรอก 0 

 

9. Q: บริษัทเป็นธุรกิจประเภท Automotive Accessories ซึ่งจะมีการขยายกิจการด้าน Electronic โดย

ร่วมทุนกับต่างชาติค่ะ กิจการประเภทนี้สามารถขอบัตรส่งเสริมหรือจะได้รับการส่งเสริมประเภทไหนคะ 

เพราะเคยมีปรึกษาเจ้าหน้าที่ค่ะ ว่าเป็นกิจการประเภท B อาจไม่สามารถยื่นขอบัตรส่งเสริมได้ค่ะ 

A: สอบถามประเภทกิจการที่เข้าข่ายการได้รับการส่งเสริม รบกวนติดต่อกองส่งเสริมการลงทุน 1-4 ค่ะ 

 

10. Q: บริษัทได้รับบัตรส่งเสริม พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ 3 ปี แต่บัตรส่งเสริมได้รับวันที่ 28 พย. 65  

ต้องยื่นจ่ายภาษีภายใน 120 วัน ของรอบระยะเวลาบัญชี  (สิ้นเดือน ธ.ค.)  ปีสุดท้าย 68  บัตรจะ

หมดอายุก่อนวันที่ปิดงบ 31 ธ.ค. 68  ทางบริษัทฯ จะยังสามารถใช้สิทธิส่งเสริมในปี 68 ได้หรือไม ่กรณี

ยังไม่ถึงก าหนดเปิดด าเนินการ ที่วงเงินจะต้องถูกปรับวงเงินตามที่ได้ลงทุนจริง   แต่บริษัทฯ ประสงค์จะ

ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติฯ เกินวงเงินในบัตรส่งเสริมฯ  โดยยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติฯ ปีต่อปี 

ได้หรือไม่ แม้เกินวงเงินในบัตรฯ  

A: หากวันออกบัตรคือ 28 พ.ย. 65 ได้รับสิทธิ 3 ปี ตั้งแต่ 29 พ.ย. 65-28 พ.ย. 68 ก าไรที่จะน ามาขอ

ใช้สิทธิยกเว้นภาษีในปีแรกกับปีสุดท้ายจะได้ไม่เต็มปีค่ะ เช่นปีสุดท้าย 1 ม.ค. 68 – 28 พ.ย. 68 

 

11. Q: กรณียังไม่ถึงก าหนดเปิดด าเนินการ ที่วงเงินจะต้องถูกปรับวงเงินตามท่ีได้ลงทุนจริง   แต่บริษัทฯ 

ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติฯ เกินวงเงินในบัตรส่งเสริมฯ  โดยยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

นิติฯ ปีต่อปี ได้หรือไม่ แม้เกินวงเงินในบัตรฯ ครับ 

A: การพิจารณาให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีในแต่ละรอบปี จะให้ใช้สิทธิฯได้ไม่เกินการลงทุนจริง หากบริษัทฯ 

ลงทุนเสร็จแล้ว ให้รีบเปิดด าเนินการเพ่ือนับวงเงินที่แน่นอน 

 



 

12. Q:  ขั้นตอนตามนี้ถูกต้องไหมค่ะ และสิทธิ์ทางภาษีเกิดเม่ือใด  

1.  หลังตอบรับมติแล้ว ยื่นขอออกบัตรส่งเสริม 

2.  ยื่นปิดโครงการ   

3.  ยื่น ความคืบหน้าโครงการ 

4.  ยื่นแสดงผลประกอบการ 

A:  ตอบรับมติ > ออกบัตร > รายงานผล e-Monitoring จนกว่าจะยกเลิกบัตร ไปพร้อมกับการลงทุนใน

โครงการ > ยื่นเปิดด าเนินการ 

 

13. Q: ในกรณีขยายเวลาเปิดด าเนินการ ก าหนดตารางเวลาการรายงานตามเงื่อนไขต่างๆ จะขยับตามวันที่ 

ขยายระยะเวลา ด้วยหรือเปล่าคะ นับอย่างไรคะ ในกรณีขยายเวลาเปิดด าเนินการ 

A:  ขยายเปิดด าเนินการเพียงอย่างเดียวจะขยายเฉพาะวันครบเปิดด าเนินการค่ะ เงื่อนไข ISO จะอ้างอิง

จากวันครบเปิด (ที่บริษัทฯ อาจใช้สิทธิฯขยายเปิด) 

 

14. Q:  กรณีการยื่น e-Tax ต้องยื่นเปิดด าเนินการก่อนใช่มั้ยคะ บัตรส่งเสริมด้านปรับปรุงประสิทธิภาพ 

เนื่องจากมาด าเนินงานแทนเจ้าหน้าที่ท่านเดิม กรณี บัตรส่งเสริมหาย ทางบริษัท ต้องด าเนินการอย่างไร 

A:  สามารถขอใช้สิทธิฯ ยกเว้นภาษีฯได้ แม้ยังไม่เปิดด าเนินการค่ะ แต่จะให้ใช้สิทธิฯ ได้ไม่เกินการลงทุน

จริงและไม่เกินบัตร  หากบัตรส่งเสริมหาย สามารถติดต่อกองติดตามเพ่ือขอคัดส าเนาบัตรได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำถำม/ค ำตอบ ช่วงที่ 2 

1. Q: เครื่องจักรที่ใช้แล้ว  อายุเกิน 10 ปี จะได้รับสิทธิ ของก าลังการผลิตที่เพ่ิมข้ึนไหมคะ 

A: หากเป็นเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศที่มีอายุเกิน 10 ปี มาใช้ใน

โครงการ สามารถนับเป็นก าลังผลิตได้ค่ะ 

 

2. Q: สมมุตบิริษัทได้รับบัตร BOI ซึ่งเสนอกรรมวิธีการผลิตว่าเป็นการผลิตเองทุกข้ันตอนต่อมาเมื่อได้รับ

บัตรวันที่ 1 ม.ค. 66 บริษัทไม่ได้ผลิตเองทุกขั้นตอน แต่มีการจ้างผลิตบางส่วนและขายจริง วันที่ 15 ม.ค.

66 บริษัทแก้ไขโครงการและได้อนุมติแล้วเสร็จ 25 มกราคม 66 และ มีรายได้ในวันเดียวกัน กรณีนี้เริ่ม

นับเป็นรายได ้BOI และเริ่มนับสิทธิ BOI วันที่ 15 ม.ค. หรอื 25 ม.ค.คะ 

A: หากเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ตามบัตรส่งเสริมยังเป็นรายได้ BOI และบริษัทฯ ได้แจ้งกับส านักงานให้เป็น

ปัจจุบันแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลอาจจะยังไม่เพียงพอ ขอให้สอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์

ด้านภาษีเพ่ิมเติมค่ะ 

 

3. Q:   การกรอกข้อมูลเครื่องจักร ของนโยบายปรับปรุง ในส่วนของกิจการเดิม เนื่องจากเป็นบัตรปี 37 ไม่

มีเลขที่ Invoice มีแต่มูลค่าเครื่องจักร จะเพียงพอในการกรอกม้ัยคะ 

A:    ส าหรับเครื่องจักรของกิจกรรมเดิม ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ สามารถกรอกได้เท่าที่มี

ข้อมูลค่ะ 

 

4. Q: การลงนามตามเอกสารจะต้องเป็นกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองเท่านั้น หรือเป็นผู้รับมอบ

อ านาจสามารถลงนามได้ค่ะ 

A:  หากได้รับมอบอ านาจ จากผู้ที่มีอ านาจในการลงนามแล้ว สามารถลงนามแทนได้ค่ะ 

 

5. Q:   ในกรณี ISO แต่บริษัทท า export ซึ่งเป็น non-boi activity ต้องแยกบัญชี หรือไม่อย่างไร ส าหรับ 

asset ที่ใช้รวม เช่น office furniture จะให้แยกอย่างไร 

A:    ตามเงื่อนไขข้อมูลทั่วไปจะต้องแยกบัญชีออกจาก non-boi ค่ะ asset ที่ใช้ต้องเป็นเฉพาะกิจการ

นั้นเท่านั้น หากไม่สามารถแยกได้จะไม่นับให้ค่ะ 

 

6. Q: กรณีท่ีติดตั้งโซล่าเซลล์ ทะเบียนสินทรัพย์ตามรายการส่งเสริมต้องเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องจักร์ที่ใช้

ติดตั้งโซล่าเซลล์ใช่ไหมคะ กรณีติดตั้งโซล่าเซลล์ ปรับปรุงจากบัตรส่งเสริมเดิมค่ะ 

A:    กรณีค าขออนุญาตเปิดด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ จะมีในส่วนรายการเครื่องจักรที่ผลิต 

ผลิตภัณฑ์ตามบัตร และรายการเครื่องจักรที่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ค่ะ  



 

7. Q: ชื่อผลิตภัณฑ์ตามบัตรส่งเสริม กับ ในรง4ไม่เหมือนกัน แต่ใน รง 4 ใช้ชื่อที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆของ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน แบบนี้ได้ไหมคะ 

A:    หากได้เคยแจ้งกับทางกรมโรงงานหรือหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต แล้วยืนยันว่าชนิดผลิตภัณฑ์ตาม

บัตรส่งเสริมดังกล่าว เป็นขอบข่ายเดียวกับในที่ระบุในใบอนุญาตประกอบกิจการ สามารถชี้แจงให้

เจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมได้ค่ะ 

 

8. Q: ความหมายของบัตรBOI กับ Non-BOI หมายถึงใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่หรือไม่คะ 

A:  กิจการ BOI คือ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากทาง BOI มีทั้งได้รับทั้งสิทธิด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 

และไม่ได้ ส่วน กิจการ Non-BOI หมายถึงกิจการอื่นที่บริษัทฯ ประกอบกิจการที่แยกออกจากการขอรับ

การส่งเสริมค่ะ  ส าหรับด้านการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะใช้ค าว่า กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น

ภาษี และกิจการที่ไม่ได้การยกเว้นภาษี ซึ่งจะแตกต่างกันนะคะ 

 

9. Q: การเปิดด าเนินการส าหรับโครงการที่ยื่นปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านการใช้พลังงานทดแทน (Solar ) 

โดยอ้างอิงจากบัตรส่งเสริมที่ใช้สิทธิประโยชน์ครบแล้ว เมื่อยื่นเปิดด าเนินการ เครื่องจักร และ ก าลังการ

ผลิตที่จะยื่นเปิดในรายงาน จะต้องเป็นเครื่องจักร/ก าลังการผลิต จากโครงการ Solar หรือ  จากโครงการ

ที่อ้างอิงเพ่ือน ามาขอปรับปรุงประสิทธิภาพ 

A:  กรณีค าขออนุญาตเปิดด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ จะมีในส่วนรายการเครื่องจักรที่ผลิต 

ผลิตภัณฑ์ตามบัตร และรายการเครื่องจักรที่ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ค่ะ  ส าหรับก าลังผลิต คิดจาก

เครื่องจักรเดิมในโครงการที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นค่ะ 

 

10. Q:   กรณีท่ีโครงการมีทั้งเครื่องจักรที่น าเข้า และผลิตในประเทศ การน าเข้าระบบ eMT น าเฉพาะเครื่อง

น าเข้า หรือต้องเครื่องจักรทั้งโครงการค่ะ 

A:    eMT เป็นระบบเฉพาะเครื่องจักรที่น าเข้าโดยขอยกเว้นอากร ตามม.28 กับทาง BOI ค่ะ ส าหรับ

เครื่องจักรในโครงการประเภทอ่ืน เช่น น าเข้าโดยช าระอากรเอง หรือเครื่องจักรใหม่ที่ซ้ือในประเทศ ไม่

ต้องผ่าน ระบบ eMT นี้ แต่จะต้องรายงาน ในค าขอนุญาตตรวจเปิดด าเนินการด้วยค่ะ 

 

11. Q:   เครื่องจักรที่แสดงใน Lay out ต้องแสดงทุกรายการ หรือเฉพาะเครื่องจักรหลักๆ เท่านั้นในกรณี

มูลค่าภาษีฯ ตามแบบค าขอใช้สิทธิยกเว้นที่ขอใช้ไปแล้วเมื่อปี 64 ไม่ถูกต้อง บริษัทสามารถย้อนไปแก้ไข

ให้ถูกต้องตามที่ได้ใช้สิทธิฯจริง ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 โดยสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ e-tax ได้

เมื่อใด เนื่องจากบริษัทจะเปิดด าเนินการในเดือน มี.ค. 66 นี้ หรือสามารถสรุปยอดที่ใช้สิทธิโดยใช้ยอดที่

ไมถู่กต้องของปี 64 นี้ไปก่อนได้ค่ะ 



A:  Lay out สามารถแสดงเฉพาะเครื่องจักรหลักในการผลิตได้ ส าหรับอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นๆ ไม่

ต้องแสดงใน Layout แต่ ณ วันตรวจสถานประกอบการจริงจะต้องสามารถชี้แจงได้ว่าตั้งอยู่ส่วนใดใน

การผลิต ค่ะ การขอใช้สิทธิฯยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเพียงประมาณการก าไร ดังนั้นหากการใช้สิทธิ

จริงใน ภงด.50 ไม่ตรงกัน ให้ปรับมูลค่าการใช้สิทธิในปีถัดไป และในขั้นสรุปการใช้สิทธิในเรื่องเปิด

ด าเนินการ ให้ยืดตาม ภงด.50 ที่ใช้จริงค่ะ 

 

12. Q:   ได้รับการส่งเสริมโครงการโซล่าเซล ลงทุน 20 ล้านได้สิทธิภาษี 10 ล้าน 3 ปี ผมใช้สิทธิลดหย่อน

ภาษีปีเดียว 10 ล้านได้เลยไหมครับ หรือต่องแบ่ง 10 ล้านเป็น 3 ปีครับ 

A:  สิทธิยกเว้นภาษี กับ สิทธิลดหย่อน แตกต่างกันนะคะ ในกรณีนี้น่าจะหมายถึง สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล หากมีก าไรที่จะขอใช้สิทธิในปีนั้น และคิดเป็นภาษี 10 ล้านบาท สามารถใช้สิทธิในปีเดียวได้ค่ะ 

 

13. Q: หากไม่มีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรจากต่างประเทศ สามารถใช้ใบรับรองจากหน่วยงานใน

ไทยได้หรือไม่ 

A: หน่วยงานในไทยได้ค่ะ ที่สามารถออกใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศ 

 

14. Q: บริษัท เป็น SME เปิดมา 40 ปีแล้วนะคะ รายการเครื่องจักรเก่าที่อยู่ใน บันทึกบัญชี ไม่ตรงกับ

เครื่องจักรที่มีอยู่จริงค่ะ  อาจจะมีการซื้อในนามส่วนตัวคือ กรรมการ ซื้อแล้วให้บริษัทใช้ จึงท าให้

เครื่องจักรมีใช้อยู่ แต่ไม่มีรายการในบัญชีค่า จะท าอย่างไรคะ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใหมคะ  

แต่เครื่องจักรที่ลงทุนใหม่ตามบัตร จะมีอยู่จริง  ครบถ้วนไม่มีปัญหาค่า 

A:   ส าหรับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมในโครงการ จ าเป็นจะต้องแสดงหลักฐานในทางบัญชีในทะเบียน

สินทรัพย์ ณ บัญชีปีปัจจุบันที่ยื่นเปิดฯ ค่ะ หากซ้ือในนามส่วนตัวถือว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทฯ นะคะ 

ทั้งนี้หากการลงทุนใหม่ครอบคลุมกระบวนการผลิตตามที่ขอรับการส่งเสริมแล้ว เครื่องจักรเดิมใน

โครงการไม่ต้องแสดงให้ตรวจสอบได้ค่ะ 

 

15. Q:  มีเครื่องจักรที่ใช้แล้วในประเทศต้องท าอย่างไรคะ 

A:   BOI ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ ยกเว้นโครงการที่ได้รับภายใต้มาตรการ SMEs ค่ะ 

หากมีเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในโครงการจะไม่นับมูลค่าในโครงการและไม่นับเป็นก าลังผลิตตามบัตร

ส่งเสริมค่ะ 

 

16. Q: ในกรณีที่เราน าเข้าเครื่องจักรเข้ามาก่อนที่จะขอรับการส่งเสริม ซึ่งเข้าใจว่าไม่นับเป็นเงินการลงทุน 

แต่ทางเราสามารถ proof ได้ว่า เครื่องจักรที่ซื้อมาก่อนนี้ ท าให้เกิดรายได้ส าหรับโครงการที่ได้รับการ

ส่งเสริม ทาง BOI จะพิจารณาค่าเครื่องจักรตรงนี้เป็นลงทุนมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ 



A:  หากพบว่ามีเครื่องจักรที่ซื้อก่อนขอรับการส่งเสริมจะต้องแจ้งแก้ไขโครงการให้กับทางส านักงาน ฯ 

โดยยื่นที่กองส่งเสริมการลงทุน 1-4 โดยต้องมีเอกสารยืนยันเกี่ยวกับ เครื่องจักรที่ได้มาไม่ก่อเกิดรายได้

ก่อน ขอรับการส่งเสริมค่ะ ขอให้บริษัทฯ ติดต่อสอบถามกองที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมนะคะ หากได้รับการ

อนุมัติให้ใช้เครื่องจักรก่อนวันยื่น เมื่อมีการยื่นเปิดด าเนินการจะสามารถนับเป็นเครื่องจักรในโครงการได้

ค่ะ หากไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่นับเป็นเครื่องจักรในโครงการในการคิดก าลังผลิตและไม่นับเป็นเงินลงทุน

ค่ะ 

 

17. Q:  เปิดด าเนินการสามารถยื่นเอกสารก่อนวันเปิดได้มั้ยค่ะ  หรือต้องยื่นในวันครบเปิดด าเนินการเท่านั้น 

A:   หากลงทุนครบถ้วนก่อนวันครบเปิด สามารถยื่นเปิดด าเนินการได้ค่ะ 

 

18. Q: การเปิดด าเนินการโซล่า ต้องกรอกข้อมูลเหมือนเครื่องจักรใช่ไหมค่ะ  

A:  ใช่ค่ะ กรณีค าขออนุญาตเปิดด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ จะมีในส่วนรายการเครื่องจักรที่ผลิต 

ผลิตภัณฑ์ตามบัตร และรายการเครื่องจักรที่ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ค่ะ  ส าหรับก าลังผลิต คิดจาก

เครื่องจักรเดิมในโครงการที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นค่ะ 

 

19. Q:   กรณีท่ีน าเข้าเครื่องจักรมาก่อนได้รับการส่งเสริม และด าเนินการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออกไปแล้ว  

อยากทราบว่า1st invoice จะเริ่มนับวันไหนคะ ขอขยายเวลาเปิดน าเนินการต้องยื่นเอกสารอะไรบางคะ 

A:  ติดต่อกองส่งเสริมการลงทุน 1-4 เพ่ือแก้ไขโครงการ ขอใช้เครื่องจักรก่อนได้รับการส่งเสริม ให้

เรียบร้อยค่ะ ส าหรับการมีรายได้ครั้งแรกหากมีการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ และทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ได้ตรวจพบว่ามีเครื่องจักรที่ลงทุนก่อนวันยื่น และท าให้มีการลงทุนยังไม่ครบกระบวนการผลิตที่ได้รับ

อนุมัติ จะถึงว่ายังไม่มีรายได้ครั้งแรกจากโครงการและยังไม่อนุมัติให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลอาจจะยังไม่เพียงพอ ขอให้สอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษี

เพ่ิมเติมค่ะ 

 

20. Q:  กิจการฐานความรู้ จ าเป็นต้องแจ้งเงินเดือนของพนักงานทุกคน และเปิดเผยข้อมูลเงินเดือนด้วยหรือ

ค่ะ เพราะถือว่าเป็นข้อมูลความลับส่วนบุคคล เพราะการยื่นข้อมูลเกี่ยวกับกิจการฐานความรู้ 

A:  เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ต้องแสดงการจ้างการบุคคลกรเกิน 1.5 ล้านบาทต่อปี ส าหรับการจ้างงาน

บุคคลากรที่เก่ียวข้องด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจึงจะต้องตรวจในส่วนของคุณสมบัติพนักงานที่จ้าง และ

ส่วนของเงินเดือนต่อปีที่จ้างจริง ทั้งนี้หากเป็นความลับทางบริษัทฯ รายบุคคล อาจจะแจ้งขอจัดท า

หนังสือยืนยันยอดรวมการจ้างงานหรือเอกสารของทางฝ่ายบุคคลโดยอ้างอิงรายละเอียดในภงด.1ก หรือ

ปิดทึบรายชื่อพนักงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องได้ หรืออาจจะนัดหมายให้ฝ่ายที่ดูแลเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลให้กับ



ทางเจ้าหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวได้ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลอาจจะยังไม่เพียงพอ ขอให้สอบถามหรือปรึกษา

เพ่ิมเติมกองติดตามและประเมินผลการลงทุต 1-2 ที่เป็นผู้ดูแลในกิจการของท่านค่ะ 

21. Q: ถ้าบัตรนั้นไม่ได้รับยกเว้นมาตรา 31 ก็ไม่ต้องท าเอกสารแยกงบ ก าไร/ภาษี จาก ภงด.50 (ชีสหน้า 

44 )ใช่ไหมค่ะ 

A:    ถูกต้องค่ะ 

 

22. Q:  ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อนเปิดด าเนินการ2คร้ง จะมีผลกับการขอ

ยื่นเปิดครบด าเนิoการไหมค่ะ แล้วมีแนวทางการแก้ไขอะไรม้ยค่ะ 

A:  หากรู้ตัวว่าไม่ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ สามารถเข้าไปรายงานปีล่าสุด และปีย้อนหลังได้

ค่ะ ทั้งนี้การไม่ได้รายงานความคืบหน้าโครงการปัจจุบันจะมีผลต่อการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การน าเข้าช่างฝีมือต่างชาติเป็นต้น จนกว่าบริษัทฯ จะรายงาน และปลด

ล็อคการใช้สิทธิดังกล่าวได้  

 

23. Q:   ส าหรับ TISO รถยนต์ สามารถนับเป็นเงินลงทุน ได้ไหมคะ (เพ่ือเข้าเง่ือนไข เงินลงทุน 1 ล้านบาท) 

A:    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะตรวจสอบโครงการดูว่ารถยนต์ดังกล่าวนั้นใช้ในการบริการส่วนใดตาม

ขอบข่ายหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลอาจจะยังไม่เพียงพอ ขอให้สอบถามหรือปรึกษาเพ่ิมเติมกองติดตาม

และประเมินผลการลงทุต 1-2 ที่เป็นผู้ดูแลในกิจการของท่านค่ะ 

 

24. Q:  หลังจากเปิดด าเนินการแล้วต้องมีการตัดบัญชีภาษีอากร ต้องท าอย่างไรบ้างหรอคะ และ มี

ระยะเวลาในการด าเนินการมั้ย  

A:  หลังเปิดด าเนินการแล้วหากเครื่องจักรมีอายุเครื่องจักรตามหลักเกณฑ์ท่ีสามารถตัดบัญชีเครื่องจักร

ได้ ด าเนินการขอตัดภาระภาษีได้ค่ะ โดยติดต่อกองส่งเสริมการลงทุน 1-4 หรือสโมสรนักลงทุน ที่

ด าเนินการเกี่ยวกับด้านเครื่องจักรค่ะ  

 

25. Q:  ในกรณที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แล้วขายให้ลูกค้า ทางบัญชี บันทึกเครื่องจักรต่างๆ ใน

ทะเบียนสินทรัพย์ เป็นภาพรวมโครงการ 1 เลขทะเบียนสินทรัพย์ ไม่ได้แยกรายละเอียดเครื่องจัรกเป็น

ชิ้น 

A: สามารถยืนยันการลงทุนตามเลขทะเบียนสินทรัพย์รวมได้ค่ะ ทั้งนี้อาจจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม 

เช่น สัญญาการจ้างติดตั้งโซลาร์จากผู้รับเหมา เป็นต้น เพ่ือยืนยันรายละเอียดของสินทรัพย์นั้นว่า

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 


