
ค ำถำมค ำตอบ “กำรใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลผ่ำนระบบ E-TAX” 

วันที่ 26 มกรำคม 2566 

 

ค ำถำม/ค ำตอบ  

1. Q: กรณียกเว้นหมด 8 ปีแล้ว ต่อมาใช้ลดหย่อน 5 ปี ช่วงที่ใช้ลดหย่อน แล้วมีก าไร ต้องยื่นมั้ยครับ  

A:  การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไม่ต้องยื่นเรื่องกับส านักงาน BOI ค่ะ ให้กรอกลดหย่อนในแบบ ภ.ง.ด.50 

แล้วยื่นโดยตรงกับสรรพากรได้เลย (การยื่นระบบ e-tax ส าหรับการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเท่านั้น)  

 

2. Q: โซล่าต้องใช้รายงานผู้สอบบัญชีด้วยไหมค่ะ 

A:  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ต้องแนบรายงานของผู้สอบบัญชีค่ะ 

 

3. Q: เราจะรู้ได้อย่างไรค่ะว่า เงื่อนไขท่ีเราได้รับคืออะไรดูจากตรงไหนค่ะ   

A:  สามารถตรวจสอบสิทธิและประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ จากบัตรส่งเสริมค่ะ 

 

4. Q:  ระบบโซล่า ต้องเข้ากรอกระบบ e-tax ด้วยไหมค่ะ 

A:  ต้องกรอกค่ะ ทุกบัตรส่งเสริมที่ขอใช้สิทธิฯ ให้ยื่นขอที่ระบบ e-tax ค่ะ 

 

5. Q: อุตสาหกรรมอาหารอยู่กองไหนค่ะ  

A:  กองส่งเสริมการลงทุน 1 ค่ะ 

 

6. Q: เครื่องก าเนิดโซล่าเซลล์จัดอยู่กองการส่งเสริมไหนค่ะใช่ 3 ไหมคะ  

A: หากจะขอรับส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการติดแผงโซล่าเซลล์ใช้เองในกิจการ  

ให้ขอรับส่งเสริมกับกองที่ดูแลประเภทกิจการหลักค่ะ  

 

7. Q: หากบริษัทได้รับการส่งเสริมปี 2562 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี แต่เริ่มมีรายได้ปี 

2564 ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าให้เราเริ่มนับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปจนครบ 3 ปี ถูกต้องไหมคะ คือ 

2564 2565 2566 หากปีใดปีนึงขาดทุนก็ไม่ต้องยื่นใช้สิทธิถูกต้องไหมคะ 

A: 1. หากได้รับการส่งเสริมตามมาตรการปกติ สิทธิฯ จะเริ่มนับจาก ปี 2564 - 2566 ค่ะ 

 2. หากได้รับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ สิทธิฯ จะเริ่มนับจากวันถัดจากวัน

ออกบัตร คือนับตั้งแต่ปี 2562 - 2564 ค่ะ 

 

 



8. Q: ได้รับบัตร เดือนมกราคม 66 ต้องท ารายงานเดือน กพ.66 หรือไม่ค่ะ 

A:  ใช่ค่ะ 

 

9. Q: กรณีท่ีตอบรับมติแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นขอออกบัตรส่งเสิรม ต้องยื่น ความคืบหน้าของโครงการไหมค่ะ

A:  ไม่ต้องรายงานค่ะ 

 

10. Q: บริษทัได้รับบัตรเดือน 11/65 ต้องรายงานความคืบหน้าโครงการต่อส านักงานภายในเดือนไหนค่ะ 

A:  เริ่มรายงานความคืบหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ค่ะ 

 

11. Q: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น หรือรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ต้องแจ้ง

เป็นหนังสือถึงส านักงานหรือไม่อย่างไร 

A:  หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้มาแจ้งส านักงานค่ะ 

 

12. Q:  จ านวนเงินลงทุน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ต่อครั้ง หรือต่อระยะเวลา 3 ปีนะค่ะ 

A:   ตลอดอายุบัตรส่งเสริมค่ะ 

 

13. Q:  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ตามบัตร แต่ขายในประเทศสามารถน ามาค านวนเป็นรายได้ BOI ได้

หรือไม่ 

A: ได้ค่ะ 

 

14. Q: iso ถ้าเราไม่อยากท าเพราะยุ่งยากมากๆ เราสามารถขอยกเลิกกับ BOI โดยไม่เสียสิทธิ ปีที่8 ได้

หรือไม่คะ 

A:  หากเปิดด าเนินการแล้วตรวจพบว่าเงินลงทุนไม่ถึง 10 ล้านบาท เงื่อนไข ISO จะถูกยกเลิกโดย

อัตโนมัติ หากเปิดด าเนินการแล้วตรวจพบว่าเงินลงทุนเกิน 10 ล้านบาท สามารถยื่นขอยกเลิกเงื่อนไขนี้

ได้ แต่สิทธิยกเว้นภาษีปีสุดท้ายจะถูกตัดออกนะคะ 

 

15. Q: เรียนสอบถามครับ  บริษัท ได้น าเข้าเครื่องจักรครบถ้วนและได้ผลิตสินค้าตามเงื่อนไขเฉพาะ

โครงการ ตั้งแต่เดือน 5/65 และมีรายได้วันแรก คือ 1/7/65  แต่ยังไม่ได้แจ้งเปิดด าเนินการ ค าถามคือ " 

บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจ าปี 2565 หรือไม่? " ครับ (ถ้าจะแจ้งเปิดด าเนินการ

และยืน่ขออนุมัติใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2566) 

A: สามารถใช้สิทธิได้ค่ะ แม้ว่ายังไม่ได้เปิดด าเนินการ ทั้งนี้มูลค่าที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่เกินมูลค่าตาม

บัตร 



 

16. Q: ในกรณีที่มาตรฐาน มี GMP อยู่แล้วจ าเป็นต้องท า ISO หรือไม่ค่ะ 

A:  ได้ค่ะ แต่ใบ GMP ต้องระบุ ที่ตั้ง, ขอบข่าย และระยะเวลาการรับรองครอบคลุมช่วง 2 ปี หลังวัน

ครบเปิดด าเนินการ 

 

17. Q: ติดโซล่าเซล รายได้ครั้งแรกเกิดขึ้นตอนไหนคะ 

A:  หากได้รับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ สิทธิฯ จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันออก

บัตรค่ะ 

 

18. Q: การยื่นค าขอ เราต้องมี รง.4 ก่อนใช่มัยคับ หรือเริ่มขอได้ตั้งแต่เริ่มมี อ.1          

A:   การยื่นค าขอรับส่งเสริมการลงทุน ไม่จ าเป็นต้องมี รง.4 ก่อนค่ะ  

 

19. Q:  กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชี จะต้องเลื่อนเข้ายื่นรายงานผลการด าเนินงานตามมั้ยครับ หรือว่า ไม่ว่าจะ

รอบบัญชีปีไหน ก็ต้องยื่นภายใน ก.ค. 

A:  ต้องยื่นรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือนกรกฎาคมค่ะ 

 

20. Q: ได้บัตรส่งเสริม พ.ย 65 โซล่าเซลล์  เสร็จใช้ได้ตั้งแต่ มค. 66   ปีนี้ 2566  ต้องรายงานความคืบหน้า

โครงการเดือน กพ. ไหมค่ะ 

A:  รายงานค่ะ 

 

21. Q:  การรื้อถอนเครื่องจักรที่ไม่ได้น าเข้าจากต่างประเทศ ในธุรกิจที่มีบัตร BOI จะต้องแจ้งทางหน่วยงาน 

BOI หรือไม่ค่ะ หรือว่าสามารถตัดออกจากบัญชีได้เลย 

A:  เครื่องจักรในประเทศไม่ต้องท าการตัดบัญชีค่ะ 

 

22. Q:   ได้รับการส่งเสริมโซล่าเซลล์ ต้องท าบัญชีแยกต่างหาก อย่างไร เพราะมีแต่แผ่นโซลาเซลล์ แผงวงจร  

จะรับรู้ก าไรสุทธิได้อย่างไรคะ 

A:   รายได้ที่เกิดข้ึนเกิดจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระบุตามบัตรส่งเสริมค่ะ  

 

23. Q:  ได้รับบัตรเดือน พ.ย. 65 บริษัทฯยังไม่ได้เปิดด าเนินกิจการและยังไม่มีรายได้...สอบถามว่างบการเงิน

ของปี 65 จะต้องท าอย่างไรกับทาง BOI ค่ะ 

A:  จัดท างบการเงินตามรูปแบบปกติค่ะ 

 



24. Q:  ได้รับบัตรส่งเสริมโซล่าเซลล์ เดือน มี.ค.  บ.ต้องท างบเดือน 3-12  และแยกรายได้คชจ. ส าหรับการ

ยกเว้นภาษีโซล่า เพื่อกรอกใน e-tax แสดงว่า บ.ต้องท างบ 2 ชุดหรือค่ะ อีกชุดคือปีภาษีปกติ  เข้าใจถูก

ไหมค่ะ 

A:  รายได้ที่เกิดข้ึนเกิดจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระบุตามบัตรส่งเสริมค่ะ จัดท างบชุดเดียวแต่ต้อง

แยกรายได-้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ยกเว้นภาษีออกมาต่างหากค่ะ 

 

25. Q:  วันที่ยื่นขอ BOI ยึดวันที่จากเอกสารอะไร เป็นวันที่ BOI ออกเลขรับเรื่อง หรือวันที่ผู้ประกอบการยื่น

เอกสารขอรับการส่งเสริมฯ 

A:  เป็นวันที่ BOI ลงเลขรับค าขอค่ะ 

 

26. Q: Solar looptop ติดตั้งเอง เข้ามาตรา 35(3) ไหมคะ 

A:    ไม่เข้าข่าย ม.35(3) ค่ะ 

 

27. Q:  ป ี64 บริษัทมีรายได้และได้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีไปแล้ว ปี 65 ต้องขอใช้สิทธิอีกไหมคะ 

A:   กรณีปี 65 มีก าไรและมูลค่าวงเงินภาษีและจ านวนปียังเหลืออยู่ ก็สามารถใช้สิทธิได้ตตามปกติค่ะ 

 

28. Q:  หากไม่ต้องการใช้สิทธิยกเว้น ต้องจัดท าบัญชีแยกหรือไม่  

A:  ไม่ต้องท าค่ะ 

 

29. Q: กรณีป ี65 บริษัทมีการน าเข้าเครื่องจักรมาเเต่ยังไม่มีรายได้เกิดข้ึนต้องยื่นระบบ e-tax ไหมคะ  

A:  การยื่นใช้สิทธิฯ ในระบบ E-Tax จะยื่นเฉพาะกรณีท่ีมีก าไรและประสงค์จะขอใช้สิทธิฯ ค่ะ 

 

30. Q: ลงทะเบียนใน etax แล้วแต่ข้ึนว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้ แบบนี้ต้องแก้ไขยังไคะ 

A:   กรุณาติดต่อคุณปองพล ค่ะ 

 

31. Q:  การยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ยื่นเฉพาะปีที่เราจะขอใช้สิทธิถูกต้องไหมคะ หากปี

ไหนเราขาดทุนบริษัทก็ไม่ต้องยื่นใช่ไหมคะ 

A:   ถูกต้องค่ะ 

32. Q:  ปี 2564 มีบัตรส่งเสริมหลายใบ มีทั้งขาดทุนและก าไร แต่ทั้งบริษัทขาดทุน ต้องยื่น e tax แยกบัตร

ย้อนหลังไหมคะ ส่วนปี 2565 บัตรส่งเสริมทุกใบก าไร แต่ทั้งบริษัทขาดทุน ต้องยื่น e tax ภายใน 30 

เมษายน 2566 ถูกต้องไหมคะ 

A:  ในส่วนของปี 2565 บัตรที่มีก าไรให้ยื่นขอใช้สิทธิค่ะ (ยื่นภายใน 120 วันหลังปิดรอบบัญชีค่ะ) 



33. Q:  เปิดด าเนินการสามารถยื่นเอกสารก่อนวันเปิดได้มั้ยค่ะ  หรือต้องยื่นในวันครบเปิดด าเนินการเท่านั้น 

A:   ยื่นขอเปิดก่อนก าหนดได้ค่ะ 

 

34. Q:  ในการกรอกขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าบัตรส่งเสริมฉบับอ่ืน เป็นบัตรที่เก่ามากและไม่

เคยได้รับสิทธิยกเว้นภาษี จ าเป็นต้องกรอกมุลค่าเครื่องจักรแต่ละบัตรด้วยหรือไม่คะ 

A:  กรอกปกติค่ะ แต่ถ้าเป็นบัตรสงเสริมที่ออกกอนป 2544 และสิ้นสุดการใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลซึ่งไมสามารถแสดงมูลคาเครื่องจักรฯ แยกแตละโครงการไดอนุโลมใหกรอกเปนมูลคารวม 

(ตัวอยางเชน มีบัตรสงเสริมรวม 10 โครงการ มีบัตรสงเสริมที่ออกกอนป 2544 ที่สิ้นสุด การใชสิทธิฯแลว 

3 โครงการ ใหรวมมูลคาเครื่องจักรของ 3 โครงการนั้นได สวนที่เหลือ อีก 7 โครงการ ใหแยกแสดงเป็น

แตละโครงการ) 

 

35. Q:  การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 50% ต้องกรอกในช่องการจ าหน่ายและให้บริการหรือไม่ 

A:   กรอกค่ะ 

 

36. Q:  บัตรส่งเสริมจะครบ 8 ปี สามารถยื่นขอใหม่ได้ไหมคะ           

A :   สามารถยื่นค าขอรับการส่งเสริมใหม่ได้ค่ะ โดยจะต้องมีการลงทุนใหม่ตามเงื่อนไขของประเภท

กิจการนั้น เช่น มีการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท เป็นต้น 

 

37. Q: สินค้าท่ีไม่ได้ผลิตตามข้ันตอนบีโอไอขายแล้วนับเป็นรายได้บีโอไอมั้ยคะ 

A :  รายได้ทีข่อจะใช้สิทธิฯ ได้ จะต้องเป็นรายได้ที่เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุตามบัตรส่งเสริม โดยมี

กรรมวิธีการผลิตและใช้เครื่องจักรในโครงการตามท่ีได้รับอนุมัติเท่านั้นค่ะ 

 

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

44 )ใช่ไหมค่ะ 

A:  ถูกต้องค่ะ 

 

39. Q:  ถ้าในกรณีท่ีมีรายได้แต่ขาดทุน เราต้องลงระบบมั้ยคะ 

A :  ไม่ต้องยื่นขอใช้สิทธิฯ ในระบบ e-Tax ค่ะ 

 

40. Q:  กรณีภาษีที่ขอใช้สิทธิ์ยกเว้นฯ ใน ETAX ไม่ตรงกับท่ียื่นภงด50 ในภายหลัง จะสามารถขอแก้ไขได้

อย่างไรครับ  

A :  สามารถแก้ไขมูลค่าภาษีที่ได้รับยกเว้นในรอบบัญชีปีถัดไปค่ะ 



41. Q:  กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชี จะต้องเลื่อนยื่นรายงานผลการด าเนินงานตามมั้ยครับ หรือว่า ไม่ว่าจะรอบ

บัญชีปีไหน ก็ต้องยื่นภายใน กค 

A:    ให้ยื่นภายในเดือนกรกฎาคมตามปกติค่ะ 

 

42. Q: ถ้าบริษัทยังไม่ได้ด าเนินกิจการและยังไม่มีรายได้..ยังไม่ต้องยื่น ระะบบ e-tax ใช่ไหมค่ะ 

A:    ไม่ต้องยื่นขอใช้สิทธิฯ ผ่านระบบ E-Tax ค่ะ 

 

 


