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สทิธปิระโยชนแ์ละหนำ้ทีข่องผูไ้ดร้บักำรสง่เสรมิ

ทุกอย่างต้องยื่นขอการใช้สิทธิ์ฯ

ตามระยะเวลาและแบบที่ก าหนดเงื่อนไข

เสมือนสัญญาที่ระบุทั้งสิทธิ์ที่ได้ และเง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติบัตรส่งเสริม



สทิธปิระโยชนแ์ละหนำ้ทีข่องผูไ้ดร้บักำรสง่เสรมิ

ไม่มี
ก าหนดเวลาสิ้นสุด

NONTAX - ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

“ ขยายไม่ได้ ” 

- อากรขาเข้าเครื่องจักร 
“ ขยายได้ แต่มีระยะเวลาสิ้นสุด”

- อากรขาเข้าวัตถุดิบ 

“ ขยายได้ตลอด”

TAX



หมวด 1 เกษตรกรรมและผลติผลจำกกำรเกษตร

หมวด 2 แร่ เซรำมกิส ์และโลหะขัน้มูลฐำน

หมวด 3 อตุสำหกรรมเบำ

หมวด 4 ผลติภณัฑโ์ลหะ เคร ือ่งจกัร และอปุกรณ์

ขนสง่
หมวด 5 อตุสำหกรรมเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้ำและ

อเิล็กทรอนิกส ์

หมวด 6 เคมภีณัฑ ์พลำสตกิและกระดำษ

หมวด 7 กจิกำรบรกิำร และสำธำรณูปโภค

หมวด 8 กำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ประเภทกจิกำรทีใ่หก้ำรสง่เสรมิ



สทิธปิระโยชนแ์ละหนำ้ทีข่องผูไ้ดร้บักำรสง่เสรมิ

สาระส าคัญของบัตรส่งเสริม

บตัรสง่เสรมิ

สทิธปิระโยชน์

TAX NON-TAX

เงือ่นไข

ทัว่ไป เฉพำะโครงกำร



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ

วันที่ออกบัตร



รายงานความคืบหน้าปีละ 2 ครั้งและ
รายงานประจ าปี (ตส. 310)

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- - ใช้ผ่านระบบ e-Monitoring

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใช้ผ่านระบบ eMT

ขอใช้สิทธิด้านเครื่องจักร

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใช้ผ่านระบบ RMTS 2011

ขอใช้สิทธิด้านวัตถุดิบ

รายงานผ่านระบบของส านักงานขอใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ
- ใช้ผ่านระบบ Single Window ของ BOI

ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่านระบบ e-Tax
กองบริหารการลงทุน 1-5 , ศูนย์ภูมิภาค ขอใช้สิทธิด้านที่ดิน

รายงานเงื่อนไขขยายเวลา
เปิดด าเนินการอย่างเดียว

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค 

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค
- รายงานภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตร

รายงานเงื่อนไขเปิดด าเนินการ

ขอใช้สิทธิด้านภาษีเงินได้ฯ ม.31

ตวัอย่ำงบตัรสง่เสรมิ



กำรด ำเนินกำรภำยหลงัไดร้บักำรสง่เสรมิ

รายงานเงื่อนไข ISO กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค (e-ISO)
- รายงานภายใน 2 ปีตั้งแต่วันครบเปิดด าเนินการ 

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค
- หลังจากได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ 

รายงานเงื่อนไขหยุดกิจการ

รายงานเงื่อนไขอื่นๆ( Merit) กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค 

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค ขอยกเลิกบัตรส่งเสริม



 จะต้องเปิดด าเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดือน                                   
นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

 สามารถขอขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการได้
• กรณีขยายพรอ้มกับขยายเวลาน าเขา้เคร่ืองจักร

ขยายได้ 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 1 ปี
• กรณีไม่ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร

ขยายได้ 1 คร้ัง ไม่เกิน 1 ปี

ก าหนดเวลา

กำรด ำเนินกำรภำยหลงัไดร้บักำรสง่เสรมิ



กำรด ำเนินกำรภำยหลงัไดร้บักำรสง่เสรมิ

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

NOTE : กรณีมีสิทธิ์น าเข้าเครื่องจักรและได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาน าเข้า 3 ครั้ง   

ตารางเวลาการใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องจักร



กำรด ำเนินกำรภำยหลงัไดร้บักำรสง่เสรมิ

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

สิ้นสุดระยะเวลาน าเข้า
เครื่องจักร

ครบเปิดด าเนินการ
ยกเลิก

บัตรส่งเสริม

รายงานประจ าปี ภายใน กค. ของทุกปี

เริ่มมีรายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

ขั้นตอนการด าเนินการแต่ละบัตรส่งเสริม

อนุมัติโครงการ

ครบ ISO

ยื่นขอรับการส่งเสริม

รายงานความคืบหน้า
ก.พ. และ ก.ค. ของทุกปี



แนวทางการรายงานระบบ e-Monitoring

ข้อมูลระดับบริษัท
ทุกบริษัทต้องรายงานปีละ 1 คร้ัง ทุกเดือน ก.ค.

ข้อมูลระดับโครงการ (เฉพาะที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเปิดฯ)
บริษัทต้องรายงานปีละ 2 คร้ัง ทุกเดือน ก.พ. และ ก.ค.

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
(เดิม: แบบ ตส.310)

รายงานความคืบหน้าโครงการ 
(เดิม: แบบยืนยันโครงการ 6 เดือน ปีที่ 1 ปีท่ี 2 **) 

** โครงการที่แจ้งยืนยันการด าเนินการ ครบปีที่ 2 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเปิดฯ ต้องกลับมารายงาน ตั้งแต่ ก.ค. 2561 เป็นต้นไป 

กำรด ำเนินกำรภำยหลงัไดร้บักำรสง่เสรมิ



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล
พื้นฐาน
บริษัท

ข้อมูล
ติดต่อ
บริษัท

ข้อมูล      
บัตร

ส่งเสริม

แนวทำงกำรรำยงำนระบบ e-Monitoring

ชื่อ (ไทย-อังกฤษ)
เลขทะเบียน 13 หลัก
ที่ตั้งส านักงานใหญ่
ที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ 

ผู้บริหารไทยที่เป็นตัวแทนรับข้อมูล
จาก BOI เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

รายการบัตรส่งเสริมทั้งหมด
การแจ้งจะขอยกเลิกบัตร



ส่วนที่ 2 รายงานความคืบหน้าโครงการ
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ลงทุนแล้วหรือไม?่ จะลงทุนเมื่อใด? 

ลงทุนไปแล้วเท่าไร?

ความคืบหน้าแต่ละส่วน

เงินลงทุนในช่วงทีผ่่านมา

การลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ  
รวมถึงการมีรายได้ครั้งแรก

** เงินลงทุนในช่วงท่ีผ่านมาให้รายงานเฉพาะรอบเดือน ก.พ. 

แนวทำงกำรรำยงำนระบบ e-Monitoring

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl0NGW38_YAhVBK48KHeGfCyEQjRwIBw&url=https://www.flaticon.com/free-icon/dollars-money-bag-on-a-hand_50268&psig=AOvVaw2z6B427btteZAObfvtHd1v&ust=1515754356745537
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8s_Kn38_YAhUY3Y8KHSoaBt0QjRwIBw&url=https://www.freepik.com/free-icon/progress-report_750004.htm&psig=AOvVaw3mwk915Enk-xAVasO71rmo&ust=1515754399320624


ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
แนวทำงกำรรำยงำนระบบ e-Monitoring

ภงด.50

ผู้ถือหุ้น งบการเงิน

การจ้างงาน มาตรฐาน



กำรขอเปิดด ำเนินกำร







เงือ่นไข

“ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเปิดด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม โดยจะต้องขอ
เปิดด าเนินการตามแบบที่ส านักงานก าหนด ”

กำรขอเปิดด ำเนินกำร



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (1)

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

พจิารณาและตรวจสอบเง่ือนไขในสาระส าคญั

กรณีมเีง่ือนไข CAP วงเงินใหพ้สูิจนมู์ลคา่เงินลงทุนฯ
ตาม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญาตพรอ้มปรบัเปลีย่น

มูลคา่การยกเวน้ภาษ ีม.31

ยืน่แบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

ชีแ้จง CAP กอ่นเปิด

ผูไ้ดร้บัการ

ส่งเสรมิ



สาระส าคัญของการเปิดด าเนินการ
1. สภาพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบียนและการช าระมูลค่าหุ้น
3. สัดส่วนการถือหุ้น
4. ชนิดผลิตภัณฑ์หรือบริการและก าลงัผลิต
5. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ
6. แผนผังที่ติดตั้งเคร่ืองจักร
7. ขนาดการลงทุน หรือ การจ้างบุคลากร
8. ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ
9. ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

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

ให้บริษัทเชื่อมโยงและขนานไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า เป็นต้น

ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (2)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (3)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (4)
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ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (5)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (6)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (7)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (8)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (9)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (10)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอเปิดด ำเนินกำร (10)
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

โครงการรเิร ิม่ โครงการขยาย

คา่กอ่สรา้ง o o

คา่เครือ่งจกัร o o

คา่ตดิต ัง้ คา่ Test-run o o

คา่ทรพัยส์นิอืน่ๆ o x

คา่ใชจ้า่ยกอ่นเปิด

ด าเนินการ

o x

คา่ทีด่นิ x x

คา่วชิาการ x x

เงินทุนหมุนเวยีน x x



1.  เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน ที่ใช้ส าหรับการก าหนดจ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่จะได้รับการยกเว้นตามสัดส่วนท่ีคณะกรรมการก าหนด ได้แก่

1.1  ค่าก่อสร้าง ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้

1.1.1 กรณีก่อสร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน โรงงาน สาธารณูปโภค 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุงด้วย

1.1.2 กรณีซื้ออาคารหรือใช้อาคารที่มีอยู่แล้วให้ใช้มูลค่าตามสัญญาซื้อขายหรือ
ราคาสุทธิตามบัญชีของงวดบัญชีก่อนย่ืนค าขอรับการส่งเสริมแล้วแต่กรณี

1.1.3 กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงาน ให้ใช้ราคาเช่าตามสัญญาการเช่า 
ทั้งน้ีจะต้องมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี 

กำรก ำหนดควำมหมำยรำยกำรเงนิลงทนุ
ตำมประกำศที ่ป. 1/ 2545



1.2  ค่าเครื่องจักร ค่าติดตั้ง ค่าทดลองเครื่อง ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้

1.2.1  กรณีซื้อเครื่องจักร ได้แก่ ค่าเครื่องจักรและให้รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าทดลองเครื่อง ค่าวิชาการ 

ที่รวมอยู่ในต้นทุนเครื่องจักร เช่น ค่าวิศวกร ค่าออกแบบ เป็นต้น “ ส าหรับกิจการซอฟต์แวร์ 

และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมด้วย”

1.2.2 กรณีการเช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่งให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเชา่ซื้อหรือเช่าแบบลสิซิ่ง 

1.2.3 กรณีเช่าเครื่องจักรให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า ทั้งน้ีจะต้องมีการท าสัญญาเช่ามากกว่า  1 ปี 

1.2.4  กรณีเครื่องจักรที่บริษัทในเครือให้มาโดยไม่คิดค่าตอบแทน และระบุในค าขอรับการส่งเสริม 

ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทท่ีให้เครื่องจักร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันย่ืนค าขอรับการส่งเสริม 

1.2.5  กรณีจ านองเครื่องจักร ให้ใช้ราคาทุนตามบัญชี     

ทั้งน้ี การขอรับการส่งเสริมเพ่ือโยกย้ายสถานประกอบการไม่อนุญาตให้น าเครื่องจักรมารวมค านวณ



1.3  ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ ให้หมายความถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทใหม่ 
ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ

1.4  มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้
1.4.1 ค่าอุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ 
เฉพาะกรณีขอรับการส่งเสริมในนามบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่และขอรับการส่งเสริมเพื่อโยกย้ายสถาน

ประกอบการ เท่าน้ัน 
1.4.2 ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และสินทรัพย์ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จ่ายให้กับรัฐ 



ตวัอย่ำงกำรใชส้ทิธ ิ

ปีที่ ก าไรสุทธิ มูลค่าภาษี มูลค่าภาษีสะสม
1 60 12 12
2 70 14 26
3 100 20 46
4 80 16 62

5 50 10 เกินใช้ได้เพียง 8
6 - - -
7 - - -
8 - - -

โครงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีมูลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี



โครงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีมูลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี

ตวัอย่ำงกำรใชส้ทิธ ิ

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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