
“เจาะลึก...การใช้สิทธิประโยชน์ BOI”
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บริษทัก ำลงัจะย่ืนเปิดด ำเนนิกำร ซ่ึงใน

บตัรสง่เสริมระบวุ่ำ ก ำลงัผลิต 

300,000ชิน้/ปี หลงัจำกค ำนวนก ำลงั

กำรผลิตจริงแลว้ พบว่ำต ำ่กว่ำ 50% 

(170,000ชิน้) ของบตัรฯ จึงอยำกทรำบ

ว่ำบริษทัควรท ำอย่ำงไรบำ้ง 

(ขอแกไ้ขโครงกำรตอนย่ืนเปิดไดห้รือไม)่ 

สต็อกวตัถดุบิสงูสดุตำมก ำลงัผลิตทีป่รบั

ลดลง 

กรณีบริษทมกี ำลงัผลิตสงูสดุต ำ่กว่ำก ำลงั

ผลิตในบตัรสง่เสริม สำมำรถขอลดขนำด

กิจกำรในขัน้ตอนกำรเปิดด ำเนนิกำรได้

โดยจะปรบัลดมลูคำ่กำรยกเวน้ภำษเีงนิได้

นติบิคุคลตำมที่มกีำรลงทนุจริง และปรบั

ลดปริมำณบญัชสีต็อกวตัถดุบิสงูสดุตำม

ก ำลงัผลิตที่ปรบัลดลง 
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กำรขยำยเปิด

ด ำเนนิกำรเพียง

อย่ำงเดียว        

ตอ้งด ำเนนิกำร

อย่ำงไร

และเมื่อไดร้บัอนญุำตใหข้ยำยเปิดด ำเนนิกำรเพียงอย่ำงเดียว ใหน้ ำบตัรสง่เสริมไปตดิตอ่ฝ่ำยบตัร                                    

เพื่อแกไ้ขเอกสำรแนบทำ้ยบตัรสง่เสริมตอ่ไป

กำรขอเปิดด ำเนนิกำรเพียงอย่ำงเดียว ใหย่ื้นแบบ F PM EX 06-03 และหนงัสือรบัทรำบเงือ่นไขว่ำจะไมส่ำมำรถขยำยระยะเวลำน ำเขำ้

เคร่ืองจกัรได ้(ไมม่ีแบบฟอรม์) ตอ่ส ำนกับริหำรกำรลงทนุ  1-4  ท่ีดแูลกิจกำรของบริษทั หรือย่ืนตอ่ส ำนกังำน BOI ภมูิภำค

โครงกำรที่ไดร้บัสิทธิยกเวน้อำกรขำเขำ้เคร่ืองจกัร  หำกยงัน ำเขำ้เคร่ืองจกัรไมค่รบ แตห่ำกย่ืนขอขยำยเปิดด ำเนนิกำรเพียงอย่ำงเดียวกอ่น

จะไมส่ำมำรถขยำยเวลำน ำเขำ้เคร่ืองจกัรไดอี้ก ดงันัน้ จึงขอใหย่ื้นขอขยำยเวลำน ำเขำ้เคร่ืองจกัรใหค้รบกอ่น                         

(หลกัเกณฑปั์จจบุนัใหข้ยำยได ้3 ครัง้ ครัง้ละไมเ่กิน 1 ปี) และสดุทำ้ยจึงคอ่ยย่ืนขอขยำยเปิดด ำเนนิกำรเพียงอย่ำงเดียว

กำรขอขยำยเวลำเปิดด ำเนนิกำรเพียงอย่ำงเดียว จะสำมำรถย่ืนไดเ้พียงครัง้เดียวเท่ำนัน้ และหลงัจำกนัน้จะไมไ่ดร้บัอนญุำตใหข้ยำยเวลำ   

กำรเปิดด ำเนนิกำรอีก

กำรขอขยำยเวลำเปิดด ำเนนิกำรเพียงอย่ำงเดียว คือ กำรขยำยเวลำกำรเปิดด ำเนนิกำรท่ีไมไ่ดม้ีสำเหตจุำกกำรขยำยเวลำน ำเขำ้เคร่ืองจกัร
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กรณีที่บริษทัเปิดบตัรทัง้หมด 4 บตัร

ครบแลวัเเละใชส้ิทธิประโยชนท์ัง้หมดเเลว้ 

ตอ่มำ ณ ปัจ ุจุบนั ก ำลงักำรผลิตลดลง

จำกที่เคยขอเปิดด ำเนนิกำรไป เพรำะยอด

กำรผลิตลดลง จ ำเป็นตอ้งไปขอลดก ำลงั

กำรผลิตที่บีโอไอหรือไม ่และแกก้ ำลงักำร

ผลิต ตอ้งไมต่ ำ่กว่ำกี่เปอรเ์ซนต ์ถำ้ไมเ่เก ้

ไขบตัรจะผดิเงือ่นไขหรือไม่

**กรณีที่ไดร้บัใบอนญุำตเปิดด ำเนนิกำรครบตำมโครงกำร

แลว้แตต่อ่มำยอดกำรผลติลดลงจำกค ำสัง่ซ้ือลดลง หรือ 

ก ำลงัผลิตลดลงจำกประสิทธิภำพเคร่ืองจกัรดอ้ยลงไม่

ตอ้งขอลดขนำดกิจกำร

**กรณีที่ตอ้งขอลดขนำดกิจกำรมกีรณีเดยีว คือกำรขอ

จ ำหนำ่ยเคร่ืองจกัรหลกัที่ท ำใหก้ ำลงัผลิตลดลงเกินกว่ำ 

20% ของก ำลงัผลิตตำมบตัรสง่เสริม โดยไมม่กีำรซ้ือ

เคร่ืองจกัรใหมม่ำทดแทน 
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บริษทัจะสำมำรถ             

ขอย่ืนค ำขอขยำยเปิด

ด ำเนนิกำรเพียงอย่ำงเดยีว

กอ่นครบเปิดประมำณกีว่นั

BOI ไมม่ขีอ้ก ำหนดวำ่ กำรย่ืนขอขยำยเวลำตำ่งๆ 

สำมำรถย่ืนลว่งหนำ้กอ่นครบก ำหนดไดน้ำนเทำ่ใด 

ทัง้หมดขึน้อยูก่บัเหตผุลควำมจ ำเป็นของบริษทั 

และดลุยพินจิของ BOI ทัง้นี ้อำจใชร้ะยะพิจำรณำ

อนมุตัท่ีิ BOI ก ำหนด เป็นแนวทำงพิจำรณำ เชน่ 

เร่ืองท่ีใชเ้วลำพิจำรณำอนมุตั ิ10 วนัท ำกำร



ขอ้ควรระวงัการใชส้ิทธิประโยชน ์                         

การตรวจสอบเรือ่งก าลงัการผลิต 

ในกรณีขอเพ่ิมก าลงัการผลิต

เจำ้หนำ้ท่ีจะตรวจสอบท่ีเคร่ืองจกัรว่ำ

ผลิตไดเ้ทำ่ไหร่ตอ่นำทีตอ่เคร่ืองตำมที่

ระบไุป หรือตรวจสอบวำ่สินคำ้ทีผ่ลิต

ออกมำประจ ำวนันัน้ไดเ้ทำ่ไหร่

กำรตรวจสอบก ำลงัผลิต ณ วนัเปิดด ำเนนิกำร

ในทำงทฤษฎี เจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งตรวจสอบก ำลงั

ผลิตจริง จำกทัง้รำยงำนกำรผลิต (production 

report) ของโรงงำน และตรวจสอบจบัเวลำ

เคร่ืองจกัรสว่นท่ีเป็น bottle neck

ในทำงปฏิบตั ิเนือ่งจำกแตล่ะโครงกำรมี

รำยละเอียดแตกตำ่งกนั จึงขึน้อยูก่บัวิธีกำร

ตรวจสอบของเจำ้หนำ้ท่ีคนนัน้ๆ 
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บริษทัฯ ย่ืนเร่ืองขอเปิดด ำเนนิกำร

ปีท่ี 7 สำมำรถน ำทะเบียนสินทรพัย ์

คือ spare part ท่ีมกีำรคิดคำ่เสื่อม

สถำพ 3-5 ปี  มำลงขอ้มลูในกำร

ย่ืนเกี่ยวกบัขอ้มลูทะเบียนสินทรพัย์

ในกำรเปิดด ำเนนิกำรใดห้รือไม่

กำรนบัมลูคำ่สินทรพัยเ์ป็นขนำดกำรลงทนุ ในกำรย่ืนขอ

เปิดด ำเนนิกำรจะนบัตำมมลูคำ่ ณ วนัที่บริษทัไดส้ินทรัพย์

นัน้มำ ไมใ่ชม่ลูคำ่ ณ วนัที่ตรวจสอบเปิดด ำเนินกำร

แตม่เีงือ่นไขคือ บริษทัตอ้งครอบครองสินทรพัยน์ัน้อยู่ ณ 

วนัที่ตรวจสอบเปิดด ำเนนิกำร

ดงันี ้กรณี spare part ที่บริษทัคิดคำ่เสื่อม 3-5 ปี แมจ้ะ

หักคำ่เสื่อมไปหมดแลว้ แตย่งัเป็นรำยกำรในบญัชีทะเบียน

สินทรัพยท์ี่บริษทัยงัคงครอบครองอยู่ตำมโครงกำร ก็

สำมำรถน ำมำรวมนบัเป็นขนำดกำรลงทนุของโครงกำรได้
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บริษทัฯไดด้ ำเนนิกำรเปิดด ำนนิกำร

เต็มโครงกำรแลว้ จะสำมำรถผลิต

ผลิตภณัฑท่ี์ไมไ่ดร้บักำรส่งเสริม 

ไดห้รือไม่

เพื่อรองรบัลกูคำ้ใหม ่แตไ่มม่กีำร

ลงทนุเพิ่มเตมิ จะสำมำรถเพ่ิม

ผลิตภณัฑไ์ดห้รือไม ่โดยรำยไดจ้ำก

ผลิตภณัฑใ์หมไ่มต่อ้งกำรใชส้ิทธ์ิ

ยกเวน้ภำษเีงนิได ้

โครงกำรที่เปิดด ำเนนิกำรเต็มโครงกำรแลว้ ยงัคงมี

สถำนภำพเป็นผูไ้ดร้บัสง่เสริม จึงยงัมหีนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิ

เงือ่นไขตำมที่ไดร้บักำรสง่เสริม

หำกบริษทัน ำเคร่ืองจกัร วตัถดุบิ ที่ดนิ ชำ่งตำ่งชำต ิ       

ที่ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำก BOI ไปในกำรผลิตผลิตภณัฑท์ี่

ไมไ่ดร้บัสง่เสริม จะเป็นกำรขดักบัเงือ่นไขในกำรใชส้ิทธิ

ประโยชนน์ัน้ๆ

จึงควรแกไ้ขโครงกำรใหถ้กูตอ้ง เชน่ อำจขออนญุำตใช ้

เคร่ืองจกัร/ที่ดนิเพื่อกำรอ่ืน หรือขอแกไ้ขโครงกำรเพิ่ม

ชนดิผลิตภณัฑโ์ดยไมม่กีำรลงทนุเพิ่ม เป็นตน้ 
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ถำ้กรรมกำรไมไ่ดไ้ปยื่นเอกสำร

ตอ้งมอบอ ำนำจ หรือมเีอกสำร

แนบอ่ืนๆ หรือไม่

กรรมกำรเป็นผูล้งนำมและประทบัตรำใน

เอกสำร แตจ่ะใหใ้ครไปย่ืนแทนก็ไดไ้มต่อ้งมี

หนงัสือมอบอ ำนำจในกำรไปยื่นเร่ือง
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กำรยกเลิกบตัรสง่เสริม 

มบีตัร 2 ประเภทดงันี้

- บตัรท่ีเปิดด ำเนนิกำรแลว้

- บตัรที่ยงัไมเ่ปิดด ำเนนิกำร

ไดร้บัใบอนญุำต

เปิดด ำเนนิกำร

ยงัไมไ่ดร้บัใบอนญุำตฯ/

ยงัไมค่รบก ำหนดเปิด

ด ำเนนิกำร

ยงัไมไ่ดร้บัใบอนญุำตฯ/

ครบก ำหนดเปิด

ด ำเนนิกำร

- น ำเขำ้เกิน 5 ปี สำมำรถย่ืนตดับญัชแีละ

จ ำหนำ่ยในประเทศไดโ้ดยไมม่ีภำระภำษี

- น ำเขำ้ไมค่รบ 5 ปี หำกจะจ ำหนำ่ยในประเทศ 

ตอ้งย่ืนขออนญุำตจ ำหนำ่ย โดยจะมีภำระภำษี ณ 

วนัที่ไดร้บัอนญุำตใหจ้ ำหนำ่ย

ช ำระภำษีอำกรตำมสภำพ 

ณ วนัน ำเขำ้ ไมว่่ำจะน ำเขำ้

มำก่ีปีแลว้ก็ตำม

วตัถดุิบ ยอดคงเหลือตำม MML จะมีภำระภำษีอำกรตำมสภำพ ณ วนัน ำเขำ้

ภำษีเงนิได ้หำกกำรย่ืนใชส้ิทธิยกเวน้ภำษีเงนิไดถ้กูตอ้ง จะไม่ถกูเรียกคืนภำษี

1 32
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ระยะเวลำ

กำรอนมุตัยิกเลิกบตัร

ใชเ้วลำกี่วนั

กำรยกเลิกบตัรสง่เสริม 

ก ำหนด

เวลำพิจำรณำ 30 วนัท ำกำร 
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กำรใชเ้คร่ืองจกัรเกำ่ในโครงกำรที่ไดร้บักำรสง่เสริมกำรลงทนุ
กรณีทัว่ไป

กรณีอ่ืนๆ



ป.2/2546
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บริษทั ขอคดัขอ้มลูเคร่ืองจกัร  

(บตัร ****/2538 ลว.13

มกรำคม 2548) 

ตัง้แตปี่ 2538-2544

จะตอ้งมเีอกสำรแนบอะไรบำ้ง

ระบบควบคมุกำรใชส้ิทธิประโยชนเ์คร่ืองจกัร 

(MCTS) ของสมำคม IC เร่ิมใชเ้มือ่เดอืน

พฤศจิกำยน 2544 ขอ้มลูท่ีบริษทัสอบถำม 

อยูใ่นชว่งปี 2538-2544 ซ่ึงยงัเป็นกำรอนมุตัิ

ดว้ยระบบ MANUAL และเก็บขอ้มลูเป็นกระดำษ 

โดย BOI  ในทำงปฏิบตัจิึงอำจมคีวำมล ำบำกใน

กำรขอคดัขอ้มลูตำ่งๆ แนะน ำใหบ้ริษทัตดิตอ่กบั

กองบริหำรกำรลงทนุ



2

3

1

เอกสารท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบเปิด

ด าเนินการไม่ครบ

เอกสารทีใ่ช้ในการเปิด
ด าเนินการครบ  แต่ไม่

ถูกต้อง เช่น     
รายละเอยีดรายการ

เคร่ืองจักร  การค านวณ
ก าลงัการผลติ                 

การใส่รายละเอยีดมูลค่า
การลงทุน

หนังสือรับรอง,
บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น
นานกว่า 6 เดือน

ปัญหาเร่ือง
เอกสารเปิดด าเนินการ

ปัญหาเกิดจากการเปิดด าเนินการ



ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

3.ใบอนุญาตไม่ได้แก้ไข
รายละเอยีดให้เป็นปัจจุบัน

2.ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต

1.ไม่มใีบอนุญาตของหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง

4.ใบอนุญาตทีเ่กีย่วข้องไม่ตรง
กบัเง่ือนไขในบัตรส่งเสริม



ท่ีตั้งโครงการ ไม่ตรงกบัทีข่อไว้                             
/เพิม่ที่ตั้งโครงการโดยไม่แจ้ง boi.

มูลค่าการลงทุน บริษัทมีหลายโครงการ ทะเบียนสินทรัพย์
ไม่สามารถแยกมูลค่าการลงทุนได้

ชนิดผลติภัณฑ์ ไม่ตรงกบัผลติภัณฑ์ทีข่อไว้ตามบัตร



1

บริษัทใช้เคร่ืองจักร
ร่วมกนักบัโครงการที่

ไม่ได้รับ boi

2

เคร่ืองจักรไม่ครบตาม
โครงการ

3

ใช้เคร่ืองจักรเก่า โดย
ไม่ขออนุญาตจาก boi /

ไม่มใีบรับรอง
ประสิทธิภาพ กรณใีช้

เคร่ืองจักรเก่า             
(ป.2/2546)

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต



1.เคร่ืองจักรเกนิ
ก าลงัการผลติ

2.ตรวจสอบก าลงั
การผลติเกนิ 30 %

ก าลงัการผลิต



1.โรงงานยกเลกิ
กจิการไม่แจ้งboi

2.บริษัทเปลีย่น
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บ่อย/ขาดความรู้
เกีย่วกบัboi

อ่ืน ๆ



การตรวจสอบเง่ือนไข ISO

จะตรวจสอบ
เพยีงคร้ังเดยีว 
ภายใน 2 ปี

หลงัจากวนัเปิด
ด าเนินการ

จะต้องเป็น
ใบรับรองระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 
9000 หรือ ISO 
14000 หรือ
มาตรฐานอ่ืน
ตามที่ BOI 
ก าหนด

ช่ือและสถาน
ที่ตั้งของผู้

ได้รับใบรับรอง 
จะต้องตรงกบั
ช่ือและสถาน
ประกอบการที่
ระบุในบัตร
ส่งเสริม

ขอบเขตการ
รับรองที่ระบุ
ในใบรับรอง 
จะต้องตรงกบั
ผลติภัณฑ์
หรือบริการที่
ระบุในบัตร
ส่งเสริม

ระยะเวลา
ของ

ใบรับรอง 
จะต้องอยู่ใน
ระหว่าง

ระยะเวลาที่
ก าหนดใน
บตัรส่งเสริม

จะต้องได้รับ
ใบรับรอง 
ภายใน

ระยะเวลา
ตามเงื่อนไข
ในบัตร
ส่งเสริม



เอกสารท่ีใช้

1

แบบรายงานผลการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ISO (F PM AC 01)

2

เอกสารใบรับรอง
ระบบคณุภาพที่

บริษัทได้รับ



ขอ้ควรระวงัการใชส้ิทธิประโยชน ์                         

ต้องเเจ้ง BOI หรือไม่

ได้รับรอง
เวอร์ชัน่

ใหม่

เปลี่ยน 
จาก SGS 

ใช้  BSI 

บริษัท
เปลี่ยนผู้ดู
เเล ISO

กรณีไดร้บัหนงัสือแจง้ผลกำรปฎิบตัิ

ตำมเงือ่นไข ISO ถกูตอ้งจำก BOI 

ตอ่มำภำยหลงับริษทัมกีำร

เปลี่ยนแปลงเวอรช์ัน่ ISO หรือ

เปลี่ยนแปลงผูด้แูลระบบสำมำรถ

ด ำเนนิกำรได ้โดยไมต่อ้งแจง้ BOI 



ขอ้ควรระวงัการใชส้ิทธิประโยชน ์                         



Q : โครงการท่ีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จะตอ้งด าเนินการใหไ้ดใ้บรับรองระบบคุณภาพ ISO
หรือไม่

A : ไม่ตอ้ง โครงการท่ีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได ้จะไม่มีการก าหนดเง่ือนไข ISO ในบตัรส่งเสริม
**********************************************************************************
Q : ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 10 ลา้นบาท ท่ีใชก้ าหนดเง่ือนไข ISO 

จะค านวณมูลค่าการลงทุนจากตวัเลขใด
A : จะค านวณมูลค่าการลงทุนจากตวัเลขในค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน
**********************************************************************************
Q : โครงการท่ียืน่ขอรับส่งเสริมโดยมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) เกินกวา่ 10 ลา้นบาท 

และมีเง่ือนไขใหต้อ้ง   ไดใ้บรับรองระบบมาตรฐาน ISO หากต่อมามีการลงทุนจริงไม่ถึง 10 ลา้นบาท 
จะขอยกเลิกเง่ือนไข ISO ไดห้รือไม่

A : ไม่ได ้เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนตามขนาดการลงทุนในค าขอรับการส่งเสริม
ดงันั้น ในทางกลบักนั โครงการท่ียืน่ขอรับส่งเสริมโดยมีขนาดการลงทุนต ่ากวา่ 10 ลา้นบาท และไม่มีเง่ือนไข ISO 
แต่ต่อมามีขนาดการลงทุนเพ่ิมข้ึนเกินกวา่ 10 ลา้นบาท กจ็ะไม่มีการก าหนดเง่ือนไข ISO เพ่ิมเติม



Q : กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้3 ปี และใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดค้รบ 3 ปีไปแลว้ หากปฏิบติัตามเง่ือนไข ISO ไม่ได้
จะมีผลอยา่งไร

A : จะถูกเพิกถอนสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้1 ปี คือเหลือเพียง 2 ปี ซ่ึงจะมีผลยอ้นหลงัท าใหถู้กเพิกถอนการยกเวน้ภาษีเงินได้
ในปีท่ี 3 ซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ไปแลว้
**********************************************************************************
Q : กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้7 ปี แต่ใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดค้รบตามวงเงินในปีท่ี 5 หากปฏิบติัตามเง่ือนไข ISO

ไม่ได ้จะมีผลอยา่งไร
A : จะถูกเพิกถอนสิทธิภาษีเงินได ้1 ปี คือเหลือเพียง 6 ปี แต่ในกรณีน้ีจะไม่กระทบกบัการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีท่ีใชค้รบตาม
วงเงินไปแลว้ตั้งแต่ปีท่ี 5



E-SERVICES
E:ONLINE เช่ือมโยงหาขอ้มลู E:ONLINE  รหสัรว่มกนั E :ONLINE รหสัเฉพาะเรือ่ง


