
การขออนุญาตเปิดด าเนินการ
ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมทัว่ไป

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



เวบ็ไซต์ส านักงาน https://www.boi.go.th/



แบบฟอร์ม



ตัวอย่าง e-Services



จ าแนกกลุ่มอตุสาหกรรมและประเภทกจิการ



ตัวอย่างประเภทกจิการ



แผนภูมกิารแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ติดต่อส านักงาน LINE Official
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สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดด าเนินการ
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ขั้นตอนการด าเนินการแต่ละบัตรส่งเสริม

ย่ืนค าขอ

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

ส้ินสุดระยะเวลาน าเข้า
เคร่ืองจกัร

ครบเปิดด าเนินการ
ยกเลกิ

บัตรส่งเสริม

รายงานปีละ 1 คร้ัง
ทุกเดือน ก.ค.

เร่ิมมีรายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

อนุมัตโิครงการ

รายงานปีละ 2 คร้ัง 
ทุกเดือน ก.พ. และก.ค.

ครบ ISO

ขยายเปิดด าเนินการ

ขอหยุด
กจิการ
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ประเภทกจิการทีใ่ห้การส่งเสริม

หมวด 7  กจิการบริการ และสาธารณูปโภค

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร

หมวด 3  อุตสาหกรรมเบา

หมวด 4  ผลติภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

หมวด 5  อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

หมวด 6  เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ

หมวด 2  แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

หมวด 8  การพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม                            



รูปแบบเลขท่ีบตัรส่งเสริม
AA-BBBB-C-DD-E-F

58-0001-1-01-1-2

1 2 3 4 5 6

1 แสดง ปี พ.ศ. ท่ีออกบตัรส่งเสริม (2 หลกั) เช่น 58

แสดง ล ำดบัในกำรออกบตัรส่งเสริม
(Running No.) เช่น 0001

2

แสดง กรอบนโยบำยหลกัท่ีใหก้ำรส่งเสริม โดยแบ่งเป็น
0 – นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเดิม

(ค ำขอรับกำรส่งเสริมก่อนปี 2558)

1- นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนใหม่
(ค ำขอรับกำรส่งเสริมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58)

3

4 แสดง นโยบำยท่ีโครงกำรไดรั้บกำรส่งเสริมในขั้น
ออกบตัร โดยแบ่งเป็น

5

6

แสดงรูปแบบสิทธิประโยชน์ ม.31 ท่ีไดรั้บโดยแบ่งเป็น

แสดง ลกัษณะของบตัรส่งเสริม โดยแบ่งเป็น

05- ปปภ.ปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัร 06- ปปภ.วิจยัและพฒันำ
07- 04+05 08- 04+06 09- 05+06 10- 04+05+06

11- Long term investment 12- อุทกภยั 13- มำตรกำรยัง่ยนื

00- นโยบำยทัว่ไป 01- SMEs

02- พ้ืนท่ีจงัหวดัชำยแดนใต้ 03- เขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ
04- ปปภ.ประหยดัพลงังำน/พลงังำนทดแทน/ลดผลกระทบสวล.

หมำยเหตุ: ไม่น ำ STI หรือ Merit มำก ำหนดเน่ืองจำกสำมำรถขอ
STI/Merit ไดภ้ำยหลงัจำกไดรั้บกำรส่งเสริมจึงไม่สำมำรถน ำตวัเลขมำ
ใชใ้นเชิงสถิติได้

0- ไม่ไดรั้บ ม.31 1- ไดรั้บ ม.31 วรรค 1

2- ไดรั้บ ม.31 วรรค2

0- ปกติ 1- ไดเ้ฉพำะ ม.36(1)(2)   2- โอนบตัร
3- รวมบตัร 4- โยกยำ้ย
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รูปแบบเลขบัตรส่งเสริมเดมิ

• ต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธ์ิแต่ไม่ก ำหนดมูลค่ำภำษีฯบัตรที่มี  (1)
• ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธ์ิและก ำหนดมูลค่ำภำษีฯบัตรที่มี  (2) 

• มำตรกำรพเิศษต่ำงๆ (เกษตร STI, SMEs, HDD, Software  )บัตรที่มี  (3-7)  

• ได้รับส่งเสริมตำมมำตรกำรพเิศษ+ไม่ก ำหนดมูลค่ำภำษีฯบัตรที่มี  (8-9)
• โครงกำรรับโอนกจิกำร/อ/

• โครงกำรโยกย้ำย (เดมิไม่ได้ BOI)ขึน้ต้นด้วยเลข 7

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

• โครงกำรรวมบตัรส่งเสริม/ร/

XXXX(X)/25XX
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สาระส าคญัของบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริม

สิทธิประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เงื่อนไข

ทั่วไป
เฉพำะ
โครงกำร
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม

ตัวอย่าง
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม



ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม



ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม
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ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม



29

ตวัอยา่งบตัรส่งเสริม

วนัท่ีอนุมติั

วนัท่ีออกบตัร
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การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม

รายงานความคืบหน้าโครงการ
ปีละ 2 คร้ัง ทุกเดือน ก.พ. และก.ค.

รายงานประจ าปี 
ปีละ 1 คร้ัง ทุกเดือน ก.ค. 

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้ำ่นระบบ E-MONITORING

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใชผ้ำ่นระบบ EMT

ขอใช้สิทธิด้านเคร่ืองจกัร

ขอใช้สิทธิด้านวตัถุดบิ รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใชผ้ำ่นระบบ RMTS2011

รายงานผ่านระบบของส านักงานขอใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ
- ใชผ้ำ่นระบบ SINGLE WINDOW
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การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม

ขอใช้สิทธิด้านภาษเีงนิได้ฯ ม.31 รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้ำ่นระบบ E-TAX

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้ำ่นระบบ E-LAND

ขอใช้สิทธิด้านทีด่นิ

รายงานเง่ือนไขขยายเวลา
เปิดด าเนินการอย่างเดยีว

กองติดตามและประเมนิผลการลงทุน 1-2, 
ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภูมภิาค 1-7

รายงานเง่ือนไขเปิดด าเนินการ

- รำยงำนภำยใน 36 เดือนนบัแต่วนัออกบตัร 

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้ำ่นระบบ E-EXTENSION
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การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม

รายงานเง่ือนไข ISO
รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใชผ้ำ่นระบบ E-ISO

-รำยงำนภำยใน 2 ปีตั้งแต่วนัครบเปิดด ำเนินกำร 

กองติดตามและประเมนิผลการลงทุน 1-2, 
ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภูมภิาค 1-7

- หลงัจำกไดรั้บอนุญำตเปิดด ำเนินกำร 

รายงานเง่ือนไขหยุดกจิการ

รายงานเง่ือนไขอ่ืนๆ( Merit) กองติดตามและประเมนิผลการลงทุน 1-2, 
ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภูมภิาค 1-7

กองติดตามและประเมนิผลการลงทุน 1-2, 
ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภูมภิาค 1-7

ขอยกเลกิบตัรส่งเสริม
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การก าหนดเวลาการน าเข้าเครือ่งจกัร
และเปิดด าเนินการตามประกาศ ป.1/2548
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การก าหนดเวลาการน าเข้าเคร่ืองจักรและการเปิดด าเนินการ
ตามประกาศที่ ป. 1/2548

การน าเข้าเคร่ืองจักร
- 30  เดือนนับแต่วนัออกบตัรส่งเสริม
- ขยายเวลาให้จากระยะเวลาทีก่ าหนดเดิมอกีคร้ังละไม่เกนิ 1 ปี รวมแล้วไม่เกนิ 3 คร้ัง
- ขยายเวลาย้อนหลงัจะอนุมตัิให้ตั้งแต่วนัที่ย่ืนค าขอรับการส่งเสริม
ข้อยกเว้น โครงการตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึน้ไปหรือโครงการทีก่ าหนดระยะเวลาเป็นกรณพีเิศษ
การเปิดด าเนินการ
- จะต้องเปิดด าเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดือนนับแต่วนัออกบตัรส่งเสริม
- สามารถขอขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการได้ดงันี้

- กรณขียายเปิดฯพร้อมกบัขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร 
ขยายได้ 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 1 ปี
- กรณขียายเวลาเปิดด าเนินการอย่างเดยีวไม่ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร 
ขยายได้ 1 คร้ัง ไม่เกนิ 1 ปี
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การปฏบิัติตามเง่ือนไขเปิดด าเนินการ

เง่ือนไข

“ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทีจ่ะเปิดด าเนินการได้
ภายในก าหนดเวลาไม่เกนิ 36 เดือนนับแต่วนัออกบัตรส่งเสริม 
โดยจะต้องขอเปิดด าเนินการตามแบบทีส่ านักงานก าหนด ”
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วตัถุประสงค์ของการเปิดด าเนินการ

- เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและลดภาระการตรวจสอบ
จึงก าหนดให้มีการตรวจสอบการเปิดด าเนินการเพยีงคร้ังเดียว
ซ่ึงได้ยกเลกิประกาศที่ ป.4/2542 แล้ว และให้ใช้ประกาศที่
ป1/2548 แทน

- เพ่ือให้มีการตรวจสอบที่ชัดเจนส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.44 ทีก่ าหนดมูลค่าภาษีเงินได้สูงสุดทีจ่ะได้รับ
ยกเว้นและจะมีการปรับเปลีย่นจ านวนเงินลงทุนฯทีแ่ท้จริง
ในวนัเปิดด าเนินการ



38

แนวทางปฏิบัติงานการเปิดด าเนินการ

- การเปิดด าเนินการมีก าหนดวนัทีแ่น่นอนวนัเดียวโดยถือเอาวนัที่
ครบก าหนดเง่ือนไขหรือวันทีโ่ครงการแจ้งความประสงค์ว่าจะขอ
เปิดด าเนินการซ่ึงจะต้องมีสาระส าคญัครบตามค าจ ากัดความของ
การเปิดด าเนินการ แต่ต้องไม่เกนิวนัครบก าหนดตามเง่ือนไข

- การเปิดด าเนินการหมายถึงโครงการทีมี่การลงทุนอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ขั้นต ่าเพ่ือผลติผลติภัณฑ์หรือให้บริการตามที่ได้รับ
การส่งเสริม  โดยมีกรรมวธีิการผลติหรือขั้นตอนการให้บริการ  
สถานประกอบการ  และสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้การส่งเสริม



39

วิธีปฏิบติัการตรวจสอบการเปิดด าเนินการและ
การก าหนดความหมายรายการลงทุน

ตามประกาศ ป.1/2545
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ขั้นตอนการย่ืนเร่ืองขอเปิดด าเนินการ

ผู้ได้รับการส่งเสริม

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พจิารณาและตรวจสอบเง่ือนไขในสาระส าคญั
กรณมีเีง่ือนไข CAP วงเงนิให้พสูิจน์มูลค่าเงนิลงทุนฯ

ตาม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญาตพร้อมปรับเปลีย่น
มูลค่าการยกเว้นภาษฯี ม.31

ย่ืนแบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

ช้ีแจงCAP ก่อนเปิด
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ตวัอย่างแบบฟอร์มย่ืนค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
แบบฟอร์มค ำขออนุญำตเปิดด ำเนินกำรมี 2 แบบ

 ส ำหรับค ำขออนุญำตเปิดด ำเนินกำรทัว่ไป
 ส ำหรับค ำขออนุญำตเปิดด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

(F PM OP 01-07) (F PM OP 19-00)
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วธีิการตรวจเปิดด าเนินการ
กำรตรวจเปิดด ำเนินกำรในปัจจุบนัมี 3 รูปแบบหลกัไดแ้ก่

 ตรวจสอบจำกเอกสำรและช้ีแจงโครงกำรท่ีส ำนกังำน
 ตรวจสอบเปิดด ำเนินกำรผำ่นระบบวดีิโอคอล
 ตรวจสอบเปิดด ำเนินกำรโดยเขำ้ตรวจสถำนประกอบกำรจริง



วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวดิโีอคอล
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Zoom Cloud Meeting เป็นโปรแกรมส ำหรับเช่ือมต่อกำรสนทนำ หรือ
ประชุมออนไลน์ แบบ Real time โดยเห็นหนำ้ทุกฝ่ำยท่ีเขำ้ร่วมในกำร
ประชุม รองรับกำรใชง้ำนอุปกรณ์ Android, iOS รวมถึง คอมพิวเตอร์ตั้ง
โตะ๊ (PC, Mac)



วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวดิโีอคอล
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วัตถุประสงค์ในการใช้งานโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง

เพื่อลดเวลาการเดินทาง
ไปตรวจสอบสถาน

ประกอบการ

เจ้าหน้าที่ท่านอ่ืน
สามารถเข้าร่วมเพ่ือ

สังเกตการณ์ขณะมีการ
ใช้งานโปรแกรมได้



วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวดิโีอคอล
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วิธีการใช้งาน
1. สมัครสมาชิก (Sign up) จากอีเมลล์ท่ีใช้งานประจ าหรือสร้างอีเมลล์ใหม่
2. หลังจากสมัครแล้ว ลงชื่อเข้าใช้ (Sign in) เพ่ือเข้าใช้งาน แล้ว
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วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวดิโีอคอล



47

วธีิการตรวจเปิดด าเนินการผ่านระบบวดิโีอคอล

3. เชื่อมต่อและเริ่มประชุม สามารถเลือกดูจอเข้าร่วมได้โดยการคลิ๊กที่จอของ
แต่ละผู้เข้าร่วม ตลอดจนปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ เช่น เปิด-ปิดกล้อง เปิด-ปิดเสียง 
ปรับกล้องหน้า-หลัง บันทึกวิดีโอ 
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สาระส าคญัของการเปิดด าเนินการ
1. สภาพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบยีนและการช าระมูลค่าหุ้น
3. สัดส่วนการถือหุ้น
4. ชนิดผลติภัณฑ์หรือบริการและก าลงัผลติ
5. กรรมวธีิการผลติหรือบริการ
6. แผนผงัทีต่ิดตั้งเคร่ืองจักร
7. ขนาดการลงทุน หรือ การจ้างบุคลากร
8. ทีต่ั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ
9. ใบอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน
(รง. 4 / กนอ. / แบบข.2) หนังสือรับรองการประกอบธุรกจิคนต่างด้าว (แบบ ต.7) เป็นต้น

10. เง่ือนไขอ่ืนๆ ทีก่ าหนดในบัตรส่งเสริม เช่น กจิการผลติไฟฟ้า จะต้องมีหนังสืออนุญาต
ให้บริษัทเช่ือมโยงและขนานไฟฟ้ากบัระบบของการไฟฟ้า เป็นต้น
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการส าหรับโครงการปกติ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

 รับเบอร์ โปรดกัส์ จ ากดั
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
ตวัอยำ่งส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
ตวัอยำ่งทะเบียนสินทรัพย์
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
ตวัอยำ่งกำรเขียนรำยละเอียดหวัขอ้ท่ี 2. รำยกำรเคร่ืองจกัร

ช่ือเคร่ืองจกัร เลขท่ีทะเบียนสินทรัพย์ วนัท่ีท ำเขำ้/วนัท่ีไดม้ำ รำคำทุน

หนงัสืออนุมติัสั่งปล่อย

นรInv.001412 

เลขท่ี Invoice

รวมมูลค่ำ

8 Sep. 2006 10 Sep. 2006
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
ตวัอยำ่งกำรค ำนวณก ำลงัผลิต
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ



64

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ
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เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน
ตามประกาศที่ ป. 1/ 2545 เร่ืองการก าหนดความหมายรายการเงนิ
ลงทุน
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การก าหนดความหมายรายการเงนิลงทุน
ตามประกาศที่ ป. 1/ 2545

1.  เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดนิและทุนหมุนเวยีน ที่ใช้ส าหรับการก าหนดจ านวน
ภาษีเงนิได้นิติบุคคลท่ีจะได้รับการยกเว้นตามสัดส่วนท่ีคณะกรรมการก าหนด
ได้แก่

1.1  ค่าก่อสร้าง ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้
1.1.1 กรณีก่อสร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน โรงงาน สาธารณูปโภค

และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุงด้วย
1.1.2 กรณีซ้ืออาคารหรือใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้ว ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาซ้ือขายหรือ

ราคาสุทธิตามบัญชีของงวดบัญชีก่อนย่ืนค าขอรับการส่งเสริมแล้วแต่กรณี
1.1.3 กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงาน ให้ใช้ราคาเช่าตามสัญญาการเช่า

ทั้งนีจ้ะต้องมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี



67

การก าหนดความหมายรายการเงนิลงทุน
ตามประกาศที่ ป. 1/ 2545

1.2  ค่าเคร่ืองจักร ค่าติดต้ัง ค่าทดลองเคร่ือง ให้หมายความถึงรายการ ดงันี้

1.2.1 กรณีซ้ือเคร่ืองจักร ได้แก่ ค่าเคร่ืองจักรและให้รวมถงึค่าติดต้ัง ค่าทดลองเคร่ือง

ค่าวชิาการ ท่ีรวมอยู่ในต้นทุนเคร่ืองจักร เช่น ค่าวศิวกร ค่าออกแบบ เป็นต้น

“ ส าหรับกจิการซอฟต์แวร์ และกจิการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์

ให้รวมถึงค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และโปรแกรมด้วย”

1.2.2  กรณีการเช่าซ้ือหรือเช่าแบบลสิซ่ิงให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือหรือเช่าแบบลสิซ่ิง

1.2.3 กรณีเช่าเคร่ืองจักรให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า

ทั้งนีจ้ะต้องมีการท าสัญญาเช่ามากกว่า 1 ปี

1.2.4 กรณีเคร่ืองจักรท่ีบริษัทในเครือให้มาโดยไม่คดิค่าตอบแทน และระบุในค าขอรับ

การส่งเสริม ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทท่ีให้เคร่ืองจักร

โดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัย่ืนค าขอรับการส่งเสริม

1.2.5 กรณีจ านองเคร่ืองจักร ให้ใช้ราคาทุนตามบัญชี

ทั้งนี้ การขอรับการส่งเสริมเพ่ือโยกย้ายสถานประกอบการไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองจักรมารวมค านวณ
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การก าหนดความหมายรายการเงนิลงทุน
ตามประกาศที่ ป. 1/ 2545

1.3  ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ ให้หมายความถงึ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
ใหม่

ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ

1.4  มูลค่าสินทรัพย์อ่ืนๆ ให้หมายความถงึรายการ ดงันี้
1.4.1 ค่าอุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ

เฉพาะกรณขีอรับการส่งเสริมในนามบริษัทที่จัดตั้งขึน้ใหม่และขอรับการ
ส่งเสริมเพื่อโยกย้ายสถานประกอบการ เท่าน้ัน

1.4.2 ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และสินทรัพย์
เกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติที่จ่ายให้กบัรัฐ



69

ตัวอย่างการใช้สิทธิ

โครงการได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคลมมูีลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี
ปีที่ ก าไรสุทธิ มูลค่าภาษี มูลค่าภาษสีะสม
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

โครงการได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคลมมูีลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี
ปีที่ ก าไรสุทธิ มูลค่าภาษี มูลค่าภาษสีะสม
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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Q&A

www.boi.go.th


