
อุทยัวรรณ  วฒันสุวกลุ
นักวชิาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการพเิศษ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วธีิการใช้สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้น/ลดหย่อน ภาษีเงินได้นิติบุคคล



เงื่อนไข / การใช้สิทธิและประโยชน์

การใช้สิทธิประโยชน์เงือ่นไข

• การรายงานตามเง่ือนไข ก.พ./ก.ค.
** ผ่านระบบ e Monitoring **

• การตรวจสอบเปิดด าเนินการ
** ย่ืนแบบฟอร์มพร้อมเอกสารตามที่ก าหนด**

ยืน่ผ่านระบบ e-Tax

ข้อมูลทีต้่องจัดเตรียม
- จัดท าทะเบยีนทรัพยส์ิน ตามประกาศ 

BOI แยกตามบัตรส่งเสริม
- ศึกษาแนวทางการนับมูลค่าเคร่ืองจักร

ตามนโยบายเดมิ/นโยบายใหม่
- เอกสารประกอบการพจิารณา

ส่ิงทีต้่องทราบ
- รายได้ BOI/NON BOI
- แนวทางการปันส่วนค่าใช้จา่ยทีไ่ม่ชัดเจน
- สิทธิประโยชนพ์เิศษเพิม่เตมิจาก BOI
- วธีิการค านวณภาษีทีจ่ะใช้สิทธิ์
- การจ่ายเงนิปันผล ให้ผู้ถอืหุ้น
- เอกสารประกอบการพจิารณา

ตรวจสอบโดย BOI
น าส่ง BOI

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
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ข้อควรรู้... BOI

ทุกอย่างต้องย่ืนขอการใช้สิทธ์ิฯ

ต้องรายงานตามระยะเวลาและแบบที่ก าหนดเง่ือนไข

เสมือนสัญญาที่ระบุทั้งสิทธ์ิที่ได้
และเง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติ

บัตรส่งเสริม



การแบ่งกลุ่มประเภทกิจการ
ตามโครงสร้างใหม่ของ BOI

ตั้งแต่วันที ่5 ตุลาคม 2563



งานวิเคราะห์โครงการ
- งานข้อเสนอโครงการ
- งานค าขอรับการส่งเสริม
- งานแก้ไขโครงการ (ยกเว้นจากการ

ตรวจเปิดด าเนินการ)
- งานคุ้มครอง

งานสิทธิและประโยชน์
ด้านเครื่องจักร/วัตถุดิบ/ที่ดิน

งานติดตามและประเมินผลการลงทุน
(ติดตาม e-Monitoring/เตือนให้ปฏิบัติตามเงือ่นไข)

งานตรวจสอบ 
(เงื่อนไขเปิดด าเนินการ/ISO/STI/Merit/อื่นๆ 

ขยายเวลาเปิดด าเนินการ ใช้สิทธิ ม. 31/ขอเบิก                   
เงินสนับสนุน หยุดกิจการ ยกเลิก/เพิกถอน 

งานแก้ไขโครงการจากการตรวจเปดิด าเนินการ

อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์  (เช่น ยา เครื่องมือแพทย์
และบริการทางการแพทย์)

งานของกองส่งเสริมการลงทุน 1-4 และกองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1-2

กองส่งเสริมการลงทุน 1

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์             ระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์

กองส่งเสริมการลงทุน 2

กองส่งเสริมการลงทุน 4
อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคพื้นฐาน

กองส่งเสริมการลงทุน 3

รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการลงทุนที่อยู่ใน
ความดูแลของกองส่งเสริมการ
ลงทุน 1 และ 2

กองติดตามและประเมินผลการลงทนุ 1

รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการลงทุนที่อยู่
ในความดูแลของกองส่งเสริม
การลงทุน 3 และ 4

กองติดตามและประเมินผลการลงทนุ 2
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สรุปสิทธิและประโยชน์

1) สิทธิประโยชน์ทีไ่ม่เกีย่วกบัภาษีอากร

• การน าเข้าช่างฝีมือต่างชาติ (ม.24 ม.25 ม.26)

• การถอืครองกรรมสิทธ์ิทีด่นิ (ม.27)

• การส่งเงินตราออกนอกประเทศ  (ม.37)

2) สิทธิประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัภาษีอากร

• การยกเว้น/ลดหย่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล (ม.31 ม.34 ม.35)

• การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเคร่ืองจักร (ม.28 ม.29)

• การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดบิ (ม.30 ม.36)
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ลกัษณะของสิทธิประโยชน์ 

ไม่มี

ก าหนดเวลาสิน้สุด

NON - TAX

- ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

“ ขยายไม่ได้ ” 

- อากรขาเข้าเคร่ืองจักร
“ ขยายได้  

แต่มีระยะเวลาส้ินสุด”

- อากรขาเข้าวตัถุดบิ 

“ ขยายได้ตลอด”

TAX



FAQ

Q : สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเร่ิมนับเม่ือไร?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณปีกติ นับจากวนัทีเ่ร่ิมมีรายได้

อากรขาเข้าเคร่ืองจักร

ภายใน ......  เดือนนับจากวนัออกบตัร

อากรขาเข้าวตัถุดบิ

นับจากวนัที่น าเข้าคร้ังแรก

กรณไีด้รับการส่งเสริมตามมาตรการพเิศษ จะนับหลงัจากวนัทีอ่อกบตัร



มาตรการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม   มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน   
มาตรการบรรเทาผลกระทบการแขง็ตัวของค่าเงินบาท





รปูแบบของการส่งเสริมการลงทนุ 

นโยบายปกติ

มีการลงทุนใหม่ในส่วนของ
การผลิต/บริการ

มูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รบัยกเว้น
ก าหนดจากการลงทุน ในส่วนของ
โครงการผลิต/บริการ (ร้อยละ 100)

ยกเว้นภาษีฯ จากรายได้ของ
การผลิตหรือบริการตามบตัรส่งเสริม

ม. 31 เร่ิมจากวนัท่ีมีรายได้ครัง้แรก

ของโครงการท่ีได้ส่งเสริม

นโยบายปรบัปรงุ/มาตรการยัง่ยืน

มีการลงทุนใหม่ ในส่วนของ
การปรบัปรงุ/เพ่ิมประสิทธิภาพ

มลูค่าภาษีฯ ท่ีได้รบัยกเว้นก าหนด
จากการลงทุนเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพ

(ร้อยละ 50)

ยกเว้นภาษีฯ จากรายได้ในส่วนของการ
ผลิต/บริการ ตามบตัรส่งเสริม

ม. 31 เร่ิมจากวนัถดัไปของวนัท่ีออกบตัร
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สาระส าคญัของบตัรส่งเสริม

บัตรส่งเสริม

สิทธิประโยชน์

TAX NON-TAX

เงือ่นไข

ทั่วไป เฉพาะโครงการ





• ต้องยืน่แบบขอใช้สิทธิแ์ต่ไม่ก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรทีม่ ี (1)

• ต้องยืน่แบบขอใช้สิทธิแ์ละก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรทีม่ ี (2) 

• มาตรการพเิศษต่างๆ (เกษตร, STI, SMEs, HDD, Software  )บัตรทีม่ ี (3-7)  

• ได้รับส่งเสริมตามมาตรการพเิศษ+ไม่ก าหนดมูลค่าภาษีฯบัตรทีม่ ี (8-9)

• โครงการรับโอนกจิการ/อ/

• โครงการโยกย้าย (เดมิไม่ได้ BOI)ขึน้ต้นด้วยเลข 7

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

• โครงการรวมบตัรส่งเสริม/ร/

รูปแบบเลขบัตรส่งเสริมเดมิ
XXXX(X)/25XX
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แบบที ่1 (นโยบายปกติ)
จ ากดัระยะเวลา และมูลค่าภาษทีีไ่ด้รับยกเว้น  



แบบที ่2 (นโยบายพเิศษ)

จ ากดัระยะเวลา และมูลค่าภาษทีีไ่ด้รับยกเว้น



แบบที ่3
จ ากดัเฉพาะระยะเวลา

















วนัทีอ่นุมััิ  

วนัท่ีออกบตัร



ย่ืนค าขอ

แจ้งมติ

ออกบตัร

ตอบรบัมติ

ส้ินสดุระยะเวลาน าเข้า
เครื่องจกัร

ครบเปิดฯ

ยกเลิกบตัร

ตส. 310รายงานปีละ 1 ครัง้  ทกุเดือน ก.ค.

เร่ิมมีรายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

สรปุภาพรวมการส่งเสริมการลงทนุ

อนุมติั
โครงการ

รายงานคงามคืบหน้า
ปีละ 2 ครัง้ 

ทกุเดือน ก.พ. และก.ค.

ครบ ISO

ขยายเปิดฯ (ถ้ามี) ขอหยดุกิจการ 
(ถ้ามี)

ขอตดับญัชีเครื่องจกัร
ท่ีน าเข้ามาครบ 5 ปี
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การก าหนดสดัส่วน หลกัเกณฑ์ และวิธีการค านวณ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามประกาศท่ี

ป.12/2544



ก าหนดสดัส่วน

โครงการท่ีได้รบัส่งเสริมการลงทนุตัง้แต่ 1 ธนัวาคม  2544  

ให้ก าหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียน



ความหมาย
เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน

• ค่าก่อสร้าง 
• ค่าเคร่ืองจักร  ค่าติดตั้ง  ค่าทดลองเคร่ือง*
(นโยบายก่อน/หลงัปีพ.ศ. 2558)  
• ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ 
• มูลค่าสินทรัพย์อ่ืนๆ

“ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลทีไ่ด้รับ จะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน
ทีต่รวจพบในวันเปิดด าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริม”
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การก าหนดความหมายรายการเงินลงทนุตาม 

ป. 1/2545



1. ค่าก่อสร้าง ให้หมายความถึงรายการ ดงัน้ี
1.1 กรณีก่อสร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน โรงงาน สาธารณูปโภค และ

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และรวมถึงการต่อเติมหรือปรบัปรงุด้วย
1.2 กรณีซ้ืออาคารหรือใช้อาคารท่ีมีอยู่แล้วใช้มลูค่าตามสญัญาซ้ือขายหรือ

ราคาสทุธิตามบญัชี ของงวดบญัชีก่อนย่ืนค าขอฯ
1.3 กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงานใช้ราคาเช่าตามสญัญาการเช่า ทัง้น้ีระยะเวลา

การเช่าต้อง มากกว่า 3 ปี 

เงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนท่ีใช้ส าหรบัการก าหนดจ านวนภาษีเงินได้
นิติบคุคลท่ีจะได้รบัการยกเว้นตามสดัส่วนท่ีคณะกรรมการก าหนด ได้แก่



2.  ค่าเครื่องจกัร ค่าติดตัง้ ค่าทดลองเครื่อง ให้หมายความถึงรายการ ดงัน้ี

2.1 กรณีซ้ือเคร่ืองจกัร ได้แก่ ค่าเคร่ืองจกัร และให้รวมถึงค่าติดตัง้ ค่าทดลองเคร่ือง  ค่าวิชาการ

ท่ีรวมอยู่ในต้นทุนเครื่องจกัร เช่น วิค่าศวกร ค่าออกแบบ (ส าหรบักิจการซอฟตแ์วรแ์ละกิจการพาณิชย ์ 

อิเลก็ทรอนิกสร์วมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมด้วย)

2.2 กรณีการเช่าซ้ือหรือเช่าแบบลิสซ่ิงให้ใช้มูลค่าตามสญัญาเช่าซ้ือหรือเช่าแบบลิสซ่ิง 

2.3 กรณีเช่าเคร่ืองจกัรให้ใช้มูลค่าตามสญัญาเช่า ทัง้น้ี จะต้องมีการท าสญัญาเช่า มากกว่า 1 ปี

2.4 กรณีเครื่องจกัรท่ีบริษทัในเครือให้มาโดยไมคิ่ดค่าตอบแทน และได้ระบุในค าขอรบัการส่งเสริม 

ให้ใช้มูลค่าตามบญัชี โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัย่ืนค าขอส่งเสริม

2.5 กรณีจ านองเครื่องจกัรให้ใช้ราคาทุนตามบญัชี  



3.  ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ ให้หมายความถึง ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้บริษทัใหม่ 

ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ  ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณหส์นธิ

4.  มลูค่าสินทรพัยอ่ื์น ๆ ให้หมายความถึง รายการดงัน้ี                                                

4.1  ค่าอปุกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ เฉพาะกรณีขอรบัการส่งเสริมในนามบริษทัทีจ่ดัตัง้ข้ึน    

ใหม่ และขอรบัการส่งเสริมเพือ่โยกย้าย  สถานประกอบการเท่านัน้ 

4.2  ค่าสมัปทาน ค่าประทานบตัร และสินทรพัยเ์ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติท่ีจ่ายให้กบัรฐั



ข้อมลูส าคญัประกอบการพิจาณา CAP ส าหรบั
เครื่องจกัรในโครงการ BOI

ผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ปี พ.ศ. 2558
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ล าดบั ประเภทเครื่องจกัร
อนุญาต
ให้ใช้ใน
โครงการ

ให้นับเป็นเงินลงทนุ
ส าหรบัการยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ (CAP)

ยกเว้น
อากรขาเข้า

1 เครื่องจกัรใหม่ ✓ ✓ ✓

เครื่องจกัรใช้แล้วจากต่างประเทศ

2 ไม่เกิน 10 ปีนับตัง้แต่ปีท่ีผลิตถึงปีท่ีน าเข้า ✓ ✓ ✓

3
กิจการขนส่งทางเรือ  
กิจการขนส่งทางอากาศและแม่พิมพ ์ 
(จะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม)

✓ ✓ ✓

หมายเหตุ ข้อ 2 และ 3  ต้องมีใบรบัรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจกัร ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการใช้พลงังาน รวมทัง้การประเมินราคาท่ีเหมาะสม

• หลกัเกณฑก์ารนับ CAP เคร่ืองจกัร

หลกัเกณฑก์ารอนุมติัโครงการ

“ นโยบายก่อนปี 2558 ”
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ล าดบั ประเภทเครื่องจกัร
อนุญาตให้ใช้
ในโครงการ

ให้นับเป็นเงินลงทุน
ส าหรบัการยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ (CAP)

ยกเว้น
อากรขาเข้า

1 เครื่องจกัรใหม่ ✓ ✓ ✓

เครื่องจกัรใช้แล้วจากต่างประเทศ

2 ไม่เกิน 5 ปีนับตัง้แต่ปีท่ีผลิตถึงปีท่ีน าเข้า ✓ ✓ x

3 เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ✓ x x

4
กิจการขนส่งทางเรือ  
กิจการขนส่งทางอากาศ และแม่พิมพ ์ 
(จะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม)

✓ ✓ ✓

• หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ใช้เคร่ืองจกัรใช้แล้วจากต่างประเทศ

หลกัเกณฑก์ารอนุมติัโครงการ (นโยบายใหม่!!)
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ล าดบั ประเภทเครื่องจกัร
อนุญาตให้ใช้
ในโครงการ

ให้นับเป็นเงินลงทุน
ส าหรบัการยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ (CAP)

ยกเว้น
อากรขาเข้า

1 เครื่องจกัรใหม่ ✓ ✓ ✓

เครื่องจกัรใช้แล้วจากต่างประเทศ

2 ไม่เกิน 5 ปีนับตัง้แต่ปีท่ีผลิตถึงปีท่ีน าเข้า ✓ ✓ x

3 เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ✓
นับ CAP ได้ 50% ของ

มูลค่าตามบญัชี x

4 เกนิ 10 ปี ✓ x x
หมายเหตุ การย้ายฐานการผลิต หมายถึง การย้ายฐานการผลิตทัง้หมดหรือบางส่วนจากต่างประเทศ โดยเคร่ืองจกัร
นัน้ต้องเป็นของบริษทัในเครือหรือบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั

หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ใช้เคร่ืองจกัรใช้แล้วจากต่างประเทศ กรณีย้ายฐานการผลิต

หลกัเกณฑก์ารอนุมติัโครงการ (นโยบายใหม่!!)



อธิบายการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลโดยก าหนด
เป็นสดัส่วนของเงินลงทนุฯ

• บริษทัมีเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน  100 ล้านบาท

• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 5 ปี
หน่วย : (ล้านบาท)

ปีที่ ก าไร TAX = 20 % วงเงินคงแหลือ
1 50 (50x20%) = 10 (100 – 10) = 90

2 100 20 (90-20) = 70

3 200 40 (70-40) = 30

4 220 44 ต้องเสียภาษ ี(30-44) = 14

5 160 32 ต้องเสียภาษ ี= 32



2. ภาษีมูลค่าเพิม่ 3. ภาษีธุรกจิเฉพาะ

1. ภาษีเงนิได้ฯ
- บุคคลธรรมดา
- นิติบุคคล *
- ปิโตรเลยีม

4. อากรแสตมป์

ระบบการจัดเกบ็ภาษีของกรมสรรพากร



แนวความคดิ

กจิการจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริม 

ต้องจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ไป 

มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรและข้อก าหนด

ของกระทรวงพาณชิย์ทุกประการ 



หน้าท่ีต้องปฏิบติั
1. รอบระยะเวลาบญัชี

วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชี คือ วนัแรกท่ีนายทะเบียนรบัจด
ทะเบียนบริษทั (ปีแรกของการประกอบกิจการหรือปีสดุท้ายท่ีเลิก
กิจการ รอบระยะเวลาบญัชีอาจไม่ครบ 12 เดือน)

รอบระยะเวลาบญัชีอาจก าหนดตามปฏิทิน คือ 1 มกราคม - 31 

ธนัวาคม หรือ 1 เมษายน –31 มีนาคม หรือ 1 ตลุาคม - 30 กนัยายน
กไ็ด้แต่ต้องครบ 12 เดือน

2. จดัท างบการเงินท่ีแสดงการค านวณก าไรหรือขาดทุนสทุธิให้ผูส้อบบญัชี
รบัรอง

3. การย่ืนแบบแสดงรายการภาษี (แบบ ภ.ง.ด. 50 แบบ ภ.ง.ด. 51)



**ขาย / รายได้ XX

หกั ต้นทุนขาย XX

ก าไรขัน้ต้น XX

หกั รายจ่ายขาย/บริหาร XX

ก าไรก่อนหกัรายการพิเศษ XX

** หกั/บวก รายการพิเศษ XX

ก าไรก่อนหกัภาษี XX

หกั ภาษีเงินได้นิติบุคคล XX

ก าไรสทุธิ (ขาดทุนสทุธิ)       XX

ตามมาตรฐานการบัญชี / ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า

ก าไรสุทธิตามหลกัการบัญชี XX

หัก สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 35 (ถ้าม)ี XX

บวก/หัก รายการปรับปรุงให้เป็นไปตาม

ประมวลรัษฎากร XX      

ก าไรสุทธิตามเง่ือนไขของประมวลฯ                         XX

คูณ อตัราภาษ ี(ตามแต่กฎหมายก าหนด) XX

ภาษเีงนิได้นิตบุิคคลที่ต้องช าระ XX

งบก าไรขาดทุน



เงือ่นไขการจัดท าบัญชีตามบัตรส่งเสริม  

กรณีได้รับสิทธิตามมาตรา 31

“ จะต้องจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายส าหรับกจิการที่ได้รับการส่งเสริม
แยกต่างหากจากกจิการส่วนอ่ืนไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่กต็าม           
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิทีไ่ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล ”

ประกาศส านักงานท่ี 
ป. 14/2541

ก าหนดวิธีการรายงานรายได้ส าหรบัผู้ได้รบัการส่งเสริม

ให้แสดงยอดรายได้จากการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ แยกจากกนั 
พร้อมทัง้แยกส่วนท่ีได้รบัการส่งเสริมและไม่ได้รบัการส่งเสริม ไว้ในงบก าไรขาดทุน 
หรือหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีผู้สอบบญัชีรบัรอง



สิทธิและประโยชน์ทางภาษีสรรพากร
ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ  2520

- ม.31         :  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
- ม.34         : เงินปันผล
- ม.35 (1)   :  ลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลก่ึงหน่ึง
- ม.35 (2)   :  หกัรายจ่าย 2 เท่า (ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา) 
- ม.35 (3)   : หกัค่าใช้จ่ายการลงทุนเงินลงทุนเพ่ิมจาก

ค่าเส่ือมราคาปกติ



ป. 4/2544 

เร่ือง 
ก าหนด
วิธีการ

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน
ก่อนใช้
(บริษทั)

ป. 2/2559  
(เดิม)ป.5/2544

หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการ

ตรวจสอบ
โครงการท่ีได้รบั

ส่งเสริม
การลงทุน        

(ผูส้อบบญัชี)

ป. 12/2544

เรือ่ง
การก าหนด
สดัส่วน 

หลกัเกณฑ ์และ
วิธีการค านวณ
(มีปัญหา ลกท.

ช้ีขาด)

ป. 1/2545

เร่ือง
การก าหนด         
ความหมาย 
รายการ 
เงินลงทนุ 
(CAP)

ป. 2/2559

e-Tax

ป.9/2559

แนวทาง
ค านวณ
ก าไร

ขาดทนุ

ประกาศ BOI
เกีย่วกบัการขอใช้สิทธ์ิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล



NOTE :
ม.31

• มี CAP

• ไม่ม ีCAP

CAP

• มูลค่าภาษฯี ได้รับยกเว้น

• ก าหนดจากเงนิลงทุน             
ทีใ่ช้ไปจริง

• ตรวจสอบคร้ังเดยีว 
ณ วนัตรวจเปิดด าเนินการ

รายได้ 
BOI

• ตามโครงการจะระบุใน         
บตัรส่งเสริม

• รายได้อ่ืนตามประกาศ 
สรรพากร

นิติบุคคลภาษเีงนิได้



❑ ไม่ได้แยกโครงสรา้งประเภทบญัชี  งบทดลอง 

❑ ไม่เฉล่ียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่าย 

BOI หรือ NON BOI

❑ เร่ิมใช้สิทธ์ิไม่ถกูต้อง (วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ครัง้แรก)

ปัญหาการจัดท าบัญชีของกจิการทีไ่ด้รับส่งเสริมการลงทุน



1. แยกรายได้ รายจ่าย ระหว่างกนัชดัเจน

2. กรณีแยกไม่ได้

2.1 :   รายได้/ผลิตภณัฑเ์ดียวกนั แบ่งตามความสามารถของ  

เคร่ืองจกัรท่ีติดตัง้จริง  

2.2 :  รายจ่ายแยกไม่ได้/ไม่มีเกณฑเ์ฉล่ียอ่ืน

เฉล่ียตามส่วนรายได้ของแต่ละกิจการ  (เช่น เงินเดือนผูบ้ริหาร)

51

การเฉลีย่รายได้/รายจ่าย



กค 0811/01885  ลว. 12 ก.พ. 41

รายได ้BOI รายได ้ NON BOI

ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก รับจา้งท าแผน่กระดาษลูกฟูก

รายจ่ายทีไ่ม่อาจแยกกนัได้อย่างชัดเจน

- Vc : ค่ากระดาษ  เช้ือเพลงิ แป้งมัน
- Fc : เงนิเดือนฝ่ายผลติ  ค่าเบีย้ประกนัโรงงาน
- ค่าเส่ือมราคา เงนิเดือนส านักงาน  ดอกเบีย้จ่าย

BOI มีค่า DM , NON BOI ไม่มี DM
กระบวนการผลติและส่งมอบเหมือนกนัทุกประการ
รายได้ NON BOI < BOI

บริษทัฯขอเฉลีย่ค่าใช้จ่ายจากสัดส่วนน า้หนักของสินค้าที่ขาย และสินค้าที่รับจ้างผลติ

ค าวนิิจฉัย 
“ พจิารณาตามข้อเทจ็จริงแล้วเห็นควรอนุมตัิได้ตามทีบ่ริษทัฯ ขอมา”

การขออนุมัติเปลีย่นเกณฑ์การเฉลีย่รายจ่าย 



วนัที่เร่ิมใช้สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

ถือเอาวนัที่โครงการน้ันมีรายได้จากการขายสินค้าที่ผลติได้จากกิจการ/ให้บริการ

จาก โครงการที่ได้รับการส่งเสริมไม่ว่าจะได้รับเงินหรือได้รับช าระราคาแล้ว

หรือไม่ 

รับรู้รายได้คร้ังแรกของโครงการตามหลกัเกณฑ์สิทธ์ิ
(ม.65 แห่งประมวลรัษฎากร)

วนัเร่ิมมรีายได้จากกจิการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน



ผลการเร่ิมของรายได้ !

วนัทีย่ื่นขอ วนัทีอ่นุมตัิ วนัที่ออกบตัร วนัทีเ่ปิดด าเนินการ

ไม่สามารถให้ส่งเสริมได้

ให้ส่งเสริมได้แต่           
ไม่สามารถใช้สิทธ์ิได้

มสิีทธ์ิใช้ ม. 31 แต่ยงัไม่สามารถ ใช้สิทธ์ิได้

ใช้สิทธ์ิได้ตั้งแต่วนัที่เร่ิมมรีายได้คร้ังแรก
นับแต่วนัทีอ่นุมตัิ



ต้องไม่ก่อนวนัทีไ่ด้รับอนุมตัิตามทีร่ะบุไว้ในบัตรส่งเสริม

การนับจ านวนปีทีไ่ด้รับสิทธิและประโยชน์ให้นับตั้งแต่ “วนัทีเ่ร่ิมมรีายได้”

จนครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมโดยนับวันชนวนั

(ต.ย. เช่น ได้รับ ม.31 8 ปี  เร่ิมมีรายได้ 16 สิงหาคม 2551 สิทธิและประโยชน์ที่
ได้รับจะอยู่ระหว่าง 16 สิงหาคม 2551 –15 สิงหาคม 2559)

วนัเร่ิมมรีายได้จากกจิการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน



✓ ขายสินค้าตัวอย่าง / สินค้าจากการทดลองผลติ

วนัเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกจิการ

วนัเร่ิมมีรายได้จริง รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ

ตัวอย่าง

✓ ขายสินค้าที่ผลติได้จากกจิการ BOI
: ไม่ว่าจะได้รับช าระราคาแล้วหรือไม่
: เกดิตั้งแต่ได้รับการอนุมัตใิห้ได้รับการส่งเสริม

Invoice
(ใบแรก)



** ขาย / รายได้ XX

หัก ต้นทุนขาย XX

ก าไรขั้นต้น XX

หัก รายจ่ายขาย / บริหาร XX

ก าไรก่อนหักรายการพเิศษ XX

** หัก/บวก รายการปรับปรุง XX

ก าไรก่อนหักภาษี XX

หัก ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล XX

ก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) XX

BOI &ประมวล
รัษฎากร

ประเภทของรายได้ท่ีสามารถน ามาค านวณใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล



58

ประกาศกรมสรรพากร เร่ือง การค านวณ
ก าไรสุทธิ-ขาดทุนสุทธิของบริษัททีไ่ดรั้บการส่งเสริม

การลงทุน ม.31 ม.34 (เงนิปันผล)

1. การค านวณก าไรขาดทุนต้องเป็นไปตามประมวลรัษฎากร

2. รายได้ทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1 จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ + บริการตามทีร่ะบุในบัตร

(ไม่เกนิปริมาณทีก่ าหนด)
2.2 จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ + สินค้ากึง่ส าเร็จรูป 

ตามชนิดและปริมาณทีก่ าหนด



2.3 รายได้จากการขายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ทรัพย์สิน 

• ใช้ในกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม

• หมดสภาพ ไม่เหมาะสมที่จะใช้งาน 

• ไม่รวมเคร่ืองใช้  เคร่ืองตกแต่งส านักงาน ทีด่นิ รถยนต์

Concept ! 

ถ้าเป็นในส่วนของส านักงานไม่ให้จะให้เฉพาะในส่วนของโรงงาน



2.4 รายได้อ่ืน เช่น 

➢ ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากบญัชีสะสมทรัพย์และไม่เกนิ 2% ของรายได้กจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม

➢ เงนิชดเชยภาษอีากร

➢ ก าไรจากการปริวรรตเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิจากธุรกจิที ่เกีย่วข้องโดยตรงกบักิจการ ทีไ่ด้รับ

การส่งเสริม

• การส่งออกผลติภัณฑ์

• การกู้ยืมเงนิต่างประเทศมาใช้ในโครงการ BOI

• การน ารายได้จากโครงการ BOI ไปช าระหนี้

• กรณไีม่สามารถแยกได้ว่าเป็นของ BOI/NON BOI ให้เฉลีย่ตามสัดส่วนของรายได้



• ก าลงัผลติที่ระบุในบัตรส่งเสริม 1,000 ตัน/ปี

• ได้ ม.31  เป็นเวลา 3 ปี

• เร่ิมมรีายได้ 1 เมษายน 2532

• รอบบัญชี เร่ิมวนัที่ 1 มกราคม ส้ินสุด  31  ธันวาคม

 ปีภาษี 2532  ขายได้ 1,091.61 ตัน  ใช้สิทธิได้ไม่เกนิ 1,000 ตัน ตามบัตร ?

✓ ปีภาษี 2533 - 2534  ขายได้ 1,000 ตัน  ใช้สิทธิได้ไม่เกนิ 1,000 ตัน ?

 ปีภาษี 2535  ใช้สิทธิได้กีต่ัน ?

ตัวอย่าง (รายได้ทีใ่ช้สิทธิต้องไม่เกนิทีร่ะบุในบัตร)



ตัวอย่าง

(รายได้ที่ใช้สิทธิฯ กรณมีีการขอแก้ไขโครงการระหว่างปี)

• เดมิบริษัทฯ มกี าลงัผลติตามบัตรส่งเสริม 1,200 ช้ิน/ปี
• เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2553 ได้มาขอแก้ไขก าลงัผลติเป็น   2,400 ช้ิน/ปี

“ ก าลงัผลติที่สามารถใช้สิทธ์ิ ม.31 ในปี 2553 เป็นจ านวนเท่าใด ? ”

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 1 เม.ย. – 31 ธ.ค.

ก าลงัผลิตตามบตัรส่งเสริม 1,200 ช้ิน/ปี 2,400  ช้ิน/ปี

ก าลงัผลิตตามท่ีสามารถใชสิ้ทธ์ิได้ (1200x3 ) + (2400 x9 ) =  2,100  ช้ิน/ปี
1212



• ต้องเกิดขึน้ระหว่างเวลาท่ีใช้สิทธ์ิ ม. 31

• ต้องระบอุยู่ในบตัรส่งเสริม
• ความหมาย : การจ าหน่ายเศษซาก วสัดขุองเสียท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตของผลิตภณัฑ์ท่ีได้รบัส่งเสริมการลงทุน
และต้องมิได้แปรสภาพเป็นอย่างอ่ืน

ผลิตภณัฑท่ี์ได้ส่งเสริม ผลพลอยได้ ส.กรมสรรพกร

ถุงมัอืยางและลกูโป่ง เศษยางและเศษวสัดุหบีหอ่ กค. 0802/9731 

( ลว. 6 ก.ค. 32)อาหารส าเรจ็รปู / 

กึง่ส าเรจ็รปู แชแ่ขง็

เศษขนมัปัง  หวักุง้  เปลอืกกุง้

63

ลงัไม้  กล่องกระดาษ
ถงัเปล่า ???

ตัวอย่าง (รายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้)



การใช้สิทธิตามมาตรา 31

3.1 กรณผีลรวมมกี าไร

(ก)   ทั้ง 2 กจิการมกี าไร คดิภาษจีากกจิการเสียภาษี

ต.ย. ยกเว้น เสียภาษี รวม

+ 100 +  200 + 300

TAX จาก  + 200 

(ข)   ก าไรจาก กจิการเสียภาษี > กจิการยกเว้น

ต.ย. ยกเว้น เสียภาษี รวม

- 150 + 200 + 50

TAX จาก + 50

“กรณที ากจิการทั้ง ได้รับยกเว้น&เสียภาษี ให้แยกค านวณก าไรขาดทุนแต่ในการคดิภาษี
ให้น ามารวมกนั”



(ค) ก าไรจาก   ยกเว้น > เสียภาษี

ต.ย.  ยกเว้น เสียภาษี รวม

+ 250 - 150 + 100

=  ไม่ต้องเสีย TAX

ก าไรสุทธิรวม +100 เป็นของกจิการซ่ึงได้รับยกเว้น TAX



3.2 กรณีผลรวมไม่มกี าไรสุทธิ คือ ขาดทุน

ต.ย. ยกเว้น เสียภาษี รวม

- 100 - 100 - 200

ต.ย. ยกเว้น เสียภาษี รวม

- 100 50 - 50

“ไม่ต้องเสีย TAX เพราะว่า ขาดทุน”



การน าผลขาดทุนประจ าปีไปหักออกจากก าไรสุทธิ

4.1  กรณีผู้ได้รับส่งเสริมประกอบกจิการเฉพาะทีไ่ด้รับส่งเสริม

“ ใหน้ าผลขาดทุนในส่วนทีเ่กนิก าไรของกิจการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง

เวลาท่ีไดรั้บส่งเสริมไปหักออกจากก าไรทีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลา

ทีไ่ด้รับส่งเสริม ”

* ยกเลกิ !!! (ตามประกาศกรมสรรพากร ลงวันที ่22 ธันวาคม 2540)



ตวัอย่าง

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการภาษีอากร 35/2540 เร่ือง ผลขาดทุนประจ าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล

ปีท ี ่1 (20)

ปีท ี ่2 (10)

ปีท ี ่3 5

ปีท ี ่4 (10)

ปีท ี ่5 10

ขาดทุนยกไป       (25) 

 เดมิ

ปีที ่1 (20)
ปีที ่2 (10)
ปีที ่3 5
ปีที ่4 (10)
ปีที ่5 10

ขาดทุนยกไป                    (40)

การพจิารณา ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถน าผลขาดทุนไปใช้ในภายหลงั
หมดสิทธ์ิได้โดยไม่ต้องน าไปหักออกจากก าไรประจ าปีที่เกิดขึน้ในระห ว่างเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล (ออกเป็นประกาศกรมสรรพากร ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2540)

a
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ยกเว้น เสียภาษี รวม

ก. - 100 + 110 + 10

ข. ปี 1 - 200 - 150

ปี 2 - 300 + 200

- 500 + 50 - 450

ค. น า (-450) ไปหักจากก าไรปีถัดไป (พ้นยกเว้นภาษี) ก าหนดเวลาไม่เกนิเวลา 5 ปี 

โดยจะหักจากปีใดกไ็ด้

4.2 ท ากจิการยกเว้น + กจิการเสียภาษี



ความคิดเหน็ท่ีแตกต่างในการใช้สิทธิตามมาตรา 31 ระหว่าง BOI VS กรมสรรพากร

ต.ย. กรณีมีโครงการได้ส่งเสริมมากกว่า  1 โครงการ

โครงการ BOI NON  BOI

1 100

2002 100

3 (100)

รวม 100

หน่วย:ล้านบาท

BOI : 

เสีย TAX จาก 100

กรมสรรพากร : 

เสีย TAX จาก 200
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ไม่ถือเป็นข้อผดิพลาด เน่ืองจาก
เป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดตาม
กฏหมายทีเ่กีย่วข้อง ณ ขณะน้ัน

เม่ือมคีวามชัดเจนมากขึน้

กจิการต้องค านวณภาษเีงนิได้ฯ
ของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนให้
เหมาะสมยิง่ขึน้ “ถือเป็นการ
เปลีย่นแปลงประมาณการทาง
บัญชี ”

มาตรฐานบญัชี ฉบบัที ่8
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ตวัอย่างการค านวณตามประกาศท่ี 9/2559

BOI ยกเวน้ภาษี BOI 50% ก าไรท่ี
ตอ้ง
เสีย
ภาษี

รวม
บตัร 1
มี

วงเงิน
ภาษี

บตัร
2

บตัร 3
มีวงเงิน
ภาษี

บตัร
4

รวม บตัร 5 บตัร 6 บตัร 7 รวม

ก าไร(ขาดทุน) 
ในปี

(30) 60* 80* (20) 90* 40* (30) 70* 80* 50 220

ปันส่วนผลก าไร
ท่ีใชสิ้ทธิ

39
(60 x
0.64)

51
(80 x
0.64)

90 29
(40 x
0.72)

51
(40 x
0.72)

80

สดัส่วน *90 / (60 + 80) = 0.64 *80/(40+70) =  0.72



➢ เงินปันผลจะได้รบัยกเว้นจะต้องเป็นเงินปันผลท่ีได้จ่ายและผูร้บัได้รบัในระหว่างเวลา 

ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯยกเว้นเงินปันผลท่ีจ่ายตัง้แต่วนัท่ี 24 มกราคม 2560

ให้จ่ายได้ภายใน 6 เดือนนับจากระยะเวลาท่ีหมดสิทธ์ิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

➢ เงินปันผลท่ีจะได้รบัยกเว้นภาษีฯจะต้องจ่ายจากก าไรสทุธิของกิจการท่ีได้รบัยกเว้น      

ภาษีฯเท่านัน้
➢ ถ้ามีทัง้กิจการยกเว้น + เสียภาษีฯ    ผูจ่้ายจะจ่ายเงินปันผลจากกิจการใดเป็นจ านวน

เท่าใดกไ็ด้ (แต่ต้องระบ)ุ กรณีไม่ระบ ุให้เฉล่ียเงินปันผลตามส่วนของก าไรสทุธิของ   
ทัง้ 2 กิจการ

ม.34 : เงินปันผล



➢ ผูไ้ด้รบัการส่งเสริมประกอบกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลหลายอตัรา เมื่อจ่าย   
เงินปันผลต้องระบใุนหนังสือรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายให้ชดัเจนว่า “เงินท่ีจ่ายปันผลนัน้
จ านวนใดได้มาจากกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้ฯในอตัราใด”

Note :-

ค่าใช้จ่าย  ใช้เกณฑ์เฉลีย่ตามสัดส่วนของรายได้

D.V. ใช้เกณฑ์เฉลีย่ตามสัดส่วนของก าไร

ดอกเบีย้รับ  ใช้เกณฑ์เฉลีย่ตามสัดส่วนของรายได้



➢ หักจากก าไรไม่เกนิ 25% ของเงินทีล่งทุนไปแล้ว

➢ หักจากก าไรของปีใดปีหน่ึง

➢ เลือกหักจากก าไรของหลายปีภายในก าหนด 10 ปี

➢ นอกเหนือจากค่าเส่ือมราคาตามปกติ

Note ! การหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวย
ความสะดวกตามมาตรา 35 (3)



ตวัอย่างการใช้สิทธ์ิ ม.35
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0706/10543   ลว. 19 ธ.ค. 48

จะเลือกหักเฉพาะบางปีในช่วงทีไ่ด้รับสิทธ์ิกไ็ด้

ถ้าปีใดไม่ใช้กไ็ม่มีสิทธ์ิที่จะสะสมไปใช้หักเพิม่ในปีอ่ืนๆ

รายจ่ายทีเ่กดิขึน้ในรอบบัญชีใดต้องบันทกึเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีน้ันๆ 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ท่ี ป. 4/2537

1. การอนุญาตให้หัก “ค่าขนส่ง” สองเท่าของจ านวนเงินทีผู้่ได้รับการส่งเสริม
ได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มาตรา 35 (3) ให้หักได้เฉพาะค่าขนส่งภายในประเทศเท่าน้ัน

เร่ือง หลกัเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์พเิศษตามมาตรา 35 (3) และ (4)

✓ 



81

✓ ค่าขนส่งสินค้า
✓ ค่าขนส่งวตัถุดบิ
✓ ค่าขนส่งเคร่ืองจักร

 ค่าขนส่งพนักงาน



2. การอนุญาตให้หักเงินในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกใน  
การประกอบกจิการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรา 35 (4)  ให้หักได้เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1  ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างระบบคมนาคม เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ ทางรถไฟ

และการวางท่อส าหรับการขนส่ง เป็นต้น

2.2  ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบักจิการ     
ที่ได้รับการส่งเสริม เช่น ระบบไฟฟ้า (การปักเสา พาดสาย)

ระบบน า้เพ่ือการอุตสาหกรรม (การวางท่อ) เป็นต้น

*  ทั้งนี ้ตั้งแต่วนัที ่3 มีนาคม พ.ศ. 2537



ระบบการขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล

ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Tax)



เร่ิมใช้ 1 กนัยายน 2559

เตม็รปูแบบ
31 สิงหาคม 2561



ขัน้ตอน e-Tax

กรอกข้อมูล

e-Tax

กรอกความเห็น
ของผู้สอบบัญชีในระบบ +แนบ FILE 

รายงาน

พมิพ์แบบค าขอใช้สิทธิ

รับผลการพจิารณา

ภายใน 120 วันนับแต่

วันส้ินรอบบัญชี

ภายใน 150 วันนับแต่

วันส้ินรอบบัญชี



Login เข้าสู่ระบบ



กรอกรอบปีบญัชีท่ีขอใช้สิทธ์ิ

2557

ตัวอย่าง รอบบญัชี 1 เมษายน 2557 – 31 มนีาคม 2558 ให้กรอกเป็นรอบปี 2557



กรอกข้อมลูทัว่ไปของบริษทั



กรอกข้อมลูทัว่ไปของบริษทั



ปรบัปรงุและแก้ไขข้อมลูบตัรส่งเสริมให้ถกูต้อง







กรอกข้อมลูการลงทุนเครื่องจกัรและอปุกรณ์



กรอกมลูค่าการลงทุนเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และแนบทะเบียนสินทรพัย์



ข้อมลูการผลิต การจ าหน่าย ก าไร (ขาดทุน) และภาษีท่ีขอใช้สิทธิฯ

ช่องที ่ 8  อัิ ราภาษทีีร่ะบบแสดงไวส้ามัารถเลอืกได ้4 อัิ รา คอื 20%,10%, อัิ รา
ก้าวหน้าและอื่นๆ โดยระบบจะค านวณภาษีในช่องที่ 9 ให้อัิ โนมััิ  ที่อัิ รา 20% 
และ 10% แต่กรณีอตัราก้าวหน้าและอ่ืนๆ ระบบได้ค านวณไว้ท่ี 20% ให้ท่าน
แก้ไขมลูค่าภาษีในช่องท่ี 9 ตามท่ีค านวณได้จริง



ข้อมลูการผลิตและจ าหน่ายแยกเป็นรายเดือน



การ Export Excel ไฟลข์อ้มัลูมัลูคา่ภาษเีง นไดน้ ิ บุคคลทีใ่ชส้ ทธ ฯยกเวน้ 
>> ใหค้ล กปุ่ มั 

1. ระบบแสดงหน้าจอ Save as ขึน้มัา คล กเลอืกพืน้ทีจ่ดัเกบ็ไฟลใ์นเครือ่งคอมัพ วเิอร์ แลว้ Save 



ตารางกรอกการผลิตและจ าหน่ายแยกเป็น
รายเดือน

>> เมื่อเปิดไฟลท่ี์ดาวน์โหลดจะแสดงข้อมูลดงัรปูน้ี สามารถกรอกข้อมลูแล้วบนัทึกเพ่ือน าเข้าระบบ



การ Import Excel ไฟลข์อ้มัลูมัลูคา่ภาษเีง นไดน้ ิ บุคคลทีใ่ชส้ ทธ ฯยกเวน้
>> ใหค้ล กปุ่ มั 



กรอกมลูค่าภาษีท่ีขอใช้สิทธิฯ ให้ตรงตามรอบบญัชี



เรียกดเูอกสารเพ่ือพิมพแ์บบค าขอใช้สิทธิฯ



DOWNLOAD แบบค าขอใช้สิทธิฯ



พิมพแ์บบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ส่งให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบ









บริษทักรอกความเหน็ของผูส้อบบญัชีลงในระบบ



บริษทัยืนยนัการส่งข้อมลูและแนบเอกสารเพ่ิมเติม



บริษทัส่งค าขอใช้สิทธิฯ ไปยงักองท่ีดแูลโครงการ

o กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1
o กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2



บริษทัสามารถติดตามการย่ืนเรื่องได้จากระบบ

เม่ือส านักงานฯ ท าการพิจารณาค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี   
เงินได้นิติบคุคลแล้ว ระบบจะส่ง e-mail แจ้งผลการพิจารณาไปยงับริษทัฯ



ส่วนของเจ้าหน้าท่ีธรุการ

Login 
เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น

1. ส่งกลับแก้ไข
2. คืนเรื่อง
3. รับเรื่อง
4. ส่งให้เจ้าหน้าที่
5. ส่งไปยังส านักฯอื่น



ส่วนของเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังาน

Login 
เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ
ข้อมูล ส่งกลับให้บริษัทแก้ไข

พิจารณา
1. อนุมัติ
2. ไม่อนุมัติ
3. คืนเรื่อง

ส่งต่อไปยัง 
ผอ.กลุ่ม



ส่วนของ ผอ.กลุ่ม

Login 
เข้าสู่ระบบ

พิจารณา
ตรวจสอบข้อมูล

1. ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
2. อนุมัต/ิไม่อนุมัต/ิคืนเรื่อง

ส่งต่อไปยัง 
ผู้อ านวยการกอง



ส่วนของ ผอ.ส านัก

Login 
เข้าสู่ระบบ พิจารณา

1. ส่งกลับให้ จนท. แก้ไข
2. อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/คืนเรื่อง

แจ้งผลการพิจารณา

ให้บริษัททราบ
จบงาน



ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ  ส านักงานใหญ่: 555 ถ.วิภาวดีรงัสิต  จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทร: (+66) 2553 8111 โทรสาร: (+66) 2553 8222

เวบ็ไซต:์ http://www.boi.go.th อีเมล:์ head@boi.go.th

http://www.boi.go.th/
mailto:head@boi.go.th

