
สิ่งควรรูเก่ียวกับเงื่อนไขการยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนทางภาษีเงินไดนิตบิุคคล (F PM TA 01)   
โดย คณะทํางานระบบงานตรวจสอบ 

 
 
 

• บังคับใชสําหรับคําขอรับการสงเสริมการลงทุนที่ไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได 
นิติบุคคล ที่ยื่นตั้งแต 1 ส.ค. 43 เปนตนไป 

• เงื่อนไข  “ จะตองยืน่แบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลและรายงานผลการ
ดําเนินงานทีผ่านการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหสํานักงานเห็นชอบภายใน 120 วันนบั
แตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อขอรับสทิธิและประโยชนในการยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลของ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ” 

• เร่ิมมีผลบังคับใชตั้งแตรอบบัญชีป 2544 เปนตนไป 
• จะตองยืน่ขอใชสิทธิกับกองที่ดูแลโครงการตามบัตรสงเสริมฉบับแรกที่มีเงื่อนไขนี ้

 
 
 
1.)  ประกาศ ป.4/2544  ลว. 2 กรกฎาคม 2544 
2.)  ประกาศ ป.1/2549  ลว. 10 มกราคม 2549 
3.)  แบบฟอรม F PM TA 01 
4.)  ประกาศ ป.5/2544  ลว 21 สิงหาคม 2544 (พรอมหลักเกณฑและแบบรายงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑการรายงานผลการดําเนินงานกอนใชสิทธิ

ประกาศและแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 



 
 

ขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินงานกอนใชสิทธิข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานกอนใชสิทธิ

เอกสารทางบัญชี

ผูไดรับการสงเสริม

ผูสอบบัญชี

สํานักงานคณะกรรมการ สงเสริมการลงทุน

ยื่นแบบคําขอใชสิทธิ
และรายงานผูสอบบัญชี ภายใน 120 วัน นับแต

วันส้ินรอบบัญชี

ตรวจสอบ + แจงผล

ภายใน 150 วัน นับแต
วันส้ินรอบบัญชี

กรมสรรพากร
 

 
 
 
1.  ในเงื่อนไขการยื่นแบบฯ กําหนดวาจะตองยื่นภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบปบญัชีที่จะขอใชสิทธิหาก
เกินกําหนด สํานักงานฯ จะรบัเรื่องหรือไม  
ตอบ รับ    แตเนื่องจากยืน่เกนิกําหนดการพิจารณาอาจเสร็จไมทันกับการยืน่แบบ ภ.ง.ด.50 
 
2.  ถาบริษัทมีโครงการเดียวหรือหลายโครงการ บางโครงการมีเงื่อนไขตองยื่นแบบใชสิทธิฯ และทุกโครงการ
มีผลขาดทุน จําเปนตองยืน่แบบหรือไม 
ตอบ ไมตองยื่นแบบ ฯ  โดยบริษทัสามารถใชสิทธิตามมาตรา 31 วรรคสี่ เร่ืองผลขาดทุนได 
 
3.  ถาบริษัทมีโครงการเดียวหรือหลายโครงการ บางโครงการมีเงื่อนไขตองยื่นแบบใชสิทธิฯ และมีกําไร แต
บริษัทนําผลขาดทุนสะสมยกมาหักออกจากกําไรนัน้ ทําใหไมมกีําไรตองเสียภาษี   บริษัทตองยื่นแบบหรือไม 
ตอบ เนื่องจากสํานกังานฯ จะตองทําการประเมนิผลการดําเนนิงานในแตละรอบปบัญชีของแตละ 

โครงการที่มีเงื่อนไขนี้  บริษทัจึงตองยื่นแบบฯ      
 
4.  ทุกโครงการตองยื่นแบบฯ หรือไม 
ตอบ ไม    ( ยืน่แบบฯ เฉพาะโครงการที่มีเงื่อนไข “ จะตองยืน่แบบขอใชสทิธิฯ ภายใน 120 วัน นับแตวัน 

สิ้นรอบบัญช…ี… ”  ) 

ขั้นตอนการรายงานผลการดาํเนินงานกอนใชสิทธิ

คําถาม - คําตอบนารู 



 
5.  เหตุใดจึงตองมีการยื่นแบบฯ 
ตอบ ตามหลักการ การยื่นแบบฯ กําหนดกับบัตรสงเสริมที่ไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษเีงินไดนติิ

บุคคล ที่ยื่นคําขอรับการสงเสริมตั้งแต 1 สิงหาคม 2543 เปนตนมา  (จากนโยบายขอ 1.1 ของประกาศ
คณะกรรมการฯ ที่ 1/2543 )  ดังนั้นนติิบุคคลที่มีโครงการแมเพียง 1 โครงการที่ถูกกําหนดเงื่อนไข 
เมื่อโครงการนั้นมีผลประกอบการที่ตองการใชสิทธิฯ จะตองยื่นแบบฯ โดยกรอกขอมูลทั้งนิติบุคคล 

 
6.  จะรูไดอยางไรวา โครงการใดมีเงื่อนไข “จะตองยื่นแบบขอใชสิทธิฯ ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบ
บัญชี…… ”  
ตอบ ใหดูบัตรสงเสริมวาไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 31 หรือไม และมีเงือ่นไข “ ยื่นแบบขอใชสิทธิฯ 

ภายใน 120 วัน นับแตวันสิน้รอบบัญชี….” หรือไม 
 
 
7.  กรณีที่บริษทัมีหลายบัตรสงเสริม และมีกิจการอยูหลายกอง บัตรสงเสริมฉบับแรกที่มีเงื่อนไขยืน่แบบฯ อยู 
กสป.4  แตบัตรฯ ฉบับตอๆมา ที่มีเงื่อนไขยื่นแบบฯอยูกสป. 3  ไมทราบวาตองยืน่แบบฯ ที่กองใด 
ตอบ ใหยืน่แบบที่ กสป. 4 เนื่องจากสํานักงานฯ มีหลักปฏิบัติในการดแูลบริษัทที่มีหลายบตัรสงเสริม วา

บัตรสงเสริมฉบับแรกที่มีเงื่อนไขการยืน่แบบฯ อยูที่กองใด ใหยืน่ที่กองนั้น 
 
8.  โครงการที่ยังไมยืน่เรื่องเปดดําเนนิการ แตมีรายไดแลว ตองยืน่แบบฯ ขอใชสิทธิฯ หรือไม 
ตอบ ตองยื่นแบบฯ    
 
9.  แบบฟอรมเกา (แนบทายประกาศ ป. 4/2544)  จะใชไดถึงเมื่อไร 
ตอบ ใชไดสําหรับรอบบัญชีที่ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2548 เทานัน้   (สามารถ Download แบบฟอรมใหม  

F PM  TA 01ไดที่ www.boi.go.th ) 
 
10.  มูลคาภาษเีงินไดนิติบุคคลที่ใชสิทธิฯ ยกเวน  หมายถึง นํากําไรมากรอกในแบบ F PM TA 01  ใชหรือไม 
ตอบ ไมใช   แตหมายถึง  

1. ใหใชประมาณการผลกําไร คูณดวยอัตราภาษีที่กฎหมายกําหนด   สําหรับปบัญชีที่จะขอใชสิทธ ิ
2.  ผลกําไรทางภาษีคณูดวยอัตราภาษีที่กฎหมายกําหนด  สําหรับภาษีในปที่ผานมา 
 
   



11.  กรณีที่บริษัทฯ มีเงื่อนไขกําหนดวงเงนิภาษเีงินไดนติิบุคคล ระยะเวลาการไดรับสิทธิฯ เปนเวลา 3 ป 
ตอมาบริษัทไดรับการขยายเวลานําเขาเครือ่งจักรพรอมขยายเปดดําเนินการ ดังนั้นระยะเวลาการไดรับสิทธิ
ส้ินสุดกอน แตยังไมทราบวงเงินภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อครบเปดดําเนินการ จะสามารถ
อนุญาตใหใชสิทธิฯ ไดหรือไม  ตามกรณดีงัตอไปนี ้
 -  ยื่นแบบขอใชสิทธิฯ เกินวงเงินที่กําหนดในเงื่อนไขบัตร 
 -  ยื่นแบบขอใชสิทธิฯ ภายใตวงเงินทีก่ําหนดในเงื่อนไขบัตรฯ 
ตอบ สํานักงานจะออกหนังสือใหใชสิทธิฯ ไดทัง้ 2 กรณี   

แตมีขอพงึระวัง  ดังนี้  
“ ถาบริษัทมีการใชสิทธิเกินวงเงินลงทุนทีแ่ทจริงของโครงการ บริษัทตองถูกเรียกภาษีคืน  พรอมเบี้ย
ปรับเงินเพิ่ม ” 

 
12.  การกรอกมูลคาการลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ บริษัทฯ จะกรอกเฉพาะทีใ่ชสิทธิฯ นําเขา สําหรับ
เครื่องจักรที่ซ้ือในประเทศหรือนาํเขามาเองโดยเสียภาษีไมตองนํามารวม ใชหรือไม 
ตอบ ไมใช      แตใหกรอกมูลคาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในโครงการทั้งหมด (หมายถงึ ที่ซ้ือในประเทศ

และนําเขาทั้งที่ไดรับสิทธิ/ไมไดรับสิทธิดานภาษีอากร  โดยใชราคาทนุ  แยกแตละบัตรสงเสริม) 
รวมทั้งกรณีเครื่องจักรและอปุกรณที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยของบริษัท เชน ลิสซิ่ง เชาซื้อบริษัท
แม/บริษัทในเครือใหมา ฯลฯ 

  
13.  กรณีที่บริษัทฯ มีการใชเครื่องจักรรวมใน 2 โครงการจะใหกรอกรายละเอียดอยางไร 
ตอบ 1.  จะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานฯ ใหใชเครื่องจักรรวม กอน 

2.  ถาบันทึกเปนทรัพยสินของโครงการใด ก็กรอกรายละเอียดเปนทรัพยสินของโคงการนั้น  
 
14.  กรณีที่บริษัทฯ มีการแกไขกําลังผลิตระหวางรอบปบัญชี จะตองคาํนวณปริมาณจําหนายที่ขอใชสิทธิฯ 
ตามสัดสวนของกําลังผลิตที่ไดรับอนุมัติใหแกไข / และตามชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใชหรือไม 
ตอบ ใช   
 
15.  รายไดจากการจําหนายผลพลอยได ทางบริษัทฯ จําเปนตองกรอกหรือไม 
ตอบ ไมตอง 
 
16.  การรายงานผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีฯ สามารถสงสําเนา หรือสงเฉพาะ Fax ไดหรือไม 
ตอบ ไมได เนื่องจากเปนเอกสารรับรองที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จึงตองใชลายเซ็นตจริงของผูสอบบัญชี  

*************************************** 




