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คําอธบิายเก่ียวกับแบบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 
แบบรายงานฯ น้ีมีจํานวนทั้งหมด 5 หน้า ขอความกรุณาให้ท่านกรอกแบบรายงานฯ ให้ครบถ้วนทุกหน้า
และทุกรายการ  โดยจะต้องให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท พร้อมทั้งรับรองว่า
รายการตามแบบรายงานผลการดําเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนี้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามสภาพความเป็นจริง 
*********ข้อมูลทุกรายการจะใช้ช่วงเวลาการรายงานตามช่วงเวลาของงบการเงินบริษัททา่น********* 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ประกอบด้วย ช่ือบริษัท สถานที่ต้ังของสํานักงานใหญ่ และสถานที่ต้ังของสถาน

ประกอบการหรือโรงงาน เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ช่ือกรรมการผู้จัดการ และช่ือและ
โทรศัพท์/อีเมล์ผู้ติดต่อของบริษัทที่กรอกข้อมูลและสามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

 
1.1 ช่ือสถานประกอบการหรือโรงงานของบริษัท หมายความรวมถึง กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถาน

ประกอบการ หรือสถานที่ดําเนินกิจการ หรือสถานที่ให้บริการ ที่มีชื่อเฉพาะซึ่งแตกต่างไปจาก
ชื่อของบริษัท (เช่น โรงแรมหรือโรงพยาบาล เป็นต้น) ในกรณีดังกล่าวขอให้กรอกช่ือดังกล่าวให้
ครบถ้วนด้วย 

1.2 โปรดระบุที่ต้ังสํานักงานใหญ่พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 
1.3 ในกรณีที่สถานประกอบการหรือโรงงานของบริษัท ไม่ได้ต้ังอยู่ในสถานที่เดียวกันกับสํานักงาน

ใหญ่ของบริษัท ขอให้ท่านกรอกช่ือดังกล่าวให้ครบถ้วน และถ้าบริษัทมีที่ ต้ังของสถาน
ประกอบการฯ อยู่หลายแห่ง และไม่สามารถจะกรอกลงในที่ว่างที่จัดไว้ได้ทั้งหมด ขอความกรุณา
กรอกเป็นเอกสารแนบ และส่งมาพร้อมกับแบบรายงานฯ ด้วย 

 
2. ข้อมูลที่เก่ียวกับการถือหุ้น/การเงิน ได้แก่ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยและหุ้นต่างชาติ เงินกู้

จากบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือที่ถือหุ้นในบริษัท 
 

2.1 มูลค่าทุนจดทะเบียน สัดส่วนร้อยละของหุ้นไทยและหุ้นต่างชาติได้ระบุข้อมูลล่าสุดว่าเป็นข้อมูล 
ณ วันที่เท่าใด สําหรับส่วนที่เก่ียวกับผู้ถือหุ้นต่างชาติ (ที่ไม่ใช่เป็นบุคคลสัญชาติไทย) หากมีการ
ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ขอให้ระบุอัตราส่วนในการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
ในตารางของข้อ 2.1 โดย 

 ถ้าผู้ถือหุ้นต่างชาติ อยู่ในนามของนิติบุคคล ขอให้ระบุสัญชาติ โดยใช้ช่ือประเทศท่ีจด
ทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลดังกล่าว 

 ถ้าผู้ถือหุ้นต่างชาติ อยู่ในนามของบุคคลธรรมดา ขอให้ระบุสัญชาติ โดยใช้ช่ือประเทศท่ีเป็น
ถิ่นที่อยู่เป็นส่วนใหญ่ของบุคคลธรรมดาดังกล่าว 

2.2 โปรดระบุเฉพาะเงินกู้จากบริษัทแม่/บริษัทในเครือที่ถือหุ้นในบริษัทของท่าน (กรุณาระบุข้อมูล
ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงานงบการเงิน) 
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3. ผลประกอบการโดยรวมของบริษัท (รวมทั้งโครงการที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมฯ) โดยให้รายงาน
ตามงบการเงินของบริษัท ได้แก่ สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ เป็นต้น 

 

3.1 ข้อมูลในด้านของสินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ถาวรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียนเรียก
ชําระแล้ว กําไร (ขาดทุน) สะสม ให้ใช้ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุดที่รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 
ทั้งน้ี สินทรัพย์ถาวรสุทธิ จะได้จากการนําสินทรัพย์รวมในงบการเงินหักลบออกจากสินทรัพย์
หมุนเวียนและค่าที่ดิน 

3.2 ข้อมูลรายได้ทั้งสิ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท ทั้งส่วนที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมฯ 
แยกเป็นรายได้จากการจําหน่ายและบริการในประเทศ และรายได้จากการส่งออกทางตรง/
บริการใน (ลูกค้า) ต่างประเทศ พร้อมกรอกจํานวนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ตามงบกําไร/ขาดทุน 
ทั้งน้ี รายได้ในประเทศให้รวมรายได้จากการส่งออกทางอ้อม 

3.3 ข้อมูลด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชําระทั้งสิ้นและส่วนที่ได้การส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ขอให้ระบุข้อมูลให้ตรงกับแบบ ภงด. 50 ที่แนบมาด้วย 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชําระ ตามข้อมูล ภงด. 50 รายการที่ 2 ข้อ 2 (ภาษีที่คํานวณได้) 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น ตามข้อมูล ภงด. 50 รายการที่ 3 (กิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้) โดยนํากําไรสุทธิ เฉพาะกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาคํานวณภาษีตาม
อัตราภาษีที่กําหนด ดังน้ี 

 

(กําไรสุทธิ) X (อัตราภาษีที่กําหนด) = จํานวนภาษีที่ยกเว้น 
 

เช่น   (ตาม ภงด. 50 รายการที่ 3 ข้อ 20 ช่องกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้)  
       กําไรสุทธิ รวม 120 ล้านบาท X 30% = 36 ล้านบาท 

 

3.4 ข้อมูลการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ขอให้ทําเครื่องหมาย   ในช่องสี่เหลี่ยมที่
บริษัทได้รับมาตรฐานน้ันๆ กรณีที่ได้รับมาตรฐานอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ขอให้ระบุประเภท
ในช่องมาตรฐานอ่ืนๆ 

 

4. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทที่ดําเนินการในปัจจุบัน ขอให้กรอกข้อมูลในแต่ละ
รายการ โดยให้กรอกข้อมูลในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งส่วนที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมฯ โดย
กรอกข้อมูลตามตาราง ทั้งน้ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 ข้อมูลช่ือผลิตภัณฑ์/การบริการ ขอให้ระบุช่ือผลิตภัณฑ์หลักหรือการให้บริการ ตามท่ีบริษัท
ผลิต/ให้บริการในรอบปีบัญชีที่รายงาน 

 ข้อมูลกําลังการผลิต/การบริการของบริษัทในภาพรวม ให้กรอกข้อมูลเฉพาะกําลังผลิตที่
ติดต้ังเคร่ืองจักรแล้ว หมายถึง กําลังการผลิตตามเคร่ืองจักรที่ติดต้ังแล้วสูงสุดต่อปีหรือขนาด
การให้บริการที่ได้มีการติดต้ัง/ให้บริการแล้วของบริษัท  เช่น กําลังผลิตก่ีตันต่อปี 
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 เวลาทํางาน โปรดระบุเวลาการทํางานที่ใช้ผลิตจริงตามกําลังการผลิตของเคร่ืองจักรที่ติดต้ัง
แล้ว โดยเฉลี่ยก่ีช่ัวโมง/วัน และก่ีวันใน 1 ปี กิจการประเภทให้บริการอาจไม่จําเป็นต้อง
กรอกข้อมูลส่วนนี้ 

 ปริมาณท่ีผลิตจริงในรอบปีที่รายงาน โปรดระบุปริมาณการผลิตที่ผลิตได้จริง ซึ่งอาจจะน้อย
กว่ากําลังผลิตที่ได้รับการส่งเสริมก็ได้ 

 
5. ข้อมูลการจ้างงาน ขอให้กรอกข้อมูลจ้างงาน การจ่ายเงินได้พึงประเมิน และจํานวนภาษีที่นําส่ง

กรมสรรพากรตาม ภงด. 1 ก ในภาพรวมทั้งบริษัท รวมทั้งส่วนที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 
 
6. ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุดิบและวัสดุใช้ไป ในกระบวนการผลิตทั้งภายในประเทศ และนําเข้าจาก

ต่างประเทศ โปรดระบุข้อมูลรวมทั้งที่ใช้ในโครงการที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ระบุมูลค่า
การใช้วัตถุดิบและวัสดุใช้ไปของทั้งโครงการ ทั้งน้ี มูลค่าของวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ไปที่ระบุในข้อ 6 น้ี 
ต้องตรงกับ ภงด. 50 รายงานที่ 5 ข้อ 6 ด้วย 

 
7. ปัญหาและอุปสรรค ขอให้ท่านระบุระดับความรุนแรงของปัญหาที่ท่านพบในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ัง

เหตุผลหรือรายละเอียดของปัญหา ทั้งน้ีหากท่านต้องการให้ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัญหาอื่นๆ ท่าน
สามารถเพ่ิมเติมเอกสารแนบมาให้ทางสํานักงานฯ พร้อมแบบรายงานฯ น้ีได้ต่อไป 

 
8. รายการเอกสารที่จะต้องจัดส่งเพ่ิมเติม ทั้ง 4 รายการ ขอให้ท่านนําส่งที่เป็นปีที่รายงานข้อมูล โดยส่งมา

พร้อมแบบรายงานน้ี และขอให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามในแบบรายงานหน้าสุดท้าย พร้อม
ประทับตราของบริษัท จึงจะถือว่ารายงานฯ ดังกล่าวครบถ้วนและสมบูรณ์ ยกเว้น สําเนา ภงด. 1 ก 
ขอให้จัดส่งเฉพาะใบสรุปรายการภาษีที่นําส่งใบหน้าเพียงใบเดียว ทั้งน้ี กรณีย่ืนแบบผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต สามารถแนบเอกสารผ่านระบบได้เลย โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามไม่ต้องลงนามในแบบ
รายงานที่ย่ืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 
9. กรุณาจัดส่งแบบรายงานฯ พร้อมทั้งเอกสารเพ่ิมเติมมายังสํานักงานฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในหน้าสุดท้าย 

ทั้งน้ีภายใน 31 กรกฎาคม ของทุกปี 
 

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