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แบบรายงานการวิเคราะห์โครงการตามมาตรการสง่เสริมการลงทนุปรบัเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งคา่ของเงินบาท  

เสนอคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ 
 
เรื่อง   การขอรับการส่งเสริม  (ขยายกิจการ) 
ผลิต   ...............................................................  
ของ   บริษัท............................................................... จํากัด 
ผู้พิจารณา   ............................................................... (สบท...........) 
ขนาดการลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  ......................ล้านบาท 
(ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท) 
   
เรื่องเดิม 

1. บริษัท ...................................จํากัด ตามบัตรส่งเสริมเลขที่..............................ลงวันที่ ......................... 
ได้รับการส่งเสริมในประเภท ………กิจการ…………………………. มีสาระสําคัญของโครงการ ดังน้ี   

           1.1  ชนิดผลิตภัณฑ์และกําลังผลิต  
                  - ........................................................................................................................ .................... 

 - ........................................................................................................................ .................... 
 - ........................................................................................................................ .................... 

           1.2  ที่ต้ังโรงงาน  ............................................................... ........................................................... 
           1.3  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว ………ล้านบาท  
           1.4  หุ้นไทยร้อยละ ………. ต่างชาติ (………………….…..)  ร้อยละ ……… 

 1.5   สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ มาตรา ......................................................................................... 
............................................................ ........................... .................................................................  

            1.6 เปิดดําเนินการ เมื่อวันที่ .................................. 
หมายเหตุ  - กรณียังไม่ได้รับการส่งเสริมให้สรุปกิจการเดิม  

 
การขอรับสิทธแิละประโยชนต์ามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
ผลิต ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท 

2. บริษัทฯ ได้ย่ืนคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท พร้อมแบบ
ประกอบคําขอรับส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามนโยบายมาตรการดังกล่าว ตาม
คําขอรับการส่งเสริมเลขที่ .............../2554 เมื่อวันที่ .......................... 2554 โดยมีการนําเสนอ
แผนการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
3. กําลังผลิตสูงสุดต่อปี 

 ปี 2553 ปีที่ประเมินผล  …………….…. 
(1 ปี หลังจากดําเนนิการแลว้เสร็จ) 

ผลิตภัณฑ์   
กําลังผลิต   
เวลาทํางาน .............. ชม./วัน: ........... วัน/ป ี .............. ชม./วัน: ........... วัน/ป ี
 
4. ตัวช้ีวัดสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (คํานวณที่ปริมาณผลิตของปีที่ประเมินผล : 

.....................ต่อปี) 

ตัวชี้วัด ปี 2553 
ปีที่ประเมินผล  ………….…. 

(1 ปี หลังจากดําเนนิการแลว้เสร็จ) 
 ร้อยละ  

(จากปีฐาน) 

1. ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต    

2. อัตราการได้มา (Yield)    

3.     

หมายเหตุ ข้อ 3. ให้ระบุตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิต โดยเลือกจากข้อ 1) - 6) เพียง 1 ข้อ  
1) ตัวช้ีวัดผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลค่าเพ่ิม (Amount of Processing per Employee) 
2) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Efficiency of Machinery Investment Ratio) 
3) ตัวช้ีวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness OEE)) 
4) ตัวช้ีวัดอัตราการใช้เคร่ืองจักร Equipment Operating Ratio (EOR)) 
5) ตัวช้ีวัดการประเมินอายุการใช้งานของช้ินส่วน, อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร (Mean Time between Failures 

(MTBF)) 
6) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการผลิตได้จริงเปรียบเทียบกับความสามารถในการผลิตที่ควรทําได้ (Actual 

Production Rate as a Percentage of the Maximum Capable Production Rate) 
 
แผนการดําเนนิงาน 

5. รายละเอียดแผนการดําเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น  
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-  วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
-  รายละเอียดการปรับปรุงสายการผลิตที่มอียู่เดิม พร้อมแผนภูมิแสดงการปรับปรุงเคร่ืองจักร 
-  หลักฐานประกอบการพิสูจน์ข้อมูลตัวช้ีวัดในปีฐานส่วนทีเ่ก่ียวข้อง พร้อมรายละเอียดการคํานวณตัวช้ีวัด  
-  แหล่งทีม่าของเทคโนโลยี (เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผู้ออกแบบ เป็นต้น)  
-  รายละเอียดเครื่องจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ (เฉพาะเคร่ืองจักรใหม่) โดยระบุจํานวนและมูลค่าของแต่ละ

รายการ 
- ระยะเวลา และขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

6. รายละเอียดการลงทุนเฉพาะส่วนที่ทําการปรับปรุงสายการผลิตตามแผนการดําเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี ……..  ปี ……..   ปี ……..   รวม   
1. ค่าก่อสร้าง ……..…. ………... ……..…. ……..…. 
2. ค่าเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ……..…. ………... ……..…. ……..…. 
3. ค่าติดต้ังเคร่ืองจักร ……..…. ………... ……..…. ……..…. 
4. ค่าทดลองเครื่อง ……..…. ………... ……..…. ……..…. 

รวมเงินลงทนุ ……..…. ………... ……..…. ……..…. 
 
หลักเกณฑ์การให้สทิธิและประโยชน ์

7. ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2554 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท 
ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีการลงทุน โดยได้กําหนด
เง่ือนไขคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับการส่งเสริมตามมาตรการดังกล่าว รวมท้ังสิทธิและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 เง่ือนไข 
(1)   มาตรการน้ีบังคับใช้กับกิจการที่ดําเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมการลงทุน

หรือไม่ก็ตาม หากไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะต้องเป็นประเภทกิจการที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน  

(2)    โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้มาตรการน้ีได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน
สิ้นสุดลงแล้วหรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(3)   จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปล่ียนเครื่องจักร เช่น การนําระบบอัตโนมัติมาใช้ใน
สายการผลิตที่มีอยู่เดิม เพ่ือทําให้สามารถเพิ่มกําลังการผลิตจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของโครงการท่ีดําเนินการอยู่เดิมได้ 
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 สิทธิและประโยชน์ 
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักร 
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของเงิน

ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ทั้งน้ี ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
รายได้ของกิจการที่ดําเนินการอยู่เดิม 

- ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับ
บัตรส่งเสริม 

 จะต้องย่ืนคําขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกบัตรส่งเสริมให้ 
 ตามประมาณการ โครงการน้ีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต คิดเป็นมูลค่า
..................... ล้านบาท  (เฉลี่ยปีละ  ..................... ล้านบาท) 
 
การพิจารณา 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบกับโครงการการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ตามท่ี  บริษัทฯ เสนอ 

 
เห็นควรมีมติดังนี ้ 

9. เห็นชอบกับโครงการปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2554 
และให้สํานักงานดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

  
 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 

-------------------------------------- 
 

 


