
ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ท่ี ป.  5 / 2544

เรือ่ง   หลกัเกณฑ และวิธีการตรวจสอบโครงการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุนท่ีประสงคจะขอใชสิทธิและ
ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาต

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

เพ่ือใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการท่ีไดรับการ      
สงเสรมิการลงทุนท่ีมีเง่ือนไขจะตองยืน่แบบคํ าขอใชสทิธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคล และ
รายงานผลการดํ าเนนิงานท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามท่ีปรากฏในบัตรสงเสริม 
และประสงคจะขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลตัง้แตรอบบญัชีป 2544  เปนตนไป  
ตามท่ีก ําหนดไวในประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ท่ี ป.4/2544 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2544 เรื่อง กํ าหนดวิธีการรายงานผลการดํ าเนินงานกอนใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน    
พ.ศ. 2520 ส ํานกังานโดยไดรับมอบอํ านาจจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงออกประกาศ
ก ําหนดหลักเกณฑไวดังตอไปนี้

1. ตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี และใบอนุญาตไมขาดอายุ
ไมถกูสัง่พัก และไมเคยถกูเพิกถอนโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี (ก.บ.ช.)  
หรอืถกูเพิกถอนใบอนญุาตตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยกรมสรรพากร หรือเคยถูกเพิกถอนการให
ความเห็นชอบโดยสํ านักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
หนวยงานอื่นของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

2. ใหผูสอบบญัชีตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบตัติามเง่ือนไขของบตัรสงเสริม
ท่ีก ําหนดโดยสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน แนบทายประกาศนี้

3. ใหผูสอบบญัชีรายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ
การปฏิบตัติามเง่ือนไขของบัตรสงเสริม แนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี   21  สิงหาคม  พ.ศ. 2544

(นายจักรมณฑ   ผาสุกวนิช)
รองเลขาธิการ  รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน



แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรสงเสริม
ที่กํ าหนดโดยสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
1. มีการลงทุนในเครื่องจักรของแตละบัตรสงเสริมจริง   ตามท่ีไดรับอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน
2. มีปริมาณการผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑเปนไปตามเงื่อนไขของแตละบัตรสงเสริม

                                                 วิธีการตรวจสอบ

1. ขอบตัรสงเสรมิและทํ าความเขาใจในรายละเอียดของเงื่อนไขและสิทธิประโยชนท่ีไดรับการสงเสริมการ
     ลงทุนของแตละบัตรสงเสริม
การลงทุนในเคร่ืองจักร
2. ขอรายละเอียดเครื่องจักรรวมท้ังสรุปการเคล่ือนไหวแยกตามแตละบัตรสงเสริม   (แสดงยอดยกมา
     เพิ่มลด   ยอดยกไป)

2.1 ตรวจสอบยอดยกมาในรายละเอียดเครื่องจักรกับยอดยกไปในรายละเอียดของงวดกอนวาตรงกัน
     (ในกรณีท่ีตรวจตอจากปกอน)
2.2 ตรวจสอบรายการซ้ือเครื่องจักรเพิ่มในงวด กับเอกสารประกอบการซ้ือ   และการชํ าระเงิน  เชน
ใบสงของ/ใบกํ ากับสินคา, ใบขนสินคาขาเขา,  Letter of Credit,  Trust receipt,  Debit Note 
จากธนาคาร,  Bank Statement,  และใบเสร็จรับเงิน

2.3 ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องจักรท่ีซ้ือเพิ่มในงวดกับเงื่อนไขของแตละบัตรสงเสริม    เชน
กํ าลังการผลิต กํ าหนดเวลาการนํ าเขาเครื่องจักร

2.4 ขอแผนผังท่ีต้ังของเครื่องจักร และทํ าการตรวจนับ เครื่องจักรท่ีซ้ือเพิ่มในงวดวามีอยูจริง  และ
มีรายละเอียด    เชน   เลขท่ีเครื่องจักรตรงกับเอกสารซ้ือและนํ าเขา

2.5 เปรียบเทียบรายละเอียดเครื่องจักรท่ีลงทุนเพิ่มกับรายละเอียดในแบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกัน

ปริมาณการผลิต
3.  ขอรายละเอียดปริมาณการผลิตจํ านวน (หนวย) ของสินคาของเครื่องจักรแตละเครื่อง  แยกตามแตละ
     บัตรสงเสริม ดังนี้

- ปริมาณการผลิตในแตละวัน
- ปริมาณการผลิตสรุปตามรายเดือน
- ปริมาณการผลิตสรุปประจํ าป

     3.1 ทดสอบความเช่ือถือไดของรายละเอียดดังกลาวกับแหลงท่ีมาของขอมูล   เชน   รายงานการผลิต
           ประจํ าวันของแผนกผลิต และบัญชีสินคาสํ าเร็จรูป (Stock card)
     3.2 เปรียบเทียบกํ าลังการผลิตตามบัตรสงเสริมแตละบัตรกับปริมาณการผลิตท่ีผลิตไดจริงประจํ าป
     3.3 เปรียบเทียบกํ าลังการผลิตตามบัตรสงเสริมและปริมาณการผลิตตามรายละเอียดขางตนกับ
           รายละเอียดในแบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกัน

                              1/5



วิธีการตรวจสอบ

ปริมาณการจํ าหนายและมูลคาการจํ าหนาย
4. ขอรายละเอียดปริมาณการขายและมูลคาการขายแยกตามแตละบัตรสงเสริม ดังนี้

- ปริมาณและมูลคาการขายในแตละวัน
- ปริมาณและมูลคาการขายสรุปตามรายเดือน
- ปริมาณและมูลคาการขายสรุปประจํ าป

4.1 ทดสอบความเชื่อถือไดของรายละเอียดดังกลาวโดยตรวจสอบกับเอกสารการขาย  เชน  Invoice,
ใบสงของ ฯลฯ กับการบันทึกบัญชีขายและตรวจสอบการตัดบัญชีสินคาสํ าเร็จรูป (Stock Card) 
กรณีมีสินคารับคืน ตรวจสอบกับเอกสารการรับคืนสินคากับการบันทึกและรับเขาบัญชีสินคา
สํ าเร็จรูป

4.2 เปรียบเทียบปริมาณการขายประจํ าปตามรายละเอียด กับเงื่อนไขในบัตรสงเสริมวาปริมาณการ
ขายไมเกินปริมาณตามเงื่อนไข

4.3 เปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการจํ าหนายตามรายละเอียดขางตนกับรายละเอียดในแบบคํ าขอ
ใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกัน

       ขอบเขตการทดสอบ :
          การตรวจสอบเอกสารการจํ าหนาย

- กรณีท่ีมีบัตรสงเสริม 1หรือ 2 ฉบับ ใหตรวจสอบเอกสารอยางนอย 20 รายการ (Invoice)
ตอบัตรสงเสริม 1 ฉบับ

-   กรณีมีบัตรสงเสริมต้ังแต 3 ฉบับข้ึนไป   ใหตรวจสอบเอกสารรวมทั้งกิจการอยางนอย
     50 รายการ (Invoice) โดยใหทดสอบบัตรสงเสริมทุกฉบับ ท้ังนี้ จํ านวนรายการท่ีทดสอบ
     ของแตละบัตรสงเสริมควรเฉล่ียเทา ๆ กัน

5. สอบทานรายงานการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ่ืน     เพื่อพิจารณา
เรื่องท่ีมีความสํ าคัญตอการตรวจสอบขางตน

6. วิธีการตรวจสอบอื่น
���������������������������.���������������������������������
�������������������������������������������������.�����������
������������������������������������������������������������.
�������������������������������������������������.�����������
������������������������������������������������������������.
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แบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรสงเสริม

เสนอ   คณะกรรมการบริษัท �������������..��������������������������������จํ ากัด

ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกิจการท่ี
ไดรบัการสงเสรมิการลงทุน เกีย่วกบัรายการมูลคาการลงทุนท่ีเพิม่ข้ึนในเครือ่งจกัร  รายการปรมิาณการผลิต  การ
จํ าหนายและมูลคาการจํ าหนายท่ีใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท����������������...จํ ากัด 
สํ าหรับปส้ินสุดวันท่ี��...�������การตรวจสอบขอมูลดังกลาวไดปฏิบัติตามวิธีการท่ีตกลงรวมกัน  ซ่ึง
กํ าหนดโดยสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดังปรากฏในรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลง
รวมกนั วธีิปฏิบติังานดงักลาวมีวตัถุประสงคเพื่อชวยสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการพิจารณา
อนมัุติแบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงนิไดนติิบคุคลดังกลาว

ขาพเจาขอรายงานขอเท็จจริงท่ีพบจากการตรวจสอบ ดังตอไปนี้

การลงทุนในเคร่ืองจักร
1. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 2.2 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายการซ้ือเครื่องจักร
เพิ่มในงวด   มีเอกสารประกอบการซ้ือและการชํ าระเงิน

 ถูกตองตรงกัน
 ไมตรงกัน เพราะ���������������������������.

2. จากวธีิการตรวจสอบตามขอ 2.3 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอยีดของเครือ่งจกัร
ท่ีซ้ือเพิม่ในงวดกบัเงือ่นไขของแตละบตัรสงเสรมิ

 ถูกตองตรงกัน
 ไมตรงกัน เพราะ���������������������������.

3. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 2.4 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา เครื่องจักรท่ีซ้ือเพิ่มใน
งวดมีอยูจริงและเม่ือตรวจสอบกับเอกสารซ้ือและนํ าเขา

 ถูกตองตรงกัน
 ไมตรงกัน เพราะ���������������������������.

4. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 2.5 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอียดเครื่องจักรท่ี
ลงทุนเพิ่มกับรายละเอียดในแบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

 ถูกตองตรงกัน
 ไมตรงกัน เพราะ���������������������������.
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ปริมาณการผลิต
5. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 3.1 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอียดปริมาณ
การผลิตกับแหลงท่ีมาของขอมูล

 ถูกตองตรงกัน
 ไมตรงกัน เพราะ������������������������������..

6. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 3.2 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา ปริมาณการผลิตท่ีผลิต
ไดจริงประจํ าป

 ไมเกินกํ าลังผลิตในบัตรสงเสริม
 เกินกํ าลังผลิตในบัตรสงเสริม ดังนี้�����������������������..

7. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 3.3 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา กํ าลังผลิตตามบัตร    
สงเสรมิและปรมิาณการผลิตจรงิกบัรายละเอยีดในแบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได
นติิบคุคล

 ถูกตองตรงกัน
 ไมตรงกัน เพราะ������������������������������.

ปริมาณการจํ าหนายและมูลคาการจํ าหนาย
8. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 4.1 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอียดปริมาณ
การขายและมูลคาการขายกับเอกสารการขาย   บัญชีขาย  และบัญชีสินคาสํ าเร็จรูป

 ถูกตองตรงกัน
 ไมตรงกัน เพราะ������������������������������

9. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 4.2 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา ปริมาณการขายประจํ าป
 ไมเกินกํ าลังผลิตในบัตรสงเสริม
 เกินกํ าลังผลิตในบัตรสงเสริม ดังนี้�����������������������

10. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 4.3 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา ปริมาณและมูลคาการ
จํ าหนายกับรายละเอียดในแบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

 ถูกตองตรงกัน
 ไมตรงกัน เพราะ������������������������.
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เนื่องจากวิธีการปฏิบัติงานดังกลาวไมใชการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป     
ดังนั้น ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเช่ือม่ันตอขอมูลในแบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได       
นิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต������..��������������������

หากขาพเจาไดใชวธีิปฏิบติังานเพิม่เติมหรอืตรวจสอบงบการเงนิตามมาตรฐานการสอบบญัชีรบัรองท่ัวไป   
ขาพเจาอาจพบเรือ่งอืน่ท่ีสมควรน ําเสนอในรายงานกไ็ด

รายงานฉบับนี้จัดทํ าข้ึนเพื่อวัตถุประสงคดังท่ีกลาวแลวในยอหนาท่ี 1 และใชเปนขอมูลของทาน และ
ไมไดจัดทํ าข้ึนเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือเพื่อเผยแพรไปยังบุคคลอื่น รายงานฉบับนี้เกี่ยวของกับรายการท่ีระบุ
ไวขางตนเทานัน้และไมไดขยายขอบเขตไปถงึงบการเงนิโดยรวมของบรษัิท�����������...��..����� จ ํากดั

ลายมือชื่อ��������������.
                (��������������..)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน�������

ช่ือและท่ีต้ังสํ านักงาน
วันท่ี���������������.
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