


 แบบคํ าขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
              รอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต ………………… ถึง …………………

 สวนที่หนึ่ง ส ําหรับบริษัทฯ ผูไดรับสงเสริมเปนผูกรอกขอมูล
บริษัท........................................................ขอใหคํ ารับรองวาไดกรอกขอความดังตอไปนี้โดยถูกตองสมบูรณ เปนความจริง

  มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถวน        โดยมีผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศสํ านักงานที่  ป. 5/2544 ลงวันที่ 21 สิงหาคม
  พ.ศ.2544 ไดตรวจสอบและรายงานตามวัตถุประสงค และแนวทางที่สํ านักงานกํ าหนดแลว หากแจงขอความเท็จ และหรือใช
  เอกสารปลอม  บริษัทฯ รับทราบวาสํ านักงานอาจสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชนเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลในภายหลัง

              ลงชื่อ.................................................. (ผูมีอํ านาจลงนาม)
        (..................................................)
           วันที่....................................

    ประทับตราบริษัท

คํ าแนะนํ า   1. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมจํ านวนหลายบัตรสงเสริม (โครงการ) และชองไมพอกรอกใหจัดทํ าเปนใบแนบ
ของแตละรายการแนบมาพรอมคํ าขอใชสิทธิฯนี้ พรอมลงนามและประทับตราบริษัททุกหนา

   2. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมมากกวา 1 บัตร ซึ่งมีเงื่อนไขตองยื่นแบบคํ าขอใชสิทธิฯนี้ตอสํ านักงานใหยื่น
แบบคํ าขอใชสิทธิฯ รวมเปนฉบับเดียว โดยยื่นตอกองบริหารงานสิทธิและประโยชนที่ดูแลโครงการตามบัตรสงเสริมฉบับแรก
ที่มีเงื่อนไขตองยื่นแบบคํ าขอใชสิทธิฯ ดังกลาว

   3. บริษัทฯ จะตองยื่นขอใชสิทธิฯภายใน  120 วัน   นับแตวันส้ินรอบบัญชี   หากผลการดํ าเนินงานในรอบบัญชีนั้นมีผล
ขาดทุนสุทธิหรือมีกํ าไรสุทธิแตไมประสงคจะใชสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไมตองยื่นแบบคํ าขอฯนี้ในรอบบัญชีนั้น

   4. แบบคํ าขอฯที่กรอกขอมูลแลวนี้ตองผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนนํ าสงสํ านักงาน  โดยผูสอบฯ ใหความเห็น
รับรองเฉพาะโครงการที่มีเงื่อนไขยื่นแบบคํ าขอใชสิทธิฯ
***************************************************************************************************
1.1 ชือ่บริษัท…………………………………………………………………………………………………………………...
    ชื่อภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………….………………………………….

    เลขประจํ าตัวผูเสียภาษี   
    ที่ตั้งสํ านักงานใหญ……………………ถนน…………………แขวง (ตํ าบล)………………………………………………
    เขต (อํ าเภอ) ……………………….....จังหวัด…………………………........รหัสไปรษณีย……………………………….
    โทรศัพท……………………………………………….…..โทรสาร……………………………………………………….
    ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ…………………………………………..ถนน…………………………….………….
    แขวง (ตํ าบล)……………………........เขต (อํ าเภอ)……………………....จังหวัด…………………………....................…
    รหัสไปรษณีย…………………..โทรศัพท……………………...........โทรสาร………………….…………………………
    ชื่อผูกรอกขอมูล(พรอมสามารถชี้แจงรายละเอียดได)............................................................โทรศัพท..............  .ตอ............
    ชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต.............………...……….ทะเบียนเลขที่......................โทรศัพท.................................. ตอ.............
    ชื่อสํ านักงานบัญชี (หากมี) ……………………………………………………...โทรศัพท.…………………… .ตอ……….
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1.2  บริษัทประกอบกิจการ
1.2.1     กิจการที่ไมไดรับสงเสริม (ถามี) โปรดระบุคือ            (1)………………………………………………………….

                   (2)…………………………………………………….      (3)…………………………………………………………
1.2.2     บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนรวมทั้งส้ิน  จํ านวน…………บัตร ( ผลรวม ก + ข + ค + ง ) แยกเปน

              ก.    ส้ินสุด/ไมไดรับสิทธิฯ การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล     จํ านวน…………บัตร

บัตรสงเสริมเลขที่ ลงวันที่ ผลิต ประเภทกิจการ

ข.   อยูระหวางลดหยอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลกึ่งหนึ่ง       จํ านวน…………บัตร
บัตรสงเสริมเลขที่ ลงวันที่ ผลิต ประเภทกิจการ

ค.   อยูระหวางการไดรับสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล      จํ านวน…............บัตร
   (1)         บัตรสงเสริมเลขที่………………………........ ลงวันที่……………………………………………………….

                  ผลิต / บริการ………………………………………………    ประเภทกิจการ……………………………….
                ไดรับสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  เปนเวลา………ป ตั้งแตวันที่……………… ถึงวันที่………………

                 มีมูลคาไมเกิน..........................................บาท (  ตามบัตรสงเสริม  ตามใบอนุญาตเปดดํ าเนินการ)
   ไมมีเงื่อนไขกํ าหนดวงเงินภาษีเงินไดนิติบุคคล

มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสิทธิฯยกเวน   (บาท)
รอบบัญชี ปที่ 1 รอบบัญชี ปที่ 5

  รอบบัญชี ปที่ 2 รอบบัญชี ปที่ 6
  รอบบัญชี ปที่ 3 รอบบัญชี ปที่ 7
  รอบบัญชี ปที่ 4 รอบบัญชี ปที่ 8

(2)             บัตรสงเสริมเลขที่………………………........ ลงวันที่……………………………………………………….
                  ผลิต / บริการ………………………………………………    ประเภทกิจการ……………………………….
                ไดรับสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  เปนเวลา………ป ตั้งแตวันที่……………… ถึงวันที่………………

                  มีมูลคาไมเกิน..........................................บาท (  ตามบัตรสงเสริม  ตามใบอนุญาตเปดดํ าเนินการ)
   ไมมีเงื่อนไขกํ าหนดวงเงินภาษีเงินไดนิติบุคคล

มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสิทธิฯยกเวน   (บาท)
รอบบัญชี ปที่ 1 รอบบัญชี ปที่ 5

  รอบบัญชี ปที่ 2 รอบบัญชี ปที่ 6
  รอบบัญชี ปที่ 3 รอบบัญชี ปที่ 7
  รอบบัญชี ปที่ 4 รอบบัญชี ปที่ 8
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(3) บัตรสงเสริมเลขที่……………………….............. ลงวันที่............................................................................
                  ผลิต / บริการ………………………………………………    ประเภทกิจการ……………………………….
                ไดรับสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  เปนเวลา………ป ตั้งแตวันที่……………… ถึงวันที่………………

                  มีมูลคาไมเกิน..........................................บาท (  ตามบัตรสงเสริม  ตามใบอนุญาตเปดดํ าเนินการ)
   ไมมีเงื่อนไขกํ าหนดวงเงินภาษีเงินไดนิติบุคคล

มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสิทธิฯยกเวน   (บาท)
รอบบัญชี ปที่ 1 รอบบัญชี ปที่ 5

  รอบบัญชี ปที่ 2 รอบบัญชี ปที่ 6
  รอบบัญชี ปที่ 3 รอบบัญชี ปที่ 7
  รอบบัญชี ปที่ 4 รอบบัญชี ปที่ 8

(4) บัตรสงเสริมเลขที่……………………….............. ลงวันที่............................................................................
                  ผลิต / บริการ………………………………………………    ประเภทกิจการ……………………………….
                ไดรับสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  เปนเวลา………ป ตั้งแตวันที่……………… ถึงวันที่………………

                  มีมูลคาไมเกิน..........................................บาท (  ตามบัตรสงเสริม  ตามใบอนุญาตเปดดํ าเนินการ)
   ไมมีเงื่อนไขกํ าหนดวงเงินภาษีเงินไดนิติบุคคล

รอบบัญชี ปที่ 1 รอบบัญชี ปที่ 5
  รอบบัญชี ปที่ 2 รอบบัญชี ปที่ 6
  รอบบัญชี ปที่ 3 รอบบัญชี ปที่ 7
  รอบบัญชี ปที่ 4 รอบบัญชี ปที่ 8

ง.   ยังไมมีรายไดจากโครงการ   จํ านวน……...บัตร

บัตรสงเสริมเลขที่ ลงวันที่ ผลิต/บริการ ประเภท
กิจการ/บริการ

จํ านวนปที่ได
รับสิทธิฯ

มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชสิทธิฯยกเวน   (บาท)
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1.3   การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ (เฉพาะกิจการที่ไดรับสงเสริมของแตละบัตรสงเสริม)                    หนวย : บาท

(2)
มูลคาเครื่องจักรและอุปกรณ (ราคาทุน)

(1)
บัตรสงเสริมเลขที่ / ลงวันที่

(เรียงตามวันที่ออกบัตร)
ณ วันส้ินรอบบัญชีปกอน ณ วันส้ินรอบบัญชี ปที่ขอใชสิทธิฯ

รวม

            คํ าอธิบาย 1.    ใหกรอกเลขที่บัตรสงเสริมเฉพาะบัตรฉบับแรกของแตละโครงการที่บริษัทไดรับทั้งหมดในชองที่ (1)
2. ใหกรอกมูลคาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในโครงการทั้งหมด (ในที่นี้หมายความถึง  ที่ซื้อในประเทศและนํ าเขา

ทั้งที่ไดรับสิทธิ / ไมไดรับสิทธิดานภาษีอากร โดยใชราคาทุน แยกแตละบัตรสงเสริม)    รวมทั้งกรณีเครื่องจักร
และอุปกรณที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยของบริษัท เชน  ลิสซิ่ง  เชาซื้อ บริษัทแม / บริษัทในเครือใหมา ฯลฯ
ในชองที่ (2)

3. ราคาทุน  หมายถึง ราคาที่ไดมาของสินทรัพยตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคา
( สํ าหรับบัตรสงเสริมที่ออกกอนป 2544 และส้ินสุดการใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งไมสามารถแสดง

          มูลคาเครื่องจักรฯ แยกแตละโครงการไดอนุโลมใหกรอกเปนมูลคารวม ตัวอยางเชน มีบัตรสงเสริมรวม 10 โครงการ
          มีบัตรสงเสริมที่ออกกอนป 2544   ที่ส้ินสุดการใชสิทธิฯ แลว 3 โครงการ ใหรวมมูลคาเครื่องจักรของ 3 โครงการ
          นั้นได  สวนที่เหลือ  อีก 7 โครงการ ใหแยกแสดงเปนแตละโครงการ
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1.4  ปริมาณการผลิตและจํ าหนายของผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับสงเสริม ตามรอบปบัญชี แยกตามบัตรสงเสริม
3

กํ าลังผลิต / ขนาดบริการ
ตามบัตรสงเสริม

4
การผลิต
/ บริการ

ที่เกิดขึ้นจริง

5
การจํ าหนาย / การใหบริการ

6
การจํ าหนาย / การให

บริการ
ที่ขอใชสิทธิฯ

1

บัตรสงเสริมเลขที่

2

ชนิดผลิตภัณฑ / บริการ

หนวย ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา (บาท)

7
ประมาณ
การ กํ าไร
 (ขาดทุน)

มูลคา (บาท)

รวม

หมายเหตุ   : โปรดแนบรายละเอียดการผลิต/จํ าหนายของผลิตภัณฑ / บริการ (รายละเอียดของชอง 4, 5, 6) ของบัตรที่อยูระหวางการไดรับสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามตัวอยางเพื่อประโยชน
      ในการประเมินผล ( บริษัท ฯ สามารถใชแบบที่จัดทํ าไวแลวและมีรายละเอียดครบถวนตามตัวอยาง  แนบแทนได)

คํ าอธิบายการกรอก  ใหกรอก
 ชองที่ 1  เลขที่บัตรสงเสริมที่บริษัทไดรับสงเสริมทั้งหมด เฉพาะบัตรฉบับแรกของแตละโครงการ เรียงตามวันที่ออกบัตร

ชองที่ 2   ชนิดผลิตภัณฑ / บริการ ที่ไดรับสงเสริมแยกตามแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 3   กํ าลังผลิต / ขนาดบริการ  ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมของแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 4   ปริมาณการผลิตจริงของเครื่องจักรในโครงการ / ขนาดบริการจริง ของแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 5   ปริมาณและมูลคาที่ไดจํ าหนาย / ใหบริการ ไปในรอบปบัญชีทั้งหมด ( แมจะจํ าหนาย / ใหบริการ เกินขนาดของกิจการที่กํ าหนดไวในบัตรฯ) ของแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 6   ปริมาณและมูลคาที่จะขอใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ( สวนที่จํ าหนาย / ใหบริการ ภายใตขนาดของกิจการที่กํ าหนดไวในบัตรฯและหรือตามความสามารถ

                                              ของเครื่องจักรที่ติดตั้งจริงซึ่งตองไมเกินขนาดของกิจการที่กํ าหนดไวในบัตรฯเวนแตไดรับการแกไข )  ของแตละบัตรสงเสริม
ชองที่ 7   มูลคาประมาณการกํ าไร  (ขาดทุน) ของสวนที่จะขอใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ( คํ านวณตามผลประกอบการของชองที่ 6 )
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ตัวอยาง
                                                                                                                               (ตามหมายเหตุขอ 1.4 หนา 5)
รายละเอียดการผลิตและจํ าหนายของผลิตภัณฑ / บริการ ทีไ่ดรับสงเสริมแยกเปนรายเดือน   (กรณีมีหลายบัตรสงเสริมใหแยกผลิตภัณฑ / บริการ ตามแตละโครงการ)
ส ําหรับ บัตรสงเสริมเลขที่…....................................................ลงวันที่………………………………ผลิตภัณฑ .........................................(ตามที่ระบุในบัตรสงเสริม)

การผลิต/ขนาดบริการ
ที่เกิดขึ้นจริง

การจํ าหนาย / การใหบริการ การจํ าหนาย/ การใหบริการ
ที่ขอใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลเดือน

หนวย ปริมาณ ปริมาณ มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา (บาท)
หมายเหตุ

รวม



สวนที่สอง สํ าหรับเจาหนาที่ สกท.
สรปุผลการตรวจสอบ    ตามแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรฯ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

สรปุผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบบัญชี ความเห็นเจาหนาที่
(สกท.)

ตามแนวทางการ
ตรวจสอบของประกาศ
ส ํานักงานที่กํ าหนด ถูกตอง

ตรงกัน
ไมตรงกัน ไมเกินกํ าลังผลิต

ในบัตรสงเสริม
เกนิกํ าลังผลิต
ในบัตรสงเสริม

ถูกตอง ไมถูกตอง

การลงทุนในเครื่องจักร
                   ตามขอ    1
                                   2
                                   3
                                   4
ปริมาณการผลิต
                    ตามขอ   5
                                   6
                                   7
ปริมาณการจํ าหนาย
และมูลคาการจํ าหนาย
                   ตามขอ   8
                                  9
                                 10
ความเห็นเพิ่มเติม

........................................................................……………....................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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การพิจารณา   (   ความเห็นเจาหนาที่   )
เรียน ผสป ............ ผาน ........................………………. (หวัหนาสาย)

 เหน็ควรมีหนังสือแจงใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (บริษัทฯและกรมสรรพากร)
..................................................................................................................................................................

  เหน็ควรมีหนังสือแจงไมใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  (บริษัทฯและกรมสรรพากร)
..................................................................................................................................................................

 อ่ืน ๆ เหน็ควรมหีนงัสือ……………………………………………………………………………
   ( เชน กรณทีีน่ิติบุคคลนั้นมีการยื่นขอใชสิทธิฯ หลายโครงการแตแจงอนุญาตเพยีงบางโครงการ)

  เหน็ควรน ําเขาประชุมคณะทํ างานกํ ากับดูแลวิธีการรายงานดํ าเนินงานกอนใชสิทธิฯมาตรา 31
เนื่องจาก    กองฯไมสามารถวินิจฉัยได ในประเด็น .........................................................................
                   ........................................................................................................................................
                                                                                    ขอเสนอเพื่อพิจารณา
                                                                     ลงชื่อ  ........................................ผูพิจารณา
                                                                                (………………………..)
                                                                                    ………/………../………

ความเห็นคณะท ํางานกํ ากับดูแลฯ
เขาประชุม เมือ่วันที่......................................

 ใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินได
 ไมใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินได
  ..................................................

       ลงชื่อ .......................................
ประธานคณะทํ างานกํ ากับดูแลฯ
         ……../……./……..

เรียน  ผสป...........
..........................................................................................
...................................................................
                                 ขอเสนอเพื่อพิจารณา
                    ลงชื่อ  .......................................หัวหนาสาย
                             (………………………..)
                              ………/………../………

  ใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินได
  ไมใหใชสิทธิฯยกเวนภาษีเงินได
  ลงนามหนังสือแลว
  นํ าเขาประชุมคณะทํ างานกํ ากับดูแลฯ
  อื่น ๆ ………………………………

             ลงชื่อ .....................................(ผสป…...)
                       (...................................)
                        ……/……./………

 บันทึกขอมูลแลว

(ลงชื่อ)……………………….. (เจาหนาที่ธุรการ)
                  (.......................................)            
                      ………/………/………

เรียน ผสป .......... ผาน .................... (หวัหนาสาย)
         เพือ่พจิารณาลงนามในหนังสือแจง (บริษัทฯและ
กรมสรรพากร)
                    ลงชื่อ .................................ผูพิจารณา
                            (..................................)
                              ……./…….../……

 ลงนามแลว
      ลงชื่อ .....................................(ผสป…...)

(......................................)
                               ……./……./……
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