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แบบรายงานผลการดําเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 
ประจําปี  พ.ศ.  …………………… 

(รอบปีบัญชีท่ีรายงาน  เริ่มเดือน ……………… ปี 25 …………..  ถึง เดือน ……………….. ปี 25 ………….) 

 
ขอรับรองว่า รายการตามแบบรายงานผลการดําเนินการของบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนนี้ ครบถ้วนถูกต้องตามสภาพ

ความเป็นจริง 
 

     (ชื่อ……………………………………………………………………) 
     ตําแหน่ง ………………………………………………………. 

     (ลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ พร้อมประทับตราของบริษัท) 
********************************************** 

หมายเหตุ  1. กรุณาจัดทําแบบรายงานฯ นี้ให้กับทางสํานักงานฯ ปีละครั้งโดยส่งกลับคืนสํานักงานฯ  
        ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี (กรณีรอบปีบัญชีสิน้สุดก่อนวันที่ 31 มีนาคม ให้รายงานใน 
                 ปเีดียวกัน เช่น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หรือ 31 มีนาคม 2554 ให้รายงานภายในวันที่  
                 31 กรกฎาคม 2554) 
   2. กรอกข้อมูลได้ที่ https://boieservice.boi.go.th/pm 

  3. กรณีเนื้อท่ีกรอกข้อมูลไม่พอ  กรุณากรอกเป็นเอกสารแนบและจัดส่งมาพร้อมกับรายงานฯ 
    4. เอกสารที่จะต้องจัดส่งพร้อมกับรายงานฯ มีดังนี้ 

1) งบการเงินปีล่าสุดท่ีรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 
2) สําเนาแบบ ภงด. 50 
3) สําเนาแบบ ภงด. 1ก 
4) สําเนารายชื่อผู้ถือหุ้น 

5. โปรดศึกษาวิธีการกรอกผลการดําเนินงานฯ จากคําอธิบายเกี่ยวกับแบบรายงานผลการดําเนินงานของ 
    บริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ตส. 310)   
6. กรณีย่ืนแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถแนบเอกสารผ่านระบบได้เลย โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามไม่ต้องลงนามใน
แบบรายงานฯ ท่ีย่ืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 
1.ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อบริษัท (เป็นภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

ชื่อบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………….….…………………………………. 
ชื่อสถานประกอบการ (ในกรณีท่ีแตกต่างไปจากชือ่ของบริษัท) …………………………………………….…..……………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………………. 

Website: …………………………………………………….. (ถ้ามี) E-mail Address: …………………………………………………… (ถ้ามี) 

เลขทะเบียนบริษัท              

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล              

ชื่อกรรมการผู้จัดการ ………………………………………………………… E-mail Address:…………..………………………………………….. 
ชื่อผู้กรอกข้อมูลของบริษัท ……………………………………………………. โทรศัพท์ ……..……….…..…...… ต่อ ...…………..  
โทรสาร                                 E-mail Address:                                                        .  (ถ้ามี) 
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1.2 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………… 
โทรศัพท์ ………………………….………….. โทรสาร ……………………………………. 

 

1.3 สถานประกอบการหรือโรงงานตั้งอยู่ท่ี …………………………………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………… 
โทรศัพท์……………………………………….. โทรสาร…………………………………….. 

 
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการถือหุ้น/การเงิน 
2.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท…………………………………………………………….. บาท ณ วันที่ ……………………………….. 
 แบ่งเป็น  หุ้นไทย ร้อยละ…………………     หุ้นต่างชาติ ร้อยละ………………… 

สําหรับบริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โปรดระบุสัญชาติของผู้ถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แจ้งต่อ
กระทรวงพาณิชย์ 

ชื่อผู้ถือหุ้น สัญชาติ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 

   

   

   
 

2.2 เงินกู้จากบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือท่ีถือหุ้นในบริษัท จํานวน ………………………….…………………………………….. บาท 
 
3.  ผลประกอบการโดยรวมของบริษัท   
3.1 (ตามงบดุล)   
 สินทรัพย์ ……………………………………………………………………………. บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ………………………………………………………บาท 
 - สินทรัพย์ถาวรสุทธิ……………….……………………………………………บาท   -  ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว………………………………….. 
 หนี้สิน    ………………………………………………………………………………บาท ……..…………………………………………………………………บาท 
      -  กําไร สะสม  ………….….……………………………... บาท 
      -  ขาดทุน สะสม……….….…………………………….... บาท 
      - อื่นๆ………………………………………………….....………… บาท 
3.2 (ตามงบกําไรขาดทุน)  
 รายได้ท้ังสิ้นจากการประกอบกิจการ ………………………………………………………………………….. บาท 
 -  รายได้จากการจําหน่าย/บริการในประเทศ * ……………………………………………………………บาท 
   -  รายได้จากการส่งออกทางตรง/บริการในต่างประเทศ ……………………………………………… บาท 
 รายได้อื่นๆ  ………………………………………………………………………………………………… บาท 
  กําไร สุทธิ   …………………………………………………………………………………………. บาท 
  ขาดทุน สุทธิ .………………………………………………………………………………………. บาท 
* หมายเหตุ: รายได้ในประเทศให้รวมรายได้จากการส่งออกทางอ้อม 
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3.3 (ตาม ภงด. 50) 

รายการที่ 2 

ข้อ 1.  กําไรสุทธิท่ีต้องเสียภาษี/ขาดทุนสุทธิ ................................................................................................................................บาท       

ข้อ 2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีต้องชําระทั้งสิ้น (ภาษีท่ีคํานวณได้) .................................................................................................บาท    

ข้อ 3. (5) ภาษีในส่วนที่ได้รับการลดหย่อนอัตราให้ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ .................................................................................บาท          

รายการที่ 3  รายได้ รายจ่าย และกําไรหรือขาดทุนสุทธิ กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ กิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ รวม 

ข้อ 1.   รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ    

ข้อ 9.   กําไร  ขาดทุนสุทธิตามบัญชีกําไรขาดทุน    

ข้อ 15. ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินํามาหักตามกฎหมาย    

ข้อ 16. รวม (ภาษีรวมข้อ 14 หักขาดทุนสุทธิข้อ15)    

ข้อ 20. รวม (ข้อ 16+17+18+19)  
         ถ้าขาดทุน(16-17-18-19) 

   

ข้อ 21.  กําไร  ขาดทุน สุทธิ    

ภาษีเงินได้จากกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้    

รายการที่ 5 ต้นทุนผลิต    

ข้อ 6.  ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุใช้ไป    

ข้อ 8.  เงินเดือน และค่าจ้างแรงงาน    

ข้อ 10.ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน    

ข้อ 11.ค่าภาชนะบรรจุ ค่าหีบห่อ    

ข้อ 17.ต้นทุนผลิต    

รายการที่ 8  รายจ่ายในการขายและบริหาร    

ข้อ 1   รายจ่ายเก่ียวกับพนักงาน    

ข้อ 3.  ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์    

ข้อ 12. ต้นทุนทางการเงิน     

รายการที่ 10  รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือ
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพ่ิมขึ้น 

   

ข้อ 2.1 รายจ่ายค่าอุปกรณ์ท่ีมีผลต่อการประหยัดพลังงาน    

ข้อ 2.2 รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและ
ฝึกอบรม 

   

ข้อ 2.3 รายจ่ายค่าจ้างเพื่อทําการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี 

   

ข้อ 2.4 รายจ่ายท่ีได้รับสิทธิจากการส่งเสริมการลงทุน 
หมายถึง รายจ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น เช่น ตาม ม. 35 
(1), (2) 

   

ข้อ 2.5 รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา    

ข้อ 2.6 รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และนันทนาการ    
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3.4 บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 มาตรฐาน) 

  มาตรฐาน ISO 9000 

  มาตรฐาน ISO 14000 

  มาตรฐาน QS 9000 

  มาตรฐาน GMP 

  มาตรฐาน HACCP 

  มาตรฐานอื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………….. 
 
4.  ชนิดผลิตภัณฑ์ / บริการหลักที่บริษัทผลิตหรือให้บริการในปัจจุบัน  

ให้ระบุโดย   - รวมกําลังผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแยกเป็นแต่ละบัตรส่งเสริม  
           - รวมท้ังกิจการที่ได้รับส่งเสริมและไม่ได้รับส่งเสริม  

ชื่อผลิตภัณฑ์/การบริการ หน่วย กําลังผลิต/การบริการ
สูงสุดต่อปีของ 

เครื่องจักรที่ติดต้ังแล้ว 

เวลาทํางานที่ใช้ในการ
คํานวณกําลังผลิต 

 

ปริมาณที่ผลิตจริงใน 
รอบปีที่รายงาน 

   ......... ชม/วัน: ……… วัน/ปี  

   ......... ชม/วัน: …...… วัน/ปี  

   ......... ชม/วัน: …...… วัน/ปี  

   ......... ชม/วัน: …...… วัน/ปี  

   ......... ชม/วัน: …...… วัน/ปี  

 
5. การจ้างงาน (ตาม ภงด. 1ก) 

บริษัทจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) ของพนักงาน รวมทั้งสิ้น 
                                                                         เงนิได้ทั้งสิ้น 
                                                                    ภาษีนําส่งทั้งสิ้น 

..................................................................................... คน 

..................................................................................... บาท 

..................................................................................... บาท 

 
6. การใข้วัตถุดิบและวัสดุใช้ไป 

   - วัตถุดิบภายในประเทศ          มูลค่า ............................................................................. บาท  

   - วัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ มูลค่า ............................................................................. บาท  

                      รวม ............................................................................. บาท ต้องตรงกับ ภงด. 50 รายการที่ 5 ข้อ 6. 

 
 
 



                                                                   แบบรายงาน ตส. 310 

สกท.                          27/06/2554                  หน้าท่ี     5/5 

 

7. ปัญหาและอุปสรรค 

 โปรดเลือก  (โดยการทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ) ว่า ปัจจุบัน บริษัทมีปัญหาการดําเนินธุรกิจด้านใด และปัญหาอยู่ในระดับใด 
7.1 ปัญหาจากปัจจัยภายในประเทศ 

ระดับความรุนแรงของปัญหา ปัญหา ไม่มีปัญหา  

น้อย  ปานกลาง มาก 

ด้านวัตถุดิบ      

- วัตถุดิบ/ชิ้นส่วนในประเทศไม่เพียงพอ     

- ราคาวัตถุดิบสูง     

ด้านแรงงาน     

- ขาดแคลนแรงงาน     

- อัตราค่าจ้างแรงงานสงู     

- การเข้าออกของแรงงานสูง     

- การประท้วงของแรงงานไทย     

ด้านการตลาด     

- ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก     

ด้านการเงิน     

- ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุน     

- อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน/ ปัญหาค่าเงินบาท     

ด้านเกี่ยวกับภาครัฐ     

- โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ/ไม่ตรงกับความต้องการ     

- กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องไม่เอื้ออํานวยในการดําเนินธุรกิจ     

- โครงสร้างภาษีอากรไม่เหมาะสม     

- อุปสรรคในการนําเข้า-ส่งออก     

อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………..…..…….. 
...........................................................................…….. 

    

7.2 ปัญหาจากปัจจัยภายนอกประเทศ  

ระดับความรุนแรงของปัญหา ปัญหา ไม่มีปัญหา 
 น้อย  ปานกลาง มาก  

ด้านวัตถุดิบ      

- ขาดแคลนวัตถุดิบ     

ด้านระหว่างประเทศ     

- ได้รับผลกระทบจากการกีดกันการค้า     

- การแข่งขันในตลาดโลกสูง     

- มีการทุ่มตลาดจากผู้ผลิตต่างประเทศ     

- เศรษฐกิจโลกถดถอย     

อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………..…..…….. 
...........................................................................…….. 

    

 


	แบบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

