
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5329 4100 
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C. 

Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310

Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)

Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office

Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 

3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.

Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1525 Email : mumbai@boi.go.th

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 

New York 10007, U.S.A.      

Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor, 

1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan

Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea

Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office

Royal Thai Consulate General, 2nd Floor, 

18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.

Tel : +86-21-6288-3030  Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827 

Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden

Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia

Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 

No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office

Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 

2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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สิทธิประโยชน�บีโอไอ







บก.แถลง
กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 3 มีนาคม 2559

มีนาคม 2559

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจ้าของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

คณะที่ปรึกษ�
นางหิรัญญา  สุจินัย เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 รองเลขาธิการฯ
     และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ
นางสาวดวงใจ	 	 อัศวจินตจิตร์	 รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี	 	 แก้วแสง รองเลขาธิการฯ 

กองบรรณ�ธิก�ร
นางสาวกาญจนา		 นพพันธ์	 บรรณาธิการบริหาร	
นางสาวช่อแก้ว	 	 ประสงค์สม		 หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวสุนันทา	 	 อักขระกิจ	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวนิมาเรียม		 เบ็ญวิศิษฎ์	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คณะทำ�ง�นว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
นายยุทธศักดิ์	 	 คณาสวัสดิ์
นางสาวพรรณี	 	 เช็งสุทธา
นายสุทธิเกตติ์	 	 ทัดพิทักษ์กุล
นางสุภาดา	 	 เครือเนตร
นางสาวปิยะวรรณ	 ขยันมาก
นางสาวฐนิตา	 	 ศิริทรัพย์
นายธรรมรัตน์	 	 รัตนพันธ์
นางสาววรรณนิภา	 พิภพไชยาสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ	 	 วัฒนสุวกุล
นางสาวยอดกมล		 สุธีรพจน์
นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา
นางสาวสุวิดา	 	 ธัญวงษ์
นายสถาปนา	 	 พรหมบุญ
นางสาววันทนา  ทาตาล 
นางสาวรัชนีกร	 	 ไพยชำานาญ
นางสาวศัลยา	 	 อักษรมัต
นายศิรพันธ์	 	 ยงวัฒนานันท์

กองบรรณ�ธิก�ร ว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
ศูนย์บริก�รลงทุน
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	 :	 0	2553	8111	ต่อ	6196
โทรสาร	 :	 0	2553	8222
อีเมล		 :	 head@boi.go.th
เว็บไซต์	 :	 www.boi.go.th

ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำ�กัด
21/61-62	RCA	โซน	C	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระรามเก้า	
แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
โทรศัพท์	:	0	2203	1240-7	แฟกซ์	:	0	2641	4211

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	หรือ	บีโอไอ	มีอายุ 

ครบ	50	ป	ีเมือ่วนัที	่26	มกราคม	2559	ทีผ่า่นมา	ซึง่บทบาทของบโีอไอ	คอื 

การส่งเสริมการลงทุนให้เกิดข้ึนในประเทศไทย	 ผ่านการให้สิทธิประโยชน์

ทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีแก่นักลงทุน	

ในปจัจุบนันี	้สิทธปิระโยชนข์องบโีอไอทีน่กัลงทนุทัง้ไทยและตา่งชาต ิ

ให้ความสำาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี	ก็คือสิทธิประโยชน์ 

ทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษี	ซึง่กค็อืการบริการดา้นตา่งๆ	เชน่	อนญุาตใหน้ำาคนตา่งดา้ว 

เข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน	อนุญาตให้นำาช่างฝีมือและผู้ชำานาญการเข้ามา 

ทำางานในกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทนุ	อนญุาตใหถ้อืกรรมสิทธิท์ีด่นิ	 

เป็นต้น

สำาหรับสิทธปิระโยชนท์างดา้นภาษี	เชน่	การยกเว้น/ลดหยอ่นอากร

ขาเขา้สำาหรับเคร่ืองจักร	และอากรขาเขา้สำาหรับวตัถดุบิ	ลดหยอ่นภาษีเงินได ้

นติบิคุคล	เปน็ตน้	ซึง่เปา้หมายกเ็พ่ือส่งเสริมใหเ้กดิการลงทนุทีม่คีณุคา่ขึน้ 

ในประเทศไทย	เกิดการสร้างเทคโนโลยี	การจ้างงาน	และนำามาซึ่งรายได้

ให้ประเทศ

และที่ผ่านมายังมีผู้เข้าใจผิดอยู่บางส่วนว่า	บีโอไอให้การส่งเสริม

ด้านเงินทุน	ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก	อย่างไรก็ตาม	

ในอนาคตขา้งหนา้นี	้บโีอไอมแีผนทีจ่ะปรับปรุงสิทธปิระโยชนด์า้นการลงทนุ	

ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไร	วารสารส่งเสริมการลงทุนจะนำาเสนอให้ท่าน

ผู้อ่านทราบอีกครั้งหนึ่ง	



การใช้สิทธิประโยชน์

มาตรา 36 ยกเว้น 

อากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบ

การอนุญาตให้นำาช่างฝีมือ 

ผู้ชำานาญการต่างชาติ 

เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการ 

ที่ได้รับบีโอไอ

การใช้สิทธิและประโยชน์

ที่ดินสำาหรับโครงการ

ที่ได้รับบีโอไอ

การใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

อุตสาหกรรมเหล็กขานรับ

แผนลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

คำาขอรับการส่งเสริมฯ 

ภายใต้นโยบายใหม่ 

กรอกเองได้ไม่ยาก

การปฏิบัติตามเง่ือนไขของ

บัตรส่งเสริมการลงทุน 

การเปิดดำาเนินการ

ข้อควรรู้ 

การใช้สิทธิประโยชน์

ด้านเครื่องจักร

ขั้นตอนการขอรับ

การส่งเสริมฯ

สิทธิประโยชน ์

ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุน

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

แวดวง “บีโอไอ”

โครงการอนุมัต ิ

ให้การส่งเสริมการลงทุน

Q&A

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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นโยบายใหม่ กรอกเองได้ไม่ยาก
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การอนุญาตให้นำาช่างฝีมือ  

ผู้ชำานาญการต่างชาติ เข้ามา

ปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับบีโอไอ



วารสารส่งเสริมการลงทุน4

แวดวงบีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

แวดวง “บีโอไอ”
คุณวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เศรษฐกิจก�รลงทุนภ�คที่ 2  

(นครร�ชสีม�) จัดกจิกรรมนำ�คณะผูป้ระกอบก�รเดนิท�งต�มโครงก�รศกึษ� 
เขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวดัต�ก และสำ�รวจเส้นท�งยทุธศ�สตร์ส�ยเศรษฐกจิ 
ตะวันออก - ตะวันตก (East -West Economic Corridor) เชื่อมโยง 
อตุส�หกรรมภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภ�คเหนอื เส้นท�งจังหวดันครร�ชสีม� 
พิษณุโลก ต�ก และเพชรบรูณ์ พร้อมนำ�คณะนกัลงทนุเยีย่มชมบริษัททีไ่ดรั้บ 
ก�รส่งเสริมก�รลงทุนที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินธุรกิจ เพ่ือเป็นก�ร
พัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบก�รเช่ือมโยงก�รลงทุนระหว่�งผู้ประกอบก�ร 
ในภูมิภ�คและแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์เพื่อนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

17 - 20 กุมภาพันธ์ 2559

คุณหิรัญญ� สุจินัย เลข�ธิก�รบีโอไอ บรรย�ยเรื่องนโยบ�ยและ
สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริห�รบริษัททั้งไทยและต่�งช�ติ ที่ลงทุนในพ้ืนที่ภ�ค
ตะวนัออก ในง�นสัมมน� “บโีอไอพบผูบ้ริห�รภ�คเอกชนในภ�คตะวนัออก” 
โดยมีผู้ร่วมง�นประม�ณ 300 คน ณ โรงแรมฮิลตัน พัทย� จังหวัดชลบุรี

 

18 กุมภาพันธ์ 2559

25 กุมภาพันธ์ 2559

คุณพัลลภ บุญศิริ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เศรษฐกิจก�รลงทุนภ�คที่ 6 
(สุร�ษฎร์ธ�นี) เป็นประธ�นกล่�วเปิดง�น และบรรย�ยพิเศษเรื่อง ม�ตรก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทุนเพ่ือก�รปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิต  
ในง�นสัมมน�และนิทรรศก�ร “ก�รประหยัดพลังง�นด้วยระบบนิวแมติคส์” ของ 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำ�กัด ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 

คุณหิรัญญ� สุจินัย เลข�ธิก�รบีโอไอ แถลงข่�วเร่ือง “ทิศท�ง 
ก�รลงทนุไทยในต�่งประเทศ”  ณ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทนุ 

24 กุมภาพันธ์ 2559
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3 มีนาคม 2559

คณุหรัิญญ� สุจินยั เลข�ธกิ�รบโีอไอ ร่วมประชมุคณะอนกุรรมก�รร่วม  
(ไทย - ญ่ีปุน่) ว�่ดว้ยก�รเสริมสร้�งสภ�พแวดล้อมท�งธรุกจิภ�ยใตค้ว�มตกลง  
JTEPA เพื่อห�รือร่วมกันในก�รส่งเสริมก�รลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย 
ณ โรงแรมแลนด์ม�ร์ค กรุงเทพฯ

11 มีนาคม 2559

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลข�ธิก�รบีโอไอ บรรย�ยเรื่อง
ม�ตรก�รและนโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทนุ ในง�นสัมมน� “BOI Policy Update :  
Moving Towards a New Engine of Growth” ณ โรงแรมดุสิตธ�นี  
กรุงเทพฯ

คุณหิรัญญ� สุจินัย เลข�ธิก�รบีโอไอ ให้ก�รต้อนรับคุณโนะริโอะ ย�ม�งูจิ 
ประธ�นคณะกรรมก�รวัฒนธรรมเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อ�เซียน ภ�ยใต้สภ�ก�ร
แลกเปล่ียนมติรภ�พระหว่�งประเทศของญ่ีปุน่ (The International Friend-
ship Exchange Council : FEC) และคณะ พร้อมห�รือถงึนโยบ�ยส่งเสริม 
ก�รลงทนุของไทย รวมถงึแลกเปล่ียนขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโอก�สก�รลงทนุใน
ประเทศไทย ณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลข�ธิก�รบีโอไอ กล่�วเปิดง�นสัมมน� 
เรื่อง “ก�รขย�ยธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ใหม่ของบีโอไอ” โดยมีคุณนฤตม์  
เทอดสถีรศักด์ิ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักยุทธศ�สตร์และนโยบ�ยก�รลงทุน ร่วมบรรย�ย  
ณ โรงแรมทว�ร�วดี จังหวัดปร�จีนบุรี

3 มีนาคม 2559

10 มีนาคม 2559
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

23 มี.ค. 59 ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 264

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ -  

ซีพี จำากัด

พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท 

จังหวัดชลบุรี

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

(BUILD)

0 2553 8111

ต่อ 6108

24 มี.ค. 59 ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 265 

บริษัท ซีล - อาเบกก์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

จังหวัดชลบุรี

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

(BUILD)

0 2553 8111

ต่อ 6108

24 มี.ค. 59 ตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วน คร้ังท่ี 135 

และการจัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัท

ผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน

พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท 

จังหวัดชลบุรี

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

(BUILD)

0 2553 8111

ตอ่ 6242, 6184

24 มี.ค. 59 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรแปรรูปสู่อนาคต

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ

สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0 2553 8111

ต่อ 6176

3 - 4 

เม.ย. 59

ผู้บริหารบีโอไอ พบนักลงทุน

ในภาคเหนือ

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

จังหวัดเชียงใหม่

1. สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 

2. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

 (เชียงใหม่ / พิษณุโลก) 

3. สำานักยุทธศาสตร์และนโยบาย

 การลงทุน

0 2553 8111

053 294 100

11 - 14 

พ.ค. 59

Subcon Thailand 2016 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กรุงเทพฯ

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

(BUILD)

0 2553 8111 

ต่อ 6108, 6163 

และ 8339
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ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ขอรับ 

การส่งเสริมการลงทุน ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน ที่ระบุในบัตร 

ส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่ง

สรุปได้ดังนี้

สิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
2. สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
• ยกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้สำาหรบัเครือ่งจกัร  

(มาตรา 28/29)
• ลดหย่อนอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ 

จำาเป็น (มาตรา 30)
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล  

(มาตรา 31 และ 34)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50  

(มาตรา 35 (1))

สิทธิประโยชน์บีโอไอ

สิทธิประโยชน ์
ตามพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมการลงทุน

• ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำาประปา เป็น 
สองเท่า (มาตรา 35 (2))

• ใหห้กัคา่ตดิตัง้หรือกอ่สร้างส่ิงอำานวยความสะดวก 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (มาตรา 35 (3))

• ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถดุบิหรือวสัดจุำาเปน็สำาหรับ 
การผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36)

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
• อนุญาตให้นำาคนต่างด้าวเข้ามาเพ่ือศึกษาลู่ทาง 

การลงทุน (มาตรา 24)
• อนุญาตให้นำาช่างฝีมือและผู้ชำานาญการเข้ามา 

ทำางานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 
25 และ 26)

• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
• อนุญาตให้ ส่งออกซึ่งเ งินตราต่างประเทศ  

(มาตรา 37) 

ที่มา คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559
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การขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับบีโอไอนั้น  

เป็นส่ิงที่ทำาได้ไม่ยาก ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา

แนวทางไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.boi.go.th ในหวัขอ้ 

“การขอรับการส่งเสรมิการลงทนุ” และสามารถศกึษา

ความรู้เบื้องต้นได้จากคู่มือการขอรับการส่งเสริม 

การลงทุน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล

ต่างๆ เพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการลงทุน โทรศัพท์ 

0 2553 8111

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
หรือบีโอไอ

เปน็หนว่ยงานราชการในสังกดัสำานกันายกรัฐมนตรี 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้ง 
ในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

บริก�รของบีโอไอ
• ให้คำาปรึกษาแนะนำา ข้อมูลด้านการลงทุน และ

การขอรับส่งเสริมฯ
• บริการเชื่อมโยงและจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนใน

ประเทศ
• บริการจัดหาผู้ร่วมทุน

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
สถาปนา พรหมบุญ / วุฒิ สุทธเสถียร

ขั้นตอนการขอรับ 
การส่งเสริมการลงทุน 
จากบีโอไอ

• อำานวยความสะดวกต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจ
แก่นักลงทุน

• บริการเพ่ือการลงทนุของคนไทยในตา่งประเทศ
• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
 -  การลงทุนในกิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ  

    (IHQ)
 -  การลงทุนในกิจการการค้าระหว่างประเทศ  

    (ITC)
 -  การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

    (SEZ)

กิจก�รที่ให้ก�รส่งเสริมก�รลงทุน
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
หมวด 2 แร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
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สิทธิและประโยชน์สำ�หรับก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50  

ไม่เกิน 5 ปี
• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร
• ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถดุบิหรือวสัดจุำาเปน็สำาหรับ 

การผลิตเพื่อการส่งออก
• ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น
• ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำาประปา 

เป็นสองเท่า
• ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความ

สะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
• อนุญาตให้นำาคนต่างด้าวเข้ามาเพ่ือศึกษาลู่ทาง

การลงทุน
• อนุญาตให้นำาช่างฝีมือ/ผู้ชำานาญการเข้ามา

ทำางานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

“ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรม 

และผลิตผลจากการเกษตร  

กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน  

และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่ม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”

หลักเกณฑ์ก�รอนุมัติโครงก�ร
หลักเกณฑ์ทั่วไป
• ตอ้งมมีลูคา่เพ่ิมไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของรายได ้ 

ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

หมวด 4 ผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจักร และอปุกรณ์ 
ขนส่ง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ผูข้อรับการส่งเสริมการลงทนุ สามารถศกึษาขอ้มลู 

เก่ียวกับกิจการท่ีให้การส่งเสริมฯ โดยในหลายประเภทกิจการ 
มีการกำาหนดเง่ือนไขของแต่ละประเภทไว้เป็นการเฉพาะ 
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลประเภท และเงื่อนไขกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมฯ ได้จากประกาศต่างๆ ของบีโอไอเพื่อ
ประกอบการขอรับการส่งเสริมฯ

“บุคคลธรรมดาทั่วไป  

สามารถยื่นขอรับ 

การส่งเสริมการลงทุนได้  

หากได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ แล้ว  

จะต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลก่อน  

จึงจะออกบัตรส่งเสริมฯ ได้”

ผู้มีสิทธิยื่นขอรับก�รส่งเสริมก�รลงทุน
• บุคคลธรรมดาทั่วไป (หากได้รับอนุมัติให้การ 

ส่งเสริมฯ แล้ว จะตอ้งจัดตัง้เปน็นติบิคุคลกอ่น จึงจะออก 
บัตรส่งเสริมฯ ได้)

• นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สหกรณ์ หรือมูลนิธิ
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กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ 
ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

• ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
• ต้องมีแนวทางและมาตรการป้องกันและลด

ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพสำาหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ตอ่คณุภาพส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
จะพิจารณาเป็นพิเศษในเร่ืองสถานที่ตั้งและวิธีจัดการ 
มลพิษ โครงการที่อยู่ในข่ายต้องทำารายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ด้วย รวมทั้งโครงการที่ตั้งใน 
จังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติตามประกาศสำานักงานฯ ที่  
ป.1/2554

• ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรใหม ่หากเปน็กรณใีชเ้คร่ืองจักร 
ใช้แล้วจากต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นกรณีไป

เงินลงทุนข้ันตำ�่และคว�มเป็นไปได้ของโครงก�ร
• สำาหรับโครงการตามนโยบายปกตติอ้งมเีงินลงทนุ 

ขั้นต่ำาของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) สำาหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้
ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการทำาธุรกิจ เช่น กิจการ 
R&D, Software, Electronics Design, Engineering  
Design, Creative Design เป็นต้น จะต้องมีค่าใช้จ่าย
เงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้านที่กำาหนด ไม่น้อยกว่า 1.5 
ล้านบาทต่อปี

• ตอ้งมอัีตราส่วนหนีสิ้นตอ่ทนุจดทะเบยีนไมเ่กนิ  
3 ตอ่ 1 สำาหรับโครงการริเร่ิม ส่วนโครงการขยายจะพิจารณา 
ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

• โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) มากกว่า 750 ล้านบาท ต้องเสนอรายงาน 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามท่ีคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนกำาหนด

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
A1 อตุสาหกรรมฐานความรู้ เนน้การออกแบบ ทำา 

R&D เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำากัดวงเงิน 
+ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ

A2 กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศ 
และกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มี

การลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน จะได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคล 8 ป ี+ สิทธปิระโยชนเ์พ่ิมเตมิ 
ตามคุณค่าของโครงการ

A3 กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความสำาคัญ 
ตอ่การพัฒนาประเทศ โดยมฐีานการผลิตอยูบ่า้งเล็กนอ้ย
จะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคล 5 ป ี+ สิทธปิระโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ

หลักเกณฑ์ก�รให้สิทธิและประโยชน์

1. สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ
 (Merit-based Incentives)
 เช่น R&D การฝึกอบรมเทคโนโลยีช้ันสูง
 การพัฒนา Local Supplier การออกแบบ
 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
2. สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชิงพ้ืนท่ี
 - เขตจังหวัดท่ีมีรายได้ต่อหัวตำา่
 - เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ*
 - เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้*
 - นิคม/เขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับส่งเสริมฯ
หมายเหตุ

*ต้องย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
(Activity-based Incentives)

กำาหนดสิทธิประโยชน์ตามลำาดับความสำาคัญ
ของประเภทกิจการ

A1

A2

A3

A4

B1

B2
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A4 กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-
A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่วัตถุดิบในประเทศ และ
เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี + สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการ

B1 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง  
แต่ยังสำาคัญต่อห่วงโซ่มูลค่า จะได้รับยกเว้นอากร
เครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษี

B2 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง 
แตย่งัสำาคญัตอ่หว่งโซม่ลูคา่ จะไดรั้บยกเวน้อากรวตัถดุบิ
ที่ผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษี

• กรณีที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ให้นับรวมเงินลงทุน
หรือค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
วงเงินเพิ่มเติม 

(ร้อยละของเงินลงทุน/ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งทำาเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศหรือร่วมวิจัยกับองค์กรใน
ต่างประเทศ

200%

2. การสนบัสนนุกองทนุพัฒนาเทคโนโลยแีละบคุลากร สถาบนัการศกึษา ศนูยฝึ์กอบรมเฉพาะทาง สถาบนัวจัิย 
หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ 100%

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 100%

5. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

100%

6. การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์ทัง้ทำาเอง หรือวา่จ้างผูอ้ืน่ในประเทศตามทีค่ณะกรรมการ เหน็ชอบ 100%

 • ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายดังนี้

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

นิติบุคคลเพิ่มเติม (พร้อมวงเงินเพิ่มเติม)
ร้อยละ 1 หรือ ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 1 ปี

ร้อยละ 2 หรือ ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท 2 ปี

ร้อยละ 3 หรือ ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท 3 ปี

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต�มคุณค่�ของโครงก�ร (Merit-based Incentives)  
เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ก�รขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้�นภ�ษีเงินได้
นิติบุคคล

เนื่องจากการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร
ตอ้งดำาเนนิการอยา่งมปีระสิทธภิาพ สามารถตรวจสอบได้
ว่าการใช้สิทธิและประโยชน์มีความถูกต้องและสอดคล้อง
กบัเง่ือนไขการใหก้ารส่งเสริมฯ และสามารถประเมนิความ
คุม้คา่ของการส่งเสริมการลงทนุไดอ้ยา่งชดัเจน จึงกำาหนด
ให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องรายงานผลการดำาเนินงาน 
ของโครงการต่อบีโอไอ เพ่ือให้บีโอไอได้มีการตรวจสอบ
ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิและประโยชน์ด้าน
ภาษีเงินไดน้ติบิคุคลในปนีัน้ๆ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ที่กำาหนด
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“สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเชิงพื้นที่  

จะได้รับยกเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม  

แล้วแต่กรณี  

แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี  

ซึ่งได้แก่ เขตจังหวัดที่มีรายได ้

ต่อหัวตํ่า 20 จังหวัด  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

และเขตชายแดนภาคใต้”

ก�รยืน่ขอรบัสิทธปิระโยชน์เพ่ิมเตมิต�มคุณค�่
ของโครงก�ร

1. ตอ้งยืน่กอ่นทีร่ะยะเวลาใชสิ้ทธปิระโยชนย์กเวน้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะส้ินสุดลง ไม่ว่าจะเป็นจำานวนปี 
หรือวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นการ
ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ 
จะมผีลยอ้นไปถงึวนัทีย่ืน่ขอเพ่ิม ซึง่ในขณะทีย่ืน่ขอจะตอ้ง
มีการตรวจสอบการใช้สิทธิก่อน เพ่ือไม่ให้สิทธิขาดตอน 
สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขันกรณีที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายให้นับรวม 
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้วย

2. ผู้ขอสามารถเลือกขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม
ตามคุณค่าของโครงการประเภทเดียวหรือหลายประเภท
ก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด แต่รวมแล้ว
จะขอสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่เกิน 8 ปี 
เนื่องจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนมาตรา 31 ได้บัญญัติ
ไว้ และไม่สามารถร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมให้มากกว่า 8 ปี
ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

3. โครงการที่ไม่ได้ รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล (B1) ต้องยื่นพร้อมกับคำาขอรับการส่งเสริมฯ
หลักเท่านั้น

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเชิงพื้นที่
จะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคลเพ่ิมเตมิ แตร่วม

แล้วไมเ่กนิ 8 ป ีแล้วแตก่รณ ีและ/หรือไดรั้บการลดหยอ่น 
ภาษีเงินไดน้ติบิคุคลร้อยละ 50 เพ่ิมเตมิอกี 5 ป ีแล้วแต ่
กรณี หากตั้งกิจการในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• เขตจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำา 20 จังหวัด
ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ 

บรีุรัมย ์แพร่ มหาสารคาม มกุดาหาร แมฮ่อ่งสอน ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ 
หนองบัวลำาภู อุบลราชธานี และอำานาจเจริญ

• เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
90 ตำาบล ใน 23 อำาเภอ ของ 10 จังหวัด ได้แก่  

เชยีงราย นครพนม ตาก กาญจนบรีุ หนองคาย มกุดาหาร  
สระแก้ว ตราด สงขลา และนราธิวาส

• เขตชายแดนภาคใต้
ไดแ้ก ่นราธวิาส ปตัตาน ียะลา สตลู และ 4 อำาเภอ  

ของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒน�พื้นที่
อุตส�หกรรม

หากตัง้สถานประกอบการในนคิมอตุสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมฯ จะได้รับสิทธิและ
ประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคลเพ่ิม 1 ป ีแตร่วมแล้ว 
ไม่เกิน 8 ปี (ยกเว้นกิจการในกลุ่ม B1 และ B2)
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สำ�นักที่กำ�กับดูแลและวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุน  
และสำ�นัก/กองที่ให้บริก�รปรึกษ�แนะนำ�

สำานักที่กำากับดูแลและวิเคราะห์โครงการลงทุน

สำานักบริหาร
การลงทุน 1

กำากับดูแลและวิเคราะห์ 
โครงการลงทุน
หมวด 1
อุตสาหกรรมเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตร

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา

กำากับดูแลและวิเคราะห์ 
โครงการลงทุน
หมวด 2
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
เซรามิก และโลหะขั้นพื้นฐาน

หมวด 4
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

กำากับดูแลและวิเคราะห์ 
โครงการลงทุน
หมวด 6
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
กระดาษ และพลาสติก

หมวด 7
อุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภค

กำากับดูแลและวิเคราะห์ 
โครงการลงทุน
หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

สำานักบริหาร
การลงทุน 2

สำานักบริหาร
การลงทุน 3

สำานักบริหาร
การลงทุน 4

สำานัก/กองที่ให้บริการปรึกษาแนะนำา

ศูนย์บริการลงทุน

บริการให้คำาปรึกษาและข้อมูล
เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจและ
การขอใบอนุญาตต่างๆ

บริการให้คำาปรึกษาแนะนำาในการ 
ขอรับการส่งเสริมการลงทนุและ 
ประสานอำานวยความสะดวกต่างๆ 
ด้านการลงทุน

บริการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมและ 
จับคู่ทางธุรกิจ

ศูนย์ประสาน
การบริการ

ด้านการลงทุน

หน่วยพัฒนา
การเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม
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วิธีปฏิบัติในก�รขอรับก�รส่งเสริมก�รลงทุน

ศึกษาข้อมูลและรับแบบคำาขอ

กรอกแบบคำาขอรับการส่งเสริมฯ
จำานวน 2 ชุด และเตรียมเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง

ติดต่อเพ่ือนัดหมายกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือช้ีแจง 
โครงการภายใน 10 วันทำาการ  
นับต้ังแต่วันท่ีย่ืนคำาขอฯ

กรอกแบบตอบรับการส่งเสริมฯ
(F GA CT 07) ยื่นต่อสำานักงาน
ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งมติ

กรอกแบบประกอบการขอรับบัตร
ส่งเสริมฯ (F GA CT 08) พร้อมยื่น 
เอกสารหลักฐานการออกบัตรส่งเสริมฯ 
ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตอบรับ
การส่งเสริมฯ

ขนาดการลงทุน* < 200 ล้านบาท
- พิจารณาโดยสำานักงานคณะกรรม การ 
 ส่งเสริมฯ ภายใน 40 วัน 
 นับต้ังแต่วันท่ีเอกสารครบถ้วน

ขนาดการลงทุน* > 200-750 ล้านบาท
- พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ 
 พิจารณาโครงการภายใน 60 วัน 
 นับต้ังแต่วันท่ีเอกสารครบถ้วน

ขนาดการลงทุน* > 750 ล้านบาท
- พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ 
 พิจารณาโครงและกรรมการส่งเสริมฯ
- ภายใน 90 วันนับต้ังแต่วันท่ีเอกสาร 
 ครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น

ย่ืนคำาขอรับการส่งเสริมฯ

ช้ีแจงโครงการ

วิเคราะห์โครงการ

ตอบรับมติการส่งเสริมฯ

แจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

(ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีรับรอง
รายงานประชุม)

พิจารณาตามขนาดการลงทุน

- ศูนย์บริการลงทุน
- ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
 (OSOS)
- ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1-6
- สำานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
- www.boi.go.th

- สำานักบริหารการลงทุน 1-4
- ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1-6
- สำานักงานเศรษฐกิจการลงทุน
 ในต่างประเทศ
- www.boi.go.th

สำานักบริหารการลงทุน 1-4

สำานักบริหารการลงทุน 1-4

สำานักบริหารกลาง

นักลงทุน วิธีปฏิบัติ
รับเรื่อง/ดำาเนินการโดย

หน่วยงาน

ออกบัตรส่งเสริม
(ภายใน 10 วันทำาการ)

หมายเหตุ* ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน
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“ขนาดการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท  

อยู่ในอํานาจพิจารณาของ 

คณะทํางานพิจารณาโครงการ 

แล้วเสร็จภายใน 40 วันทําการ”

ขั้นตอนและกำ�หนดเวล�ในก�รปฏิบัติง�น
ส่งเสริมก�รลงทุน

1. การพิจารณาคำาขอรับการส่งเสริมฯ
 1.1 ขนาดการลงทุนของโครงการ
 •  ขนาดการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
อยู่ในอำานาจพิจารณาของคณะทำางานพิจารณา

โครงการแล้วเสร็จภายใน 40 วันทำาการ
 •  ขนาดการลงทุนเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ 

ไม่เกิน 750 ล้านบาท 
อยู่ ในอำานาจของคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการแล้วเสร็จภายใน 60 วันทำาการ

 •  ขนาดการลงทุนเกินกว่า 750 ล้านบาท 
อยู่ ในอำานาจของคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วเสร็จ
ภายใน 90 วันทำาการ

* นบัตัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัคำาขอพร้อมเอกสารและหลกัฐานประกอบ

การพิจารณาครบถ้วนและเป็นโครงการท่ีถูกต้องตามหลักเกณฑ์กำาหนด *

 1.2 เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่น
 •  แบบคำาขอรับการส่งเสริมฯ ทีม่ขีอ้มลูสมบรูณ์

ครบถ้วน จำานวน 2 ชุด
 •  สำาหรับโครงการทีม่เีงินลงทนุไมร่วมทีด่นิและ

ทนุหมนุเวียนมากกวา่ 750 ล้านบาท จะตอ้งแนบรายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility 
Study) ด้วย

 1.3 สถานที่ยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ และให้
คำาปรึกษา

 •  สำานักบริหารการลงทุน 1 - 4 บีโอไอ
 •  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 - 6 ได้แก่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน สถานที่ตั้ง พื้นที่ที่รับผิดชอบ

1 เชียงใหม่ และพิษณุโลก เชียงใหม ่เชียงราย นา่น พะเยา แพร่ แมฮ่อ่งสอน 
ลำาปาง ลำาพูน พิษณุโลก กำาแพงเพชร นครสวรรค ์
พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก

2 นครราชสีมา นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร 
ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ อุบลราชธานี

3 ขอนแก่น ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
อดุรธาน ีหนองบวัลำาภ ูหนองคาย สกลนคร เลย 
มุกดาหาร นครพนม

4 ชลบุรี ชลบรีุ ระยอง จันทบรีุ ตราด สระแกว้ ปราจีนบรีุ 
นครนายก ฉะเชิงเทรา

5 สงขลา สงขลา ตรัง พัทลุง ยะลา นราธวิาส สตลู ปตัตานี

6 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช 
ชุมพร ภูเก็ต ระนอง
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2. การแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการส่งเสริมฯ
บีโอไอจะดำาเนินการแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

ใหก้ารส่งเสริมฯ ภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัทีรั่บรองรายงาน 
การประชมุ หากมขีอ้สงสัยใหต้ดิตอ่สำานกับริหารการลงทนุ 
1 - 4 บีโอไอ

3. การตอบรับมติการให้ส่งเสริมฯ
 •  ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะต้องยื่นแบบตอบ

รับมติได้ที่กลุ่มบัตรส่งเสริมฯ สำานักบริหารกลาง บีโอไอ 
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ

 •  กรณีผู้ขอรับส่งเสริมฯ ไม่สามารถส่งแบบ 
ตอบรับมตไิดภ้ายในกำาหนดเวลาดงักล่าว ผู้ขอฯ สามารถ 
ยืน่แบบขยายเวลาตอบรับมตไิด ้3 คร้ัง ทีก่ลุ่มบตัรส่งเสริมฯ  
โดยบีโอไอจะพิจารณาการขยายเวลาตอบรับมติให้ 
การส่งเสริมฯ ครั้งที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
ทำาการ และคร้ังที ่3 ใหแ้ล้วเสร็จภายใน 7 วนัทำาการ นบัแต ่
วันที่บีโอไอได้รับคำาขอ

4. การออกบัตรส่งเสริมฯ
 •  ผูข้อรับส่งเสริมฯ จะตอ้งยืน่แบบประกอบการ

ขอรับบัตรส่งเสริมฯ พร้อมหลักฐานที่กลุ่มบัตรส่งเสริมฯ  
สำานักบริหารกลาง บีโอไอ ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ 
ยื่นแบบตอบรับมติการให้การส่งเสริมฯ โดยบีโอไอ 
จะดำาเนินการออกบัตรส่งเสริมฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 10 
วันทำาการ

 •  กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ไม่สามารถยื่น 
ขอรับบตัรส่งเสริมฯ ไดภ้ายในกำาหนดเวลาดงักล่าว ผูข้อฯ  
สามารถยื่นแบบขยายเวลาส่งเอกสารประกอบการ 
ออกบัตรส่งเสริมฯ ได้ 3 ครั้งที่กลุ่มบัตรส่งเสริมฯ โดย 
บีโอไอจะพิจารณาการขยายเวลาส่งเอกสารออกบัตรส่งเสริมฯ  
ครั้งที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำาการ และ
ครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันที่ 
บีโอไอได้รับคำาขอ 

 

สรุปขั้นตอนก�รขอรับก�รส่งเสริมฯ และก�รใช้สิทธิประโยชน์

ย่ืนคำาขอฯ
เงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท พิจารณาโดยสำานักงานฯ
(ภายใน 15-50 วันทำาการ นับต้ังแต่วันท่ีเอกสารครบถ้วน)

เงินลงทุนเกิน 200-750 ล้านบาท 
พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ

(ภายใน 60 วันทำาการ นับต้ังแต่วันท่ีเอกสารครบถ้วน)

เงินลงทุนเกิน 750 ล้านบาทข้ึนไป พิจารณาโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(ภายใน 90 วันทำาการ นับต้ังแต่วันท่ีเอกสารครบถ้วน)

วิเคราะห์โครงการ

พิจารณา อนุมัติ-โครงการ

แจ้งมติ เคร่ืองจักร

วัตถุดิบ/วัสดุจำาเป็น

อ่ืนๆ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

นำาเข้าช่างฝีมือ/ผู้ชำานาญการ

ออกบัตรส่งเสริมฯ

เปิดดำาเนิการ

พิจารณาการขอใช้
สิทธิประโยชน์
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ท่านผู้อ่านคงทราบดีว่า คณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุนได้กำาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม 

การลงทนุในระยะ 7 ป ี(2558 - 2564) โดยมวีสัิยทศัน ์

เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและ 

การลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความ 

สามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มี

รายได้ระดับปานกลาง และเติบโตอย่างยั่งยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุไดอ้อกกฎหมายและคำาชีแ้จงหลายฉบบั 
และฉบับที่เป็นหลักสำาคัญคือ “ประกาศคณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุที ่2/2557 เร่ือง นโยบายและหลกัเกณฑ ์
การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557” โดย
ประกาศฉบบันีไ้ดก้ำาหนดประเภทกจิการทีใ่หก้ารส่งเสริมฯ 
รวมถงึกำาหนดเง่ือนไขและสิทธปิระโยชน ์ในแตล่ะประเภท
กจิการ สำาหรับคำาขอรับการส่งเสริมการลงทนุ ทีย่ืน่ตัง้แต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
นันทนาฏ กฤษณจินดา / ศุภนารี โพธิ์อ่อง

คำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 
ภ�ยใต้นโยบ�ยใหม่  
กรอกเองได้ไม่ย�ก

คำาขอรับการส่งเสริมฯ มีความสำาคัญอย่างไร?  
ผู้อ่านหลายท่านคงตอบทันทีว่า เพื่อจะสมัครเป็นสมาชิก  
หรือเป็น “ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ” ก็ต้องกรอกคำาขอ 
รับการส่งเสริมฯ แล้วนำามายื่นกับบีโอไอนั่นเอง

คำาขอรับการส่งเสริมฯ นั้นมีมาแต่ดั้งเดิม เรียกว่า
คู่กับการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ เพราะเป็นข้อมูลที่บีโอไอ 
ร้องขอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการที่ 
นักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมฯ แม้จะเป็นข้อมูลที่มี 
ความสำาคัญ แต่ท่านผู้อ่านเชื่อไหมว่า การกรอกคำา 
ขอรับการส่งเสริมฯ ไม่ได้ยากจนเกินไป จึงขอเชิญชวน
ท่านศึกษาวิธีการกรอกพร้อมกันในบทความฉบับนี้



วารสารส่งเสริมการลงทุน18

นโยบายใหม่ คำาขอรับการส่งเสริมฯ ใหม่
ดังที่กล่าวไปแต่ต้นว่า คณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุนได้ออก “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนที่ 2/2557 เร่ือง นโยบายและหลักเกณฑ์ 
การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557” บีโอไอ 
จึงตอ้งกำาหนดคำาขอรับการส่งเสริมฯ รุ่นใหม ่เพ่ือใหร้องรับ 
กับนโยบายดังกล่าวนั่นเอง

คำาขอรับการส่งเสริมฯ รุ่นใหม่ ได้รับการปรับปรุง
ให้เข้าใจง่ายขึ้น การกรอกข้อมูลไม่ซ้ำาซ้อน และให้ความ
สำาคัญกับเนื้อหา “คุณค่าของโครงการ” เพ่ือตอบโจทย์
ว่า โครงการที่ขอส่งเสริมมีประโยชน์ต่อประเทศหลาย
ประเด็น หรืออย่างน้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หรือการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

นอกจากนี ้ยงัทำาใหก้ารกรอกรายละเอยีดเคร่ืองจักร 
อายุของเคร่ืองจักรใช้แล้วมีความชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพิจารณาอนมุตั ิและการใหสิ้ทธปิระโยชนย์กเวน้อากร
ขาเข้าเคร่ืองจักร และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่ง 
ผู้จะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ สามารถกรอกและเข้าใจได้ 
ไม่ยาก

แบบคำาขอรับการส่งเสริมฯ มีกี่แบบฟอร์ม?
ปจัจุบนัคำาขอรับการส่งเสริมฯ หลักม ี4 แบบฟอร์ม 

ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่จะขอรับการส่งเสริมฯ
1. “คำาขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (F PA 

PP 01-06)” เปน็คำาขอฯ ทีใ่ชม้ากทีสุ่ด โดยเฉพาะประเภท
กจิการในหมวด 1 ถงึหมวด 6 ซึง่หลากหลายตัง้แตก่จิการ
เกษตรและผลิตผลจากการเกษตร การผลิตแร่ เซรามิก  
และโลหะขัน้มลูฐาน อตุสาหกรรมเบา การผลิตผลิตภณัฑ ์
โลหะ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ขนส่ง อตุสาหกรรมการผลิต 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงการผลิต
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

2. “คำาขอรับการส่งเสริมการลงทุนบริการ (F PA  
PP 03-07)” เป็นคำาขอฯ ที่ใช้มากที่สุดในการขอรับ 

การส่งเสริมฯ ในหมวด 7 กจิการบริการและสาธารณปูโภค
และบางประเภทกิจการในหมวด 1 ถึงหมวด 6

3. “คำาขอรับการส่งเสริมการลงทุน สำาหรับ
กิจการซอฟตแ์วร์และพาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส ์(F PA PP 
04-07)” เป็นคำาขอฯ ที่ใช้สำาหรับกิจการซอฟต์แวร์และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) โดยเฉพาะ

4. “คำาขอรับการส่งเสริมการลงทุน สำาหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (F PA PP 
29-03)” เป็นคำาขอฯ สำาหรับผู้จะยื่นขอที่เข้าหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการที ่5/2557 เร่ือง มาตรการเพ่ิม
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) เช่น ประกอบกิจการผลิตปุ๋ย
ชวีภาพ เปน็นติบิคุคล หรือนติบิคุคลทีจ่ะจัดตัง้ใหม ่โดย
มบีคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียน เป็นต้น

การยืน่ขอรบัการส่งเสริมฯ เพ่ือรับสิทธเิพ่ิมเตมิ หรือ
ตามนโยบายพิเศษทีก่ำาหนดขึน้ในชว่งเวลาตา่งๆ นอกจาก
ยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ แบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่ง 
แล้ว จะต้องยื่นเอกสารแนบเพิ่มเติมซึ่งสามารถสอบถาม 
เจ้าหน้าที่บีโอไอได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น มาติดต่อด้วย
ตนเอง โทรศัพท์ หรือ อีเมล เป็นต้น

ตัวอย่างพร้อมเรียนรู้การกรอกคำาขอรับ
การส่งเสริมฯ

ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง “คำาขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ทั่วไป (F PA PP 01-06)” ซึ่งเป็นคำาขอฯ ที่ใช้มากที่สุด  
โดยหลักการกรอกคำาขอรับการส่งเสริมฯ แต่ละคำาขอฯ  
จะคล้ายกัน ดังนั้น ถ้าผู้อ่านเข้าใจการกรอกคำาขอฯ  
ทั่วไปแล้ว ก็จะกรอกคำาขอฯ แบบอ่ืนได้ไม่ยาก และ 
ผูเ้ขียนหวงัวา่ ทา่นจะมาย่ืนคำาขอรับการส่งเสริมฯ กับเรา 
ในเร็วๆ นี้
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คำาอธิบาย 
A สำาหรับประเภท......กิจการ................ให้ดูว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขอจะขอรับการส่งเสริมฯ จัดอยู่ในประเภท 
ของกิจการใดตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ 2/2557 เร่ือง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริม 
การลงทุน

B การขอรับการส่งเสริมฯ อาจขอในนามบริษัท/ 
สหกรณ์/มูลนิธิ หรือในนามบุคคลก็ได้

C การขอรับการส่งเสริมฯ ในนามบคุคล หมายถงึ  
ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/สหกรณ์/มูลนิธิ ณ วัน
ที่ยื่นขอ

D การขอรับการส่งเสริมฯ ในนามนิติบุคคล  
หมายถงึ ไดม้กีารจดทะเบยีนจัดตัง้บริษัท/สหกรณ์/มลูนธิ ิ
แล้ว ณ วันที่ยื่นขอ
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E ชือ่ตวัแทนสำาหรับตดิตอ่ ตอ้งมทีีอ่ยู่/และเบอร์
โทรศัพท์ในประเทศไทย  

F โครงสร้างผูถ้อืหุน้ ใหร้ะบตุามทีจ่ะจัดตัง้บริษัท
ขึ้นใหม่หรือระบุตามจริง กรณีบริษัทจัดตั้งแล้ว นอกจาก
นี้ถ้าบริษัทจัดตั้งแล้วต้องการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
ผู้ถือหุ้นก็ให้ระบุข้อมูลตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
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G ขอ้ 1.8 ผลประกอบการสุทธ ิ3 ปยีอ้นหลัง ระบใุนกรณีมกีจิการเดมิดำาเนนิการอยูแ่ล้ว ตามงบการเงิน  
3 ปีย้อนหลัง 

H มูลค่ารวมของข้อ 2.1 ในข้อ H แผนการเงิน 
และขอ้ 2.2 (ในขอ้ L หนา้ 7) แผนการลงทนุตอ้งเทา่กนั ทัง้นี ้ 

กรณีโครงการขยาย

กรณีโครงการริเริ่ม

กรณีใช้เงินจากกำาไรสะสมมาลงทุน จะต้องมียอดกำาไรสะสม 
ตามงบการเงินมากกว่าจำานวนเงินที่ระบุว่าจะนำามาใช้
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I 1) ค่าก่อสร้าง หมายถึง
  1.1) กรณีก่อสร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้าง

อาคารสำานักงาน โรงงานสาธารณูปโภค และส่ิงอำานวย
ความสะดวกต่างๆ และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุง
ด้วย

  1.2) กรณีซื้ออาคารหรือใช้อาคารที่มีอยู่แล้ว 
ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาซื้อขายหรือราคาสุทธิ ตามบัญชี
ของงวดบัญชีก่อนยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ แล้วแต่กรณี

  1.3) กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงานให้ใช้ค่า
เช่าตามสัญญาการเช่า ทั้งนี้จะต้องมีระยะเวลาการเช่า
มากกว่า 3 ปี

J 2) ถึง 4) ค่าเคร่ืองจักร ค่าติดต้ัง ค่าทดลองเคร่ือง 
หมายถึง

1. กรณีซื้อเคร่ืองจักร ได้แก่ ค่าเคร่ืองจักร (ซึ่ง 
รวมถึงแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน และระบบขนส่ง
ภายในโรงงานดว้ย) และใหร้วมถงึคา่ตดิตัง้ คา่ทดลองเคร่ือง  
ค่าวิชาการที่รวมอยู่ในต้นทุนเคร่ืองจักร เช่น ค่าวิศวกร 
ค่าออกแบบ สำาหรับกิจการซอฟต์แวร์ กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และกิจการบริการ ให้รวมถึงค่าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมด้วย

2. กรณเีชา่ซือ้ หรือเชา่แบบลิสซิง่ ใหใ้ชข้อ้มลูตาม
สัญญาเช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่ง

3. กรณีเช่าเครื่องจักร ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า 
ทั้งนี้ จะต้องมีการทำาสัญญาเช่ามากกว่า 1 ปี

4. กรณีเคร่ืองจักรที่บริษัทในเครือให้มาโดยไม่
คิดค่าตอบแทนให้ระบุมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ให้
เครื่องจักร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันยื่นคำาขอรับ
การส่งเสริมฯ

5. การนบัอายเุคร่ืองจักรใชแ้ล้ว ใหน้บัตัง้แตป่ทีีผ่ลิต 
ถึงปีที่นำาเข้า 

 -  กรณทีัว่ไป จะตอ้งยืน่ใบรับรองประสิทธภิาพ
เครื่องจักร ณ วันที่ยื่นบัญชีรายการเครื่องจักร

 -  กรณีย้ายฐานการผลิต จะต้องยื่นใบรับรอง
ประสิทธภิาพเคร่ืองจักร ณ วนัทีย่ืน่คำาขอรับการส่งเสริมฯ
และวันที่ยื่นบัญชีรายการเครื่องจักร



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 23

K 5) คา่ใชจ่้ายกอ่นเปดิดำาเนนิการ หมายถงึคา่ใช้
จ่ายในการจัดตั้งบริษัทใหม่เท่านั้น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่า
ทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ

  6) มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ หมายถึง 
    1. ค่าอุปกรณ์สำานักงานและยานพาหนะ
    2. ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และ

สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จ่ายให้กับรัฐ

L 7) ค่าที่ดิน รวมถึงการเช่าที่ด้วย
 8) คา่วชิาการ หมายถงึ คา่สิทธบิตัร คา่ลิขสิทธิ ์

Know -How ค่าเครื่องหมายการค้า และสิทธิการผลิต

 9) เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินที่เพียงพอ
สำาหรับการใช้จ่ายในบริษัท เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
และค่าสาธารณูปโภค จนกว่าจะได้รับรายได้จากการขาย
สินค้า

M ให้ระบุที่ตั้งของโรงงาน /กิจการ โดยหาก 
ตั้งในนิคมให้ระบุชื่อนิคมอุตสาหกรรมด้วย หรือหากอยู ่
ในเขตอุตสาหกรรมให้ระบุว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมของ

บริษัทใดกรณีเป็นเขตประกอบการเสรีให้ระบุด้วย และ
กรณตีัง้อยูใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษใหร้ะบตุำาบลดว้ย
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N (ผลิตภัณฑ์) ให้กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอรับ 
การส่งเสริมฯ โดยชื่อผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นชื่อที่เข้าใจได้
ทั่วไป และจะต้องไม่เป็นชื่อเฉพาะหรือชื่อยี่ห้อ

O (กำาลังผลิตเต็มที่ต่อปี) ให้คำานวณตามความ
สามารถในการผลิตเต็มที่ของเคร่ืองจักรหลักทั้งหมดที่
ลงทุนในโครงการนี้ ตามรายละเอียดในข้อ 4.5 ตามเวลา
ทำางานที่ระบุในช่องเวลาทำางาน ไม่ใช่ตามแผนการผลิต
หรือแผนการจำาหน่าย

P (หนว่ย) ใหเ้ลือกใชห้นว่ยมาตรฐาน เชน่ กรัม 
กโิลกรัม ชิน้ คู ่ชดุ เมตร ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร ควิบกิเมตร  
ลิตร กะรัต ตารางหลา กิโลวัตต์ชั่วโมง เมกะวัตต์ และ
เมตริกตัน เป็นต้น กรณีหน่วยเป็นชิ้น แต่ขนาดของชิ้น  
มีความแตกต่าง ขอให้ระบุเป็นน้ำาหนัก เช่น ชิ้นส่วน
พลาสติก ชิ้นส่วนโลหะ เป็นต้น

Q ให้อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริมฯ เช่น หน้าที่การใช้งาน คุณสมบัติเฉพาะ เป็นต้น 
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R (กรรมวิธีการผลิต)
 -  ให้ระบุกรรมวิธีการผลิตของโครงการใน 

รูปแบบ Flow Chart โดยอธิบายกระบวนการผลิต 
แต่ละข้ันตอนให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย และระบุเคร่ืองจักร 
หลักของแต่ละขั้นตอนการผลิตด้วย

 -  หากในขั้นตอนการผลิตใดมีการนำาวัตถุดิบ
ไปว่าจ้างผู้อื่นผลิตให้ระบุว่า “นำาไปว่าจ้างผู้อื่นผลิตใน 
ขั้นตอน ....” 

 -  หากมีการผลิตผลิตภัณฑ์บางรุ่นที่ไม่ผ่าน 
การผลิตบางข้ันตอนให้ระบุว่า “ผ่านข้ันตอนน้ีเฉพาะบางรุ่น”  
ไว้ในขั้นตอนนั้นด้วย

S (รายละเอียดเครื่องจักร)
 -  ปีที่ผลิตเคร่ืองจักร หมายถึง ปีที่ผลิต/

ประกอบเคร่ืองจักรนั้นเป็นคร้ังแรก ไม่ใช่ปีที่มีการ  
Rebuild, Overhaul หรือ Recondition 

 -  รวมมูลค่าเคร่ืองจักรทั้งส้ิน ต้องตรงกับ
มูลค่าในข้อ 2.2 หัวข้อ 2) ค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะ

เวลามากกว่า 1 ปี หน้าที่ 3/10
 -  กรณีรายการเคร่ืองจักรอื่นๆ ให้ระบุช่วงปี 

ที่ผลิต เช่น พ.ศ. 2555 - 2557
 -  หากเปน็เครือ่งจักรทีม่าจากการเชา่ ใหร้ะบวุา่  

“เช่า” ในรายการเครื่องจักรนั้นด้วย
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T กรณีโครงการริเร่ิมให้ระบุจำานวนการจ้างงาน 
ทั้งส้ินในปีที่ 3 และกรณีโครงการขยายให้ระบุจำานวน 
การจ้างงานเฉพาะการจ้างเพ่ิมเติมสำาหรับโครงการนี้ 
เท่านั้น ไม่รวมโครงการที่มีอยู่เดิม

U ใหร้ะบสัุดส่วนการจำาหนา่ยเปน็ร้อยละ โดยทัง้
สามกรณีรวมแล้วต้องได้ร้อยละ 100
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V ให้ระบุชื่อและประเทศของลูกค้าหลักของโครงการ ที่สอดคล้องกับข้อ 6.1 แผนการจำาหน่าย

WW ใหร้ะบชุือ่วตัถดุบิ โดยใชช้ือ่ทัว่ไป (Common  
Name) ไม่ใช้ชื่อย่อ ชื่อเฉพาะหรือชื่อทางการค้า

W แผนการผลิตของโครงการตั้งแต่ ปีที่ 1 ถึง
ปีที่ 3 โดยปีที่ 3 ควรผลิตเต็มที่ตามกำาลังการผลิตของ
เครื่องจักรในโครงการ
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X เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ขอรับ 
การส่งเสริมฯ รายได้ในแต่ละปีจะต้องสอดคล้องกับ
ปริมาณการผลิตในข้อ 7.2 และสัดส่วนแผนการจำาหน่าย
ในข้อ 6.1

Y ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ให้เป็นไป
ตามหลักการบัญชี ยกเว้นเงินเดือนของผู้บริหารให้คิดใน
ค่าแรงงาน
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Z ค่าดอกเบ้ียในประเทศหรือต่างประเทศให้สอดคล้อง
กับเงินกู้ในข้อ 2.1.2

AA ค่าวิชาการและค่าสิทธิอื่นๆ หมายถึง ค่า 
สิทธบิตัร คา่ลิขสิทธิ ์Know -How คา่เคร่ืองหมายการคา้
และสิทธิการผลิต ที่ผู้ขอต้องจ่ายในแต่ละปี
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AB เป็นราคาจำาหน่ายต่อหน่วยจากโรงงาน ให้
คำานวณสัดส่วนจากปีที่ 3 ของตาราง 8.1 ตามจำานวน
ปริมาณการผลิตที่ระบุในปีที่ 3 ของข้อ 7.2 

AC ประโยชน์ของโครงการ ที่จะเกิดขึ้นในด้าน
ต่างๆ หากได้รับการส่งเสริมฯ โดยควรระบุอย่างน้อย  
1 อย่าง เช่น

- การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนา Local Supplier
- มาตรการประหยัดพลังงาน

AD ใหก้รอกเวลาทีผู้่ขอประสงคจ์ะมาชีแ้จงโครงการ 
กับบีโอไอในช่อง “ชี้แจงรายละเอียดโครงการ” โดยระบุ 
วันที่และเวลาตามแบบฟอร์ม โดยกรอกข้อมูลทั้ง 3 ช่อง 
เพื่อให้เป็นตัวเลือกแก่เจ้าหน้าที่

AE ผู้แทนต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 
1.4 ชื่อตัวแทนสำาหรับติดต่อและผู้ขอต้องเป็นผู้มีอำานาจ
กระทำาการในนามของบริษัทนั้นๆ หรือต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบอำานาจจากผู้มีอำานาจของบริษัทเท่านั้น ตามหนังสือ
มอบอำานาจ 
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ผูท้ีไ่ดร้บัการส่งเสริมการลงทนุคงจะคุน้เคยกบั

บตัรส่งเสริมฯ เปน็อยา่งด ีเพราะเปน็ส่ิงทีบ่ง่บอกถงึ

สิทธแิละประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ รวมไปถงึเง่ือนไขตา่งๆ  

ที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิและประโยชน์

เหล่านัน้ ดงันัน้ส่ิงทีจ่ะตอ้งปฏบิตัภิายหลังการไดรั้บ

บตัรส่งเสริมฯ กค็อื การอา่นและศกึษาบตัรส่งเสริมฯ  

ให้เ ข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของการเป็นผู้ท่ีได้รับ 

การส่งเสริมฯ เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามเง่ือนต่างๆ ได้ 

อย่างถูกต้อง หากมีประเด็นใดที่ไม่แน่ใจ สามารถ 

สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการได้ เพื่อให้บริษัท 

ดำาเนินการถูกต้องตามขั้นตอน และเจ้าหน้าที่

สามารถอำานวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว

หนึ่ งใน เ ง่ือนไขเฉพาะโครงการที่ ระบุ ไว้ ใน 
บัตรส่งเสริมฯ แต่ละโครงการ ก็คือ การเปิดดำาเนินการ 
ซึ่งจะระบุว่า “จะต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะ 
เปิดดำ�เนินก�รได้ภ�ยในกำ�หนดเวล�ไม่เกิน....เดือน  

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
วันทนา ทาตาล

การปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน 
การเปิดดำาเนินการ

นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริมฯ โดยจะต้องแจ้งขอเปิด 
ดำ�เนินก�รต�มแบบท่ีบีโอไอกำ�หนด” หลายคนอาจจะ 
เข้าใจผิดว่า การเปดิดำาเนนิการคอื วนัทีเ่ร่ิมดำาเนนิการผลิต  
เร่ิมจำาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ แต่จริงๆ แล้วการเปิด 
ดำาเนินการที่ระบุไว้หมายถึง การที่โครงการมีการลงทุน 
อย่างน้อยตามเกณฑ์ขั้นต่ำา เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้ 
บริการตามที่ได้รับการส่งเสริมฯ โดยมีกรรมวิธีการผลิต 
หรือขั้นตอนการให้บริการ สถานประกอบการ และสาระ 
สำาคัญอื่นๆ เป็นไปตามโครงการที่ ได้ รับอนุมัติให้ 
การส่งเสริมฯ ซึ่งการเปิดดำาเนินการจะมีกำาหนดวันที่ 
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แน่นอน โดยถือเอาวันที่ครบกำาหนดเง่ือนไขหรือวันที่ 
บริษัทแจ้งความประสงค์ว่าจะขอเปิดดำาเนินการ ซึ่ง 
จะต้องมีสาระสำาคัญครบตามคำาจำากัดความของการ 
เปิดดำาเนินการ แต่ต้องไม่เกินวันครบกำาหนดตามเงื่อนไข  
และที่สำ�คัญ ก�รเปิดดำ�เนินก�รจะมีก�รปรับเปลี่ยน 
จำ�นวนเงินลงทุนที่แท้จริง เพื่อกำ�หนดมูลค่�ภ�ษีเงินได้ 
นิติบุคคลสูงสุดที่จะได้รับยกเว้นสำ�หรับโครงก�รที่มี 
เงื่อนไขก�รปรับเปลี่ยนวงเงินลงทุนอีกด้วย

ในการตรวจสอบการเปิดดำาเนินการจะมีเพียง 
คร้ังเดียว โดยบริษัทจะต้องยื่นขอเปิดตามแบบฟอร์มที่ 
บีโอไอกำาหนดคือ แบบคำาขออนุญาตเปิดดำาเนินการ  
(F PM OP 01) พร้อมทั้งแนบเอกสารต่างๆ เพ่ือ 
ประกอบการตรวจสอบตามที่กำาหนด ได้แก่

1. สำาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ 
ใบอนุญาตที่เป็นข้อบังคับของกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่หมดอายุ

2. สำาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับปัจจุบันหรือ
รายงานการกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติฉบับปัจจุบัน 
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

3. หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนบริษัทฉบบัปจัจบุนั 
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4. สำาเนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองปีล่าสุด

5. ทะเบียนสินทรัพย์
6. สำาเนา Invoice / Bill of Lading /Airway 

Bill ฉบบัแรกทีม่รีายไดห้รือหลักฐานใดๆ ทีย่นืยนัวนัเร่ิม
มีรายได้ตามโครงการ

7. แผนภูมิขั้นตอนการผลิตหรือบริการซึ่งระบุ
รายการเครื่องจักรหลักที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต

8. แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร
เมื่อยื่นเอกสารแล้วในเบื้องต้นบีโอไอจะตรวจสอบ

ข้อมูลในเอกสารที่ยื่นมาว่าถูกต้องตามเง่ือนไขที่กำาหนด
หรือไม่ จากนั้นจึงไปตรวจสอบที่สถานประกอบการ โดย
การตรวจสอบในขั้นการเปิดดำาเนินการ จะตรวจสอบ 
ตามเง่ือนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมฯ โดยส่ิงที่จะต้องมี 
การตรวจสอบคือ 

1. สภ�พเครื่องจักร เครื่องจักรในโครงการต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

 1) เคร่ืองจักรทั้งหมดของโครงการต้องได้มา
นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ จนถึงวันครบ
กำาหนดเปิดดำาเนินการ โดยพิจารณาจากวันที่นำาเข้าตาม 
ใบขนสินค้า หรือวันที่ได้มา (วันรับมอบสินค้า) หากได้ 
มาก่อนต้องได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการ

 2) สภาพเคร่ืองจกัรใชแ้ล้วหรือใหมส่อดคล้อง
กับที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ
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 3) เคร่ืองจักรในโครงการสอดคล้องกับ
กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติ

 4) เคร่ืองจักรใช้แล้วจะต้องมีใบรับรอง
ประสิทธิภาพตามประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณา
การอนมุตักิารนำาเคร่ืองจักรเกา่ใชแ้ล้วเขา้มาใชใ้นโครงการ
ส่งเสริมฉบับปัจจุบัน

 5) เคร่ืองจักรที่ซื้อในประเทศจะต้องเป็น
เคร่ืองจักรใหม่เท่านั้น (เว้นแต่ได้รับอนุมัติไว้ให้เป็น
อย่างอื่น) ทั้งนี้เคร่ืองจักรในประเทศให้หมายรวมถึง
เคร่ืองจักรทีผ่า่นพิธกีารนำาเขา้จากเขตส่งออกของการนคิม
อุตสาหกรรม เขตปลอดอากรของกรมศุลกากรหรือพื้นที่
อื่นๆ ที่มีลักษณะในทำานองเดียวกันนี้ด้วย

 6) สำาหรับโครงการโยกยา้ยสถานประกอบการ
รายการและจำานวนเคร่ืองจกัรของเคร่ืองจักร ตอ้งตรงตาม
ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

 7) เครื่องจักรที่นำาเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์  
ต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติให้ส่ังปล่อยตามฐานข้อมูล 
ของบีโอไอ

2. ทุนจดทะเบียนและก�รชำ�ระมูลค่�หุ้น จะ 
ตรวจสอบจากสำาเนางบการเงินปีล่าสุดหรือสำาเนาบัญชี 
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ปล่ีาสุด หรือรายงานการกระจายการถอืหุน้
ตามสัญชาติฉบับปัจจุบัน (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน) 

3. สัดส่วนก�รถือหุ้น ตรวจสอบจากสำาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นปีล่าสุดหรือรายงานการกระจายการถือหุ้น
ตามสัญชาติฉบับปัจจุบัน (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน) 

4. ชนิดผลติภณัฑห์รือบริก�รและกำ�ลงัผลติ ชนดิ 
ผลิตภัณฑ์/บริการ จะต้องเป็นไปตามท่ีระบุในบัตรส่งเสริมฯ  
สำาหรับกำาลังการผลิตนัน้ บโีอไอจะพิจารณาจากกำาลังผลิต 
สูงสุดของเคร่ืองจักร โดยใช้ข้อมูล เช่น การจับเวลา
ทำางานจริงของเครือ่งจักร รายงานผลการผลิตประจำาวนั/
สัปดาห์/เดือน สเปค เครื่องจักร เป็นต้น โดยคำานวณ 
ตามชั่วโมงและวันทำางานตามบัตรส่งเสริมฯ ซึ่งกำาลัง 
การผลิตจะถูกปรับเปล่ียนให้ตรงตามที่ตรวจสอบพบจริง  
ทั้งนี้ในกรณีที่พบว่ากำาลังการผลิตเพ่ิมขึ้น การปรับเพ่ิม 

กำาลังผลิตจะต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์การเพ่ิมกำาลังการผลิต 
ของบีโอไอ

5. กรรมวิธีก�รผลิตหรือบริก�ร ต้องเป็นไปตามที่
ได้รับอนุมัติจากบีโอไอ โดยบีโอไอจะแจ้งให้บริษัททราบ
ถงึกรรมวธิกีารผลิตหรือใหบ้รกิารทีไ่ดรั้บอนมุตัใินหนงัสือ
แจ้งมติให้การส่งเสริมฯ

6. ขน�ดก�รลงทนุ จะตรวจสอบรายการเงินลงทนุ 
เทียบกับหลักฐาน เช่น ทะเบียนสินทรัพย์หลักฐาน 
ประกอบการซือ้และการชำาระเงิน เปน็ตน้วา่ไดม้กีารลงทนุ
จริงภายในวนัทีค่รบกำาหนดเปดิดำาเนนิการและรายการเงิน
ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอยู่และใช้ในโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริมฯ นั้นจริง สถานประกอบการในวันตรวจสอบ 
โดยบริษัทจะตอ้งตรวจความถกูตอ้งของรายการเงินลงทนุ
ที่แจ้งในคำาขออนุญาตเปิดดำาเนินการโดยให้ผู้มีหน้าที่
ในการจัดทำาบัญชีของผู้ได้รับการส่งเสริมฯ นำาทะเบียน
สินทรัพย์และหลักฐานประกอบการซื้อและการชำาระเงิน 
เช่นใบส่งของ/ใบกำากับสินค้า ใบขนสินค้าขาเข้า ใบเสร็จ 
รับเงิน เป็นต้น มาพิสูจน์รายการเงินลงทุนตามประกาศ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 1/2545 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 เรื่องการกำาหนดความหมาย
รายการเงินลงทุน

7. ทีต่ัง้โรงง�นหรือสถ�นประกอบก�ร ตอ้งเปน็ไป
ตามที่กำาหนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ 

8. เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่กำ�หนดในบัตรส่งเสริมฯ 
เช่น การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน 
ส่ิงแวดล้อม (IEE, EIA, EHIA หรือ ESA แล้วแตก่รณี) 
เป็นต้น โดยบีโอไอจะตรวจสอบจากใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาต



วารสารส่งเสริมการลงทุน34

ปรับเปล่ียนวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้น
สำาหรับโครงการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
แบบจำากดัวงเงิน (มาตรา 31 วรรค 1) ดว้ย ซึง่เปน็เง่ือนไข 
หนึ่งที่จะถูกกำาหนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ว่า

“ภ�ษีเงนิไดน้ติบิคุคลทีไ่ดรั้บยกเวน้ต�มม�ตร� 31  
วรรคหนึ่ง และวรรคส�ม มีมูลค่�ไม่เกิน....บ�ท ทั้งนี้  
จะปรับเปล่ียนต�มจำ�นวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่�ที่ดิน
และทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำ�เนินก�รต�ม
โครงก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ”

ดังนั้น ในการเปิดดำาเนินการ จึงมีการตรวจสอบ
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่�ที่ดินและทุนหมุนเวียน ที่ใช้
สำาหรับการกำาหนดมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับ
การยกเวน้ตามสัดส่วนทีค่ณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
กำาหนด โดยการนับขนาดการลงทุน จะใช้หลักเกณฑ์ 
ตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
ป. 1/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 เรื่องการกำาหนด
ความหมายรายการเงินลงทุน ดังนี้

1. ค่�ก่อสร้�ง หมายถึง กรณีต่างๆ ดังนี้
 -  ในกรณกีอ่สร้างเอง ไดแ้ก ่คา่กอ่สร้างอาคาร

สำานักงาน โรงงาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำานวยความ
สะดวกต่างๆ และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุงด้วย

 -  กรณซีือ้อาคารหรือใชอ้าคารทีม่อียูแ่ล้วใหใ้ช้
มูลค่าตามสัญญาซื้อขายหรือราคาสุทธิตามบัญชีของงวด
บัญชีก่อนยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ แล้วแต่กรณี

 -  กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงานให้ใช้ราคาเช่า
ตามสัญญาการเชา่ ทัง้นีจ้ะตอ้งมรีะยะเวลาการเชา่มากกวา่ 
3 ปี

2. ค�่เคร่ืองจกัร คา่ตดิตัง้ คา่ทดลองเคร่ือง หมายถงึ  
กรณีต่างๆ ดังนี้

 -  กรณีซือ้เคร่ืองจักร ไดแ้ก ่คา่เคร่ืองจักร และ
ใหร้วมถงึคา่ตดิตัง้ คา่ทดลองเคร่ือง คา่วชิาการ ทีร่วมอยู่
ในตน้ทนุเคร่ืองจักร เชน่ คา่วศิวกร คา่ออกแบบ (สำาหรับ
กิจการซอฟต์แวร์ และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้
รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมด้วย)

อื่นที่เทียบเท่าซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เช่น ใบ 
อนญุาตเปดิกจิการโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทย เปน็ตน้  
เทียบกับเงื่อนไขที่กำาหนดในบัตรส่งเสริมฯ

“เมื่อบริษัทยื่นขออนุญาต 

เปิดดำาเนินการแล้ว เจ้าหน้าที่บีโอไอ 

จะไปตรวจที่โรงงาน/สถานประกอบการ”

การตรวจสอบสถานประกอบการ
เมื่อบริษัทยื่นขออนุญาตเปิดดำาเนินการแล้ว  

เจ้าหน้าที่บีโอไอจะไปตรวจที่โรงงาน/สถานประกอบการ
โดยจะทำาการตรวจสอบประเด็นต่างๆ ตามที่กล่าวแล้ว
ขา้งตน้ เชน่ ทีต่ัง้โรงงาน/สถานประกอบการตอ้งตรงกบัที่
ระบใุนเง่ือนไขบตัรส่งเสริมฯ กรรมวิธกีารผลิตเปน็ไปตาม
ที่ได้รับอนุมัติ เครื่องจักรและอุปกรณ์จะต้องอยู่ในสถาน
ประกอบการครบทุกรายการ (เว้นแต่ได้รับอนุมัติไว้เป็น
อย่างอื่น) เป็นต้น โดยบริษัทจะต้องอำานวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ตลอดจนเตรียมเอกสาร
ต่างๆ และพร้อมชี้แจงหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติม

“ในการเปิดดำาเนินการ  

จึงมีการตรวจสอบเงินลงทุน  

โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  

ที่ใช้สำาหรับการกำาหนดมูลค่าภาษีเงินได้

นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น”

การนับขนาดการลงทุนสำาหรับกิจการที่มี 
เงื่อนไขกำาหนดวงเงินที่จะได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

การเปิดดำาเนินการ นอกจากจะเป็นการตรวจสอบ
ว่าบริษัทปฏิบัติได้ถูกต้องตามเง่ือนไขต่างๆ แล้ว ยัง
เป็นการตรวจสอบเงินลงทุนที่แท้จริงของโครงการ และ
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 -  กรณีการเช่าซื้อ หรือเช่าแบบลิสซิ่งให้ใช้
มูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่ง

 -  กรณีเช่าเครื่องจักร ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า
ทั้งนี้จะต้องมีการทำาสัญญาเช่ามากกว่า 1 ปี

 -  กรณีเคร่ืองจักรที่บริษัทในเครือให้มาโดยไม่
คิดค่าตอบแทน และระบุในคำาขอรับการส่งเสริมฯ ให้
ใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ให้เครื่องจักร โดยใช้อัตรา 
แลกเปลี่ยน ณ วันยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ

 -  กรณีจำานองเคร่ืองจักรให้ใช้ราคาทุนตามบัญชี   
3. ค่�ใช้จ่�ยก่อนเปิดดำ�เนินก�ร ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ 

หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีการเร่ิม
ดำาเนินการผลิตหรือให้บริการ แต่ในความหมายเรื่องเงิน
ลงทุนตามประกาศของบีโอไอจะหมายถึง ค่าใช้จ่ายใน 
การจัดตั้งบริษัทใหม่ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ 
ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งเป็น 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำาหรับบริษัทที่จัดตั้งใหม่เท่านั้น

4. มูลค่�สินทรัพย์อื่นๆ หมายถึงรายการดังนี้
 -  คา่อปุกรณส์ำานกังานและยานพาหนะ เฉพาะ

กรณีขอรับการส่งเสริมฯ ในนามบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

และขอรับการส่งเสริมฯ เพ่ือโยกย้ายสถานประกอบการ 
เท่านั้น  

 -  คา่สัมปทาน คา่ประทานบตัร และสินทรัพย ์
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จ่ายให้กับรัฐ 

สำาหรับแนวทางการตรวจสอบมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือ 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามรายการเงินลงทุนจะนับ 
ขนาดเงินลงทุนเฉพาะรายการที่มีอยู่และใช้ในโครงการ 
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ นั้นจริง ณ สถานประกอบการ 
ในวันตรวจสอบและมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการลงทุน
เฉพาะของโครงการนี้ และได้มานับตั้งแต่วันที่ยื่นคำาขอ
รับการส่งเสริมฯ จนถึงวันครบกำาหนดเปิดดำาเนินการ 
โดยพิจารณาจากวันที่นำาเข้าตามใบขนสินค้า หรือวันที่ 
ได้มา (วันรับมอบ) หากได้มาก่อนก็จะต้องได้รับอนุมัติ 
ให้ใช้ในโครงการ

ภายหลังการตรวจสอบแล้วเสร็จ บีโอไอจะออก 
ใบอนุญาตเปิดดำาเนินการให้ โดยบริษัทจะต้องนำา 
บัตรส่ง เส ริมฯ ไปติดต่อบี โอไอเ พ่ือทำ าการแก้ ไข 
กำาลังการผลิตและ/หรือจำานวนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่แท้จริง

เมื่อได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอส่ิงที่ทุกบริษัท 
ต้องให้ความสำาคัญ ก็คือ สิทธิและประโยชน์จะมา
พร้อมกับหน้าที่เสมอ และหน้าที่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติ
ก็คือเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ซึ่งหาก 
ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องอาจถึ งขั้ นถูก เ พิกถอนสิทธิและ 

ประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดได้ ดังนั้น การเข้าใจถึง
เงื่อนไขต่างๆ และปฏิบัติให้ถูกต้อง จะทำาให้บริษัทได้รับ 
ประโยชน์จากการส่งเสริมฯ สูงสุด และไม่เกิดปัญหา 
ในภายหลัง 

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปิดดำาเนินการ

ยื่นแบบคำ�ขออนุญ�ตเปิดดำ�เนินก�ร

ชี้แจง CAP ก่อนเปิด

พิจ�รณ�และตรวจสอบเงื่อนไขในส�ระสำ�คัญ 
กรณีมีเงื่อนไข CAP วงเงินให้พิสูจน์มูลค่�เงินลงทุนฯ 

ต�ม ป.1/2545

ออกใบอนุญ�ตพร้อมปรับเปลี่ยน 
มูลค่�ก�รยกเว้นภ�ษี ม.31

ผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน
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บโีอไอใหก้ารส่งเสริมการลงทนุแกบ่ริษัททีเ่ขา้มา 

ต้ังโครงการลงทุนในประเทศไทย สิทธิประโยชน์ทาง 

ภาษีที่บริษัทได้รับมีส่วนช่วยลดภาระทางการเงิน 

และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ได้แก่ การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นและลดหย่อน

อากรขาเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ

ในบทความนี้จะขอแนะนำาการเตรียมความพร้อม 
สำาหรับโครงการท่ีจะย่ืนขออนุมัติใช้สิทธิทางด้านเคร่ืองจักร 
ที่จะนำาเข้าจากต่างประเทศ

ระบบ eMT Online คอื ระบบงานใหบ้ริการสำาหรับ 
การรับสง่ขอ้มลู การขออนุมตั ิการรับผลการอนุมตั ิสำาหรับ 
การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเคร่ืองจักร ระหว่างผู้ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทนุและบโีอไอ โดยปจัจุบนัมกีารบริการ 
ดังนี้

1. การพิจารณาอนุมัติบัญชีเคร่ืองจักร/การขอ 
เพิ่มเติมบัญชีเครื่องจักร (เวลาพิจารณา 60/30 วัน)

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
พลกฤษณ์ ทวีสุนทร

ข้อควรรู้
การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร

2. การขออนุมัติบัญชีอะไหล่ แม่พิมพ์ เพิ่มเติม
ชื่อรอง (เวลาพิจารณา 1 วัน)

3. การสั่งปล่อยเครื่องจักร (เวลาพิจารณา 1 วัน)
4. การขอใช้ธนาคารค้ำาประกัน/ถอนค้ำาประกัน 

(เวลาพิจารณา 1 วัน)
5. การขอขยายเวลาค้ำาประกัน (เวลาพิจารณา 1 วัน)
6. การขอส่งเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ (เวลา

พิจารณา 1 วัน)
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การเตรียมข้อมูลสำาหรับยื่นขอรับบริการทั้ง 6 ข้อ 
ประกอบไปด้วย 

“การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร 

จัดว่าเป็นงานที่ใช้เวลา 

ในการพิจารณานานที่สุด  

เพราะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ 

รายละเอียด/รายการความสอดคล้อง 

กับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ”

1. การขออนุมัติบัญชีรายการเคร่ืองจักร/การขอ
เพิ่มเติมบัญชีเครื่องจักร

จัดว่าเป็นงานที่ใช้เวลาในการพิจารณานานที่สุด 
เพราะต้องมีกระบวนการตรวจสอบรายละเอียด/รายการ
ความสอดคล้องกับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ อีกทั้ง
ต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
หรือไม่

ทัง้นีต้ามนยิามหรือความหมายของคำาวา่เคร่ืองจักร
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน กำาหนดว่า “เครื่องจักร
ที่จำาเป็นต้องใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ และ
เครื่องจักรที่จำาเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างโรงงาน ซึ่ง 
รวมถึง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
โครงโรงงานสำาเร็จรูปที่นำามาติดตั้งเป็นโรงงาน” 

ซึ่งมีความหมายกว้างและครอบคลุมรายการต่างๆ 
มากมาย อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ยังได้กำาหนดเง่ือนไข 
เพ่ือสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศไว้ว่า “เคร่ืองจักรที่จะขอ
ให้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องไม่เป็น
เครื่องจักรที่มีผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่ง
มีคุณภาพใกล้เคียงกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศและมี
ปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้”

ดังน้ันสำาหรับรายการเคร่ืองจักรท่ีมีผลิตในประเทศ 
จึงไม่ควรย่ืนขอเข้ามาเพราะอย่างไรก็ไม่สามารถใช้สิทธิ
ได้ การเตรียมขอ้มลูจะตอ้งมรีายละเอยีดของเคร่ืองจักร 
เคร่ืองนัน้ๆ กำาลังการผลิตของเคร่ืองจักรวา่สามารถทำางาน
ได้เท่าไร อยู่ในขั้นตอนการผลิตใด ตามโครงการแล้วจะ
ต้องใช้กี่เครื่อง ซึ่งข้อมูลนี้อาจแตกต่างจากที่ยื่นคำาขอรับ
การส่งเสริมฯ ไว้ได้ (ควรอธิบายการเปล่ียนแปลงไว้ใน
รายละเอียดของรายการด้วย) 

การให้ข้อมูลมากที่สุดทำาให้การพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เพราะถ้าข้อมูล
ประกอบการพิจารณาไมเ่พียงพอ เจา้หนา้ทีอ่าจสง่คำาร้อง 
นั้นกลับ ทำาให้เสียเวลาได้ หลังจากได้รับการอนุมัติ 
บัญชีรายการเคร่ืองจักรแล้ว เมื่อมีการนำาเข้าเคร่ืองจักร 
มา จะต้องมาขออนุมัติส่ังปล่อยในระบบ ซึ่งจะใช้เวลา 
เพียง 1 วัน (บางกรณีใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที) แต่ถ้า
สินค้าที่นำาเข้าชื่อไม่ตรงกับการทำาบัญชีไว้สามารถแก้ไขได้
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2. การขออนุมัติบัญชีอะไหล่ แม่พิมพ์ เพ่ิมช่ือรอง
 -  บัญชีอะไหล่ สำาหรับรายการที่นำาเข้ามา

เปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนที่เสียหาย สึกหรอ ตามการใช้งาน 
โดยต้องระบุรายละเอียด โมเดลสินค้าให้ชัดเจน เพราะ
เป็นการพิจารณาเพียง 1 วันทำาการ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
จะไม่สอบถามหรือขอข้อมูลเพ่ิมจะมีการพิจารณาอนุมัติ
หรือไมอ่นมุตั ิซึง่ถา้ไมอ่นมุตัแิละตอ้งการใชช้ือ่นัน้จะตอ้ง
ขออุทธรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาการพิจารณานานขึ้นเป็น 15 วัน

 -  บัญชีแม่พิมพ์ สำาหรับรายการแม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จับยึด (Mold, Die, Jig, Fixture) ให้ระบุ 
รายละเอียดเช่นเดียวกับบัญชีอะไหล่

 -  บัญชีชื่อรอง ในรายการที่ได้รับอนุมัติบัญชี
ไว้แล้ว แต่เมื่อจะนำาเข้าชื่อรายการไม่เหมือนที่ทำาบัญชีไว้ 
สามารถขอแก้ไขให้ตรงกับการนำาเข้าได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับชื่อเดิม เช่น มีชื่อโมเดลเพิ่มขึ้น เป็นต้น

“การขอสั่งปล่อยเครื่องจักร  

เมื่อเครื่องจักร 

มีรายการอยู่ในบัญชีแล้ว 

สามารถดำาเนินการขอสั่งปล่อย 

ได้ทางออนไลน์  

โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที”

3. การขอสั่งปล่อยเครื่องจักร
เมื่อเคร่ืองจักรมีรายการอยู่ในบัญชีแล้วสามารถ

ดำาเนนิการขอส่ังปล่อยไดท้างออนไลน ์โดยจะใชเ้วลาไมเ่กนิ  
15 นาท ีสำาหรับรายการนอ้ย (1-2 รายการ) กจ็ะสามารถ
ไดเ้ลขอนมุตัจิากระบบนำาไปใส่ในใบขนสินคา้เพ่ือใชสิ้ทธไิด ้
จะเห็นว่าการสั่งปล่อยเป็นงานที่สะดวก รวดเร็ว จึงต้อง 
ระวังความถูกต้องของข้อมูลในการทำางานให้มาก เพราะ
เมื่อใส่ข้อมูลผิดอาจทำาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขได้

4. การขอใช้ธนาคารค้ำาประกัน/ถอนคำ้าประกัน
กรณีที่ไม่สามารถขอบัญชีเคร่ืองจักรได้ทันแต่มี

การนำาเข้าแล้ว สามารถยื่นขอใช้ธนาคารค้ำาประกันได้ แต่
ตอ้งไดรั้บบตัรส่งเสริมฯ แล้วเทา่นัน้ ในการทำางานจะตอ้ง
บันทึกข้อมูลรายการให้ถูกต้อง เนื่องจากหลังจากทำางาน 
ไปแล้ว ขอ้มลูจะถกูเกบ็ไวใ้ชท้ำาบญัชี/และถอนค้ำาประกนั 
ต่อไป ถ้าทำาไว้ไม่ถูกต้องอาจต้องขอแก้ไขใบขนเคร่ืองจักร 
ขาเข้า ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายได้ และการแก้ไขเป็นเร่ืองที่ 
ยุ่งยากพอสมควร

การถอนค้ำาประกัน จะดำาเนินการได้เมื่อทำาบัญชี
รายการไว้แล้ว โดยรายการต้องสอดคล้องกับที่ได้ทำาการ
ค้ำาประกันไว้

5. การขอขยายเวลาค้ำาประกัน
ตามปกตบิโีอไอจะใหค้้ำาประกนัเคร่ืองจักรเปน็เวลา 

1 ปี ในกรณีที่ยังทำาบัญชีไม่เสร็จจะขยายให้ 1 ครั้ง โดย
รวมแล้วตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีทัง้นีร้ะบบจะมกีารแจ้งเตอืนกอ่น
หมดเวลา เพราะถ้าทิ้งไว้เกินเวลา จะเกิดภาระภาษีตามที่ 
ค้ำาประกนัไว้ ดงันัน้รายการทีค่้ำาประกนัไวค้วรรีบดำาเนนิการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี จะเป็นการปลอดภัยที่สดุที่จะได ้
ไม่เกิดภาระภาษีภายหลัง

6. การขอส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ
สำาหรับกรณีต้องการส่งเคร่ืองจักรที่ใช้สิทธิไป

ซ่อมแซมหรือส่งคืน สามารถทำาได้ในระบบออนไลน์ 
ทั้งนี้ รวมถึงเครื่องจักรที่นำาเข้ามาก่อนใช้งานระบบ eMT 
Online เราจะเรียกงานนี้เป็น ส่งคืน/ส่งซ่อม นอกระบบ

ในอนาคตอันใกล้นี้ บีโอไอจะเปิดให้บริการในเฟส 
2 ซึ่งจะทำาให้ระบบงานเคร่ืองจักรเข้าสู่ระบบออนไลน์
ทัง้หมด ซึง่จะเพ่ิมความสะดวกใหก้บัผูไ้ดรั้บการส่งเสริมฯ  
มากยิ่งขึ้น 
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ผูท้ีไ่ดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทนุแล้ว ตอ้งศกึษา 

รายละเอียดที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่า 

จะเป็นสิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขการลงทุน หากมี 

ข้อสงสัยต่างๆ ก็ควรหารือกับเจ้าหน้าที่ของบีโอไอ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

ยกตัวอย่างเช่น ในบัตรส่งเสริมฯ ระบุได้รับ 

สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (1) ยกเว้นอากรขาเข้า 

สำาหรับวัตถุดิบที่นำาเข้าผลิต ประกอบ ผสม เพื่อ 

การส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำาเข้า 

ครั้งแรก

การใชสิ้ทธติามมาตรา 36 เปน็การยกเวน้อากรขาเขา้ 
สำาหรับวัตถุดิบตามรายการและปริมาณที่บีโอไอกำาหนด  
ซึ่งต้องนำาวัตถุดิบนั้นมาผลิตประกอบ และส่งออก 
ไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำาหนด  
และเมื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศแล้ว ต้อง 
นำาหลักฐานมาตัดบัญชีเพ่ือลดปริมาณของวัตถุดิบและ
วัสดุจำาเป็นที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีวัตถุดิบ

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
ขวัญชัย วรกัลยากุล

การใช้สิทธิประโยชน์  
มาตรา 36 ยกเว้นอากรขาเข้า
สำาหรับวัตถุดิบ

“วัตถุดิบ (Raw Material)  

หมายถึง ของที่ใช้ ในการผลิต หรือผสม 

หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์”

คำ�จำ�กัดคว�มวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็น
วัตถุดิบ (Raw Material) หมายถึง ของที่ใช้ 

ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
บางคร้ังอาจไมค่งสภาพเดมิเมือ่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว 
ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงของที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ด้วย
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วสัดจุำ�เปน็ (Essential Material) หมายถงึ ของ
ซึง่จำาเปน็ตอ้งใชแ้ละเมือ่ใชส้ิ้นเปลืองในการผลิต หรือผสม  
หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เพ่ือให้ได้
ประสิทธภิาพ คณุภาพ และมาตรฐาน ชว่ยลดการสูญเสีย
และเพิ่มผลผลิตสำาหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลดังกล่าว

กอ่นใชสิ้ทธปิระโยชนก์ารยกเว้นอากรขาเขา้วัตถดุบิ
และวัสดุจำาเป็น ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องยื่นขออนุมัติ
บัญชีปริมาณสูงสุดก่อน

ก�รขออนุมัติบัญชีปริม�ณสูงสุด
วตัถปุระสงคเ์พ่ือเปน็บญัชคีวบคมุรายการวัตถดุบิ

และวัสดุจำาเป็น พร้อมทั้งปริมาณที่สามารถนำาเข้าจาก 
ต่างประเทศได้โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า โดยมี
เงื่อนไขจะต้องนำาเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น

แนวทางในการพิจารณาอนุมัติบัญชีปริมาณสต็อก
สูงสุด

• ตอ้งเปน็วตัถดุบิและวัสดจุำาเปน็ทีใ่ชผ้ลิตผลิตภณัฑ ์
ที่ระบุในบัตรส่งเสริมฯ

• ขัน้ตอนการผลิตตอ้งตรงตามทีไ่ดรั้บอนมุตัจิาก 
บีโอไอ

• สูตรการผลิตเพ่ือใชอ้า้งองิในการคำานวณปริมาณ 
สต็อกสูงสุด สูตรการผลิตอาจเป็นของบริษัทแม่ที่ใช้ผลิต
อยู่มาใช้ในการอ้างอิง สูตรการผลิตจะอนุมัติอีกคร้ังเมื่อ 
ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ผลิตจริงและจะส่งออก

• คำานวณจากผลิตภณัฑท์ีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ รวม 
กันแล้วไม่เกินคร่ึงหน่ึงของกำาลังผลิตท่ีระบุในบัตรส่งเสริมฯ  
กรณีในบัตรส่งเสริมฯ ได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะมาตรา  
36 เท่านั้น หากได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งมาตรา 30 และ
มาตรา 36 จะตอ้งหกักำาลังผลิตของมาตรา 30 กอ่น จากนัน้ 
จึงคำานวณอีกคร่ึงหนึง่ของกำาลังผลิตทีเ่หลือตามมาตรา 36

วิธีก�รจัดทำ�บัญชีร�ยก�รวัตถุดิบ
บัญชีรายการวัตถุดิบประกอบด้วย
1. ช่ือวัตถุดิบที่ใช้สิทธิ มีชื่อของวัตถุดิบ 2 

ประเภท
 1.1 ชื่อหลัก เป็นชื่อที่ใช้เพ่ือควบคุมปริมาณ

การนำาเข้า ซึ่งจะใช้หน่วยนำาเข้าตามที่ระบุไว้ในรหัสสถิติ 
รายการวัตถุดิบ 1 รายการ มีชื่อหลักได้ 1 ชื่อ

 1.2 ชือ่รอง หมายถงึ ส่วนแยกยอ่ยของชือ่หลัก 
โดยชื่อรองนั้นต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หรือผลิตจาก
วสัดทุีแ่ตกตา่งกนั หรือ คำายอ่ของวตัถดุบิในชือ่หลัก หรือ
ชือ่ทางการคา้ทีพิ่สูจนไ์ดว้า่เปน็สินคา้ชนดิเดยีวกนั เปน็ชือ่
ที่ใช้ในการนำาเข้าวัตถุดิบ (ชื่อที่ใช้ในการสั่งปล่อย) โดย
ชื่อรองที่ขออนุมัติต้องระบุพิกัดนำาเข้าศุลกากร 8 หลัก 
(ดูจากใบขนสินค้าขาเข้า) และคำาอธิบายรายละเอียดของ
วัตถุดิบตามที่สำาแดงกับกรมศุลกากร

2. ปริม�ณสตอ็กสงูสดุ จะตอ้งคำานวณจากชือ่หลัก
เท่านั้น

3. หน่วยวัตถุดิบ กำาหนดตามชื่อหลัก และต้อง 
เปน็หนว่ยในรหสัสถติขิองกรมศลุกากรเทา่นัน้ (Unit Code)  
อุตสาหกรรมเดียวกัน ควรมีหน่วยเหมือนกัน เช่น 
อุตสาหกรรมผ้า หากกำาหนดหน่วยเป็น KGM แต่ละ
โครงการที่อยู่ในสำานักงานเดียวกันควรใช้หน่วย KGM 
เหมือนกัน

4. เลขพิกัดนำ�เข้�ศุลก�กร 8 หลัก ในชื่อรอง 
ทุกรายการและคำาอธิบายทุกรายการ
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บริษัท บีโอไอ จำากัด เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
ผลิต Printed Circuit Board Assembly ปลีะประมาณ 

1,000,000 ชิ้น/ปี โดยมีสูตรการผลิต Printed Circuit 
Board Assembly จำานวน 2 รุ่น ดังนี้

ตัวอย่�งก�รขออนุมัติบัญชีปริม�ณสต็อก

1. PCBA 001 ประกอบด้วยชิ้นส่วน ดังนี้

 •  PRINTED CIRCUIT BOARD 1 PC

 •  INTEGATED CIRCUIT 3 PC

 •  SWITCH 2 PC

 •  RESISTOR 20 PC

 •  TERMINAL 4 PC

 •  BUZZER 1 PC

 •  JUMPER WIRE 0.02 KGM

 •  COIL 1 PC

2. PCBA 002 ประกอบด้วยชิ้นส่วน ดังนี้

 •  PRINTED CIRCUIT BOARD 1 PC

 •  INTEGATED CIRCUIT 5 PC

 •  SWITCH 2 PC

 •  RESISTOR 30 PC

 •  JUMPER WIRE 0.03 KGM

 •  COIL 1 PC
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ร�ยละเอียดสูตรก�รผลิตและปริม�ณก�รใช้วัตถุดิบ 
และวัสดุจำ�เป็นของแต่ละแบบ ต�มม�ตร� 36

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Description) PCBA001

รุ่น (Product Code) 

ปริมาณที่จะผลิตในระยะเวลา 6 เดือน จำานวน 200,000 ชิ้น

ของ บริษัท บีโอไอ จำากัด บัตรส่งเสริมเลขที่ 58-1234-1-00-1-0 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

ร�ยก�รที่ 
(ต�ม MML)

ร�ยก�รวัตถุดิบและ
วัสดุจำ�เป็น

หน่วย

สูตรก�รผลิต

ชื่อหลัก

ปริม�ณ 
ก�รใช้สุทธิ 

ต่อ
ผลิตภัณฑ์
1 PCS

ปริม�ณ
ส่วนสูญเสีย

ต่อ
ผลิตภัณฑ์
1 PCS

ปริม�ณ
ก�รใช้รวม

ต่อ
ผลิตภัณฑ์
1 PCS

ปริม�ณ
วัตถุดิบและ
วัสดุจำ�เป็น

ที่ใช้ในก�รผลิต 
6 เดือน

000001 PRINTED CIRCUIT 

BOARD

C62 1 1 200,000

000002 INTEGATED CIRCUIT C62 3 3 600,000

000003 SWITCH C62 2 2 400,000

000004 RESISTOR C62 20 20 4,000,000

000005 TERMINAL C62 4 4 800,000

000006 BUZZER C62 1 1 200,000

000007 JUMPER WIRE KGM 0.02 0.02 4,000

000008 COIL C62 1 1 200,000

หมายเหต ุ - ขออนุมัติสูตรการผลิตอย่างเดียว ไม่ต้องกรอกข้อมูลปริมาณวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นที่ใช้ในการผลิต 6 เดือน

  - บริษัทจะต้องชำาระภาษีอากรหากไม่ตัดบัญชี หรือไม่ส่งออก หรือนำาวัตถุดิบเข้ามาใช้ไม่ถูกต้องตามกรรมวิธีการผลิต 

   หรือเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมฯ

  - Description และ Product Code ให้ระบุตามใบขนสินค้าขาออกและตรงกับ Invoice ส่งออก

   - หน่วยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกและตรงกับ Invoice ส่งออก เช่น C62 SET หรือ KGM
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ก�รขออนุมัติสูตรก�รผลิต
สูตรการผลิต เป็นปริมาณการใช้วัตถุดิบและวัสดุ

จำาเป็นแต่ละรายการสำาหรับผลิตผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย
เป็นการขออนุมัติเพ่ือพิสูจน์ต่อบีโอไอสำาหรับปริมาณ 
การใช้จริง รวมถึงส่วนสูญเสียในสูตรการผลิตที่เกิดขึ้น 
ในการผลิตสินค้านั้นๆ เพ่ือใช้สำาหรับตัดบัญชีวัตถุดิบ 
เมื่อมีการส่งออก 

วิธีก�รจัดทำ�สูตรก�รผลิต
1. เป็นการอนุมัติสูตรการผลิตตามที่ใช้จริง
2. ชื่อของผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

ในสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติกับบีโอไอ ต้องตรงตาม  
ใบแจ้งรายการสินค้า (Invoice) และใบขนสินค้า

3. ในสูตรการผลิตให้ระบุเฉพาะรายการวัตถุดิบ 
ที่ได้ใช้สิทธินำาเข้าจากบีโอไอหรือซื้อจากผู้จัดจำาหน่าย  
(Vender) ที่ใช้สิทธิบีโอไอหรือใช้สิทธิตามกฎหมายอื่น

4. สูตรการผลิตที่ขออนุมัติให้ระบุเฉพาะชื่อหลัก
เท่านั้น

หลังจากผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้รับการอนุมัติ
บัญชีปริมาณสต็อกสูงสุดและสูตรการผลิตจากบีโอไอ
แล้ว ต้องนำาเอกสารที่ได้รับอนุมัติไปบันทึกข้อมูลใน
ระบบการใชสิ้ทธแิละประโยชนว์ตัถดุบิและวัสดจุำาเปน็ทาง
อิเล็กทรอนกิส์ โดยผูท้ีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ตอ้งลงทะเบยีน
และรับการอบรมการใช้ระบบก่อน เพือ่ใช้ในการสั่งปล่อย 
ค้ำาประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นต่อไป 

e-RT
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนหรือ 

บโีอไอ เปน็หนว่ยง�นหลักของรัฐบ�ลทีก่ระตุน้ใหเ้กดิ 

ก�รลงทุนในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนโยบ�ยหลัก 

ทีน่ำ�ม�ใช ้เพ่ือชกัจูงใหเ้กดิก�รลงทนุในประเทศคอื  

ก�รให้สิทธิและประโยชน์ด้�นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 

ต�มม�ตร� 31 แหง่พระร�ชบญัญัตส่ิงเสริมก�รลงทนุ  

พ.ศ. 2520 และแกไ้ขเพ่ิมเตมิพระร�ชบญัญตัส่ิงเสริม 

ก�รลงทนุ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2544 ลงวนัที ่27 ตลุ�คม  

พ.ศ. 2544 โดยได้บัญญัติสิทธิและประโยชน์ก�รยกเว้น 

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ไว้ดังนี้

มาตรา 31 วรรคหนึง่ ผูท้ีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมก�รลงทนุ 
จะได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิ ที่ 
ได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ ต�มที่ 
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนประก�ศกำ�หนด ทั้งนี้  
ให้พิจ�รณ�กำ�หนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวม 
ค่�ที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีกำ�หนดเวล�ไม่เกิน 
แปดป ีนบัแตว่นัทีเ่ร่ิมมรี�ยไดจ้�กก�รประกอบกจิก�รนัน้ 

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
ส�ยสุด� จริยวัฒนศิริกุล / พรทิพย์ ไกรสมโภชน์

การใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

มาตรา 31 วรรคสอง ในกรณีที่กิจก�รใดเป็น
กิจก�รที่มีคว�มสำ�คัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็น
พิเศษต�มทีค่ณะกรรมก�รฯ ประก�ศกำ�หนด ใหผู้้ทีไ่ดรั้บ 
ก�รส่งเสริมฯ ในกิจก�รดังกล่�วได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้
นติบิคุคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธ ิทีไ่ดจ้�กก�รประกอบกจิก�รที่ 
ได้รับก�รส่งเสริมฯ มีกำ�หนดเวล�ต�มที่คณะกรรมก�รฯ 
กำ�หนด ซึ่งต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เร่ิมมีร�ยได้จ�ก
ก�รประกอบกิจก�รนั้น 

มาตรา 31 วรรคสาม ร�ยได้ที่ต้องนำ�ม�คำ�นวณ
กำ�ไรสุทธิที่ได้จ�กก�รประกอบกิจก�รต�มวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้รวมถึงร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ย
ผลพลอยได ้และร�ยไดจ้�กก�รจำ�หน�่ยสินค�้กึง่สำ�เร็จรูป
ต�มที่คณะกรรมก�รฯ พิจ�รณ�เห็นสมควร
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มาตรา 31 วรรคสี่ ในกรณีที่ประกอบกิจก�ร 
ข�ดทนุในระหว่�งเวล�ทีไ่ดรั้บยกเว้นภ�ษีเงินไดน้ติบิคุคล
ต�มวรรคหนึง่หรือวรรคสอง แล้วแตก่รณ ีคณะกรรมก�รฯ  
อ�จอนญุ�ตใหผู้ท้ีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ นำ�ผลข�ดทนุประจำ�ป ี 
ท่ีเกิดข้ึนในระหว่�งเวล�น้ัน ไปหักออกจ�กกำ�ไรสุทธิท่ี 
เกิดข้ึนภ�ยหลังระยะเวล�ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 
มกีำ�หนดเวล�ไมเ่กนิห�้ปนีบัแตวั่นพ้นกำ�หนดเวล�นัน้ โดย
จะเลือกหักจ�กกำ�ไรสุทธิ ของปีใดปีหนึ่งหรือหล�ยปีก็ได้

ก�รคำ�นวณเงินลงทุนต�มวรรคหนึ่งให้เป็นไปต�ม
หลักเกณฑแ์ละวธิกี�รทีค่ณะกรรมก�รฯ ประก�ศกำ�หนด

สำาหรับบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะมาตรา 31 
วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ซ่ึงเก่ียวกับการขอใช้ 
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น 
อย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้ผู้อ่�นได้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจต�ม
ม�ตร� 31 ดงักล่�ว ผูเ้ขยีนขออธบิ�ยคว�มหม�ยเพ่ิมเตมิ 
ดังนี้

“สิทธิและประโยชน์  

“ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง  

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

สำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการ 

ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ 

รวมกันไม่เกินร้อยละ 100  

ของเงินลงทุน”

สิทธิและประโยชน์ และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ 
ที่ระบุในบัตรส่งเสริม 

• กรณีได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31 
วรรคหนึ่ง 

สิทธิและประโยชน์ “ต�มม�ตร� 31 วรรคหนึง่ ให้ 
ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ 
ได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ รวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่�ที่ดินและทุน 
หมุนเวียนมีกำ�หนดเวล�………ปี นับแต่วันที่เริ่มมีร�ยได้
จ�กก�รประกอบกิจก�รนั้น” หม�ยถึง บัตรส่งเสริมฯ นี้ 
ส�ม�รถใชสิ้ทธยิกเวน้ภ�ษีเงินไดน้ติบิคุคลได ้ไมเ่กนิวงเงิน 
สูงสุดทีไ่ดล้งทนุจริง โดยไมร่วมค�่ทีด่นิและทนุหมนุเวยีน 
ตัวอย่�งเช่น โครงก�รมีขน�ดก�รลงทุนจริงทั้งหมด 380 
ล้�นบ�ท ฉะนั้นโครงก�รนี้ส�ม�รถใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลรวมท้ังหมดไม่เกิน 380 ล้�นบ�ท 

เง่ือนไขเฉพาะโครงการ “ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับ 
ยกเว้นต�มม�ตร� 31 วรรคหนึ่งและวรรคส�ม มีมูลค่� 
ไม่เกิน..............บ�ท ท้ังน้ีจะปรับเปล่ียนต�มจำ�นวนเงินลงทุน 
โดยไม่รวมค่�ที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวัน 
เปดิดำ�เนนิก�รต�มโครงก�รทีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ” สำ�หรับ
ก�รคำ�นวณเงินลงทุนต�มม�ตร� 31 วรรคหนึ่งนี้ ให้เป็น 
ไปต�มหลักเกณฑ์ของประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทนุ ที ่ป.1/2545 ลงวนัที ่28 มกร�คม พ.ศ.  
2545 เร่ือง ก�รกำ�หนดคว�มหม�ยร�ยก�รเงินลงทนุ ทัง้นี ้
ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลเพ่ิมเติมได้จ�ก www.boi.go.th 
หัวข้อกฎหม�ย ระเบียบ ประก�ศ

• กรณีได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31 
วรรคสอง

สิทธิและประโยชน ์“ต�มม�ตร� 31 วรรคสอง ใหไ้ดรั้บ 
ยกเวน้ภ�ษีเงินไดน้ติบิคุคล สำ�หรับกำ�ไรสุทธทิีไ่ดจ้�กก�ร 
ประกอบกจิก�รทีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ มกีำ�หนดเวล�......ป ี 
นับแต่วันที่เร่ิมมีร�ยได้ จ�กก�รประกอบกิจก�รนั้น” 
หม�ยถึง บัตรส่งเสริมฯ นี้ส�ม�รถใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยไม่จำ�กัดวงเงินสูงสุด
ในก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 
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นอกจ�กนี้โครงก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ ที่ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ต�มม�ตร� 31 ในบัตรส่งเสริมฯ จะ
กำ�หนดเง่ือนไขเฉพ�ะโครงก�ร ซึ่งเป็นหน้�ที่ที่ผู้ได้รับ 
ก�รส่งเสริมฯ จะตอ้งปฏบิตักิอ่นก�รใชสิ้ทธแิละประโยชน์
ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ “จะต้องยื่นแบบขอใช้ 
สิทธแิละประโยชนย์กเวน้ภ�ษีเงินไดน้ติบิคุคล และร�ยง�น 
ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีรับ 
อนญุ�ต ใหบ้โีอไอเหน็ชอบภ�ยใน 120 วนั นบัแตว่นัส้ินรอบ 
ระยะเวล�บัญชี เพ่ือก�รขอรับสิทธิและประโยชน์ในก�ร
ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวล�บัญชีนั้น” 

“วันที่เริ่มมีรายได้จากการ 

ประกอบกิจการที่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน  

เป็นวันเริ่มนับการใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล”

ส่ิงที่ควรรู้เพิ่มเติมในการใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน เป็นวันเร่ิมนับก�รใช้สิทธิและ 
ประโยชน์ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ให้ถือเอ�วันท่ีโครงก�ร 
น้ันเร่ิมมีร�ยได้คร้ังแรก จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�ท่ีผลิตได้จ�ก 
กจิก�รหรือก�รใหบ้ริก�ร จ�กโครงก�รทีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ   
ไม่ว่�จะได้รับเงินแล้วหรือไม่ หรือเป็นวันท่ีรับรู้ร�ยได้คร้ังแรก 
ของโครงก�รต�มเกณฑสิ์ทธิ ์ต�มม�ตร� 65 แหง่ประมวล
รัษฎ�กร

การเร่ิมนับสทิธิและประโยชนต์ามมาตรา 31 ใหเ้ร่ิม 
นบัตัง้แตว่นัทีม่รี�ยไดค้ร้ังแรกของโครงก�ร โดยใหน้บัแบบ
วันชนวัน ทั้งนี้ร�ยได้ที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภ�ษีจะต้องไม่เกิดก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ก�รส่งเสริมฯ  
ตวัอย�่งเชน่ โครงก�รไดรั้บสิทธแิละประโยชนต์�มม�ตร� 

31 เปน็เวล� 8 ป ีวนัทีค่ณะกรรมก�รฯ อนมุตัใิหก้�รส่งเสริมฯ  
ตัง้แตว่นัที ่19 กมุภ�พันธ ์2550 เร่ิมมกี�รจำ�หน�่ยคร้ังแรก 
เมือ่วนัที ่11 พฤศจิก�ยน 2550 ดงันัน้ สทิธแิละประโยชน ์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะเร่ิมนับตั้งแต่วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2550 และสิ้นสุดในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2558 

กรณีเป็นโครงก�รที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ต�ม
ม�ตร� 31 วรรคหนึง่ ซึง่จำ�กดัวงเงินภ�ษี โครงก�รจะส้ิน
สุดสิทธิและประโยชน์เมื่อครบระยะเวล�ที่ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์นั้น หรือเมื่อใช้สิทธิยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล
เต็มวงเงินภ�ษีแล้วอย่�งใดอย่�งหนึ่งครบก่อน จะถือว่�
สิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ต�มม�ตร� 31 วรรคหนึ่งแล้ว 

กรณีเป็นโครงก�รที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ต�ม
ม�ตร� 31 วรรคสอง ซึ่งไม่จำ�กัดวงเงินภ�ษี ส�ม�รถใช้
สิทธแิละประโยชนย์กเวน้ภ�ษีเงินไดน้ติบิคุคลไดเ้ตม็ระยะ
เวล�ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์

ร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ส�ม�รถใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภ�ษเีงนิได้นิติบุคคล ต�มม�ตร� 31  
หม�ยถึง ร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์หรือ 
บริก�ร (ต�มวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง) รวมถึงจ�กก�รจำ�หน่�ย 
ผลพลอยได้หรือสินค้�กึ่งสำ�เร็จรูป (ต�มวรรคส�ม) ทั้งนี้  
ชนดิผลิตภณัฑห์รือบริก�ร ทีจ่ำ�หน�่ยตอ้งตรงต�มทีร่ะบไุว ้
ในบตัรส่งเสริมฯ และปริม�ณก�รจำ�หน�่ยตอ้งไมเ่กนิจ�ก
ปริม�ณของกำ�ลังผลิตที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ 
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การยื่นแบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายงาน
ผลการดำาเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี 

เพ่ือใหก้�รตรวจสอบและก�รประเมนิผลก�รลงทนุ 
ต�มโครงก�รที่ ได้ รับก�รส่งเสริมฯ เป็นไปอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ต�มที่กำ�หนดไว้ในประก�ศสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ที่ ป.4/2544 ลงวันที่  
3 กรกฎ�คม 2544 เร่ืองกำ�หนดวิธีก�รร�ยง�นผล 
ก�รดำ�เนนิง�นกอ่นใชสิ้ทธแิละประโยชนย์กเวน้ภ�ษีเงินได ้
นิติบุคคล ซึ่งประก�ศดังกล่�วผู้ที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ  
จะต้องจัดเตรียมเอกส�รเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
กอ่นก�รยืน่แบบขอใชสิ้ทธฯิ โดยก�รจัดทำ�เอกส�รตอ้งแยก 
ต�มแต่ละบัตรส่งเสริมฯ  สรุปได้ดังนี้

1. ด้านเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ จัดทำ�ทะเบียน 
เคร่ืองจักรอุปกรณ์พร้อมเอกส�รประกอบ แผนผังที่ตั้ง
เครื่องจักร กำ�ลังผลิตของเครื่องจักร

2. ด้านการผลิต จัดทำ�ร�ยง�นก�รผลิต ร�ยวัน 
ร�ยเดอืน สรุปทัง้ป ีบญัชคีมุสินค�้พร้อมเอกส�รประกอบ

3. ด้านการจำาหน่าย จัดทำ�ร�ยง�นก�รข�ย โดย
มีทั้งปริม�ณก�รข�ยและมูลค่�ก�รข�ย พร้อมเอกส�ร
ประกอบ 

และเพ่ือใหผู้้สอบบญัชรัีบอนญุ�ตมแีนวท�งปฏบิตั ิ
ง�นตรวจสอบผู้ท่ีได้รับก�รส่งเสริมฯ ท่ีมีเง่ือนไขและประสงค์ 
จะย่ืนแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ ต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทนุที ่ป.5/2544 เร่ืองหลักเกณฑแ์ละวิธกี�ร 
ตรวจสอบโครงก�รทีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมก�รลงทนุทีป่ระสงค ์
จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 
สำ�หรับผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต สรุปร�ยละเอียดของประก�ศ 
ดังกล่�วได้ ดังนี้

1. ก�รกำ�หนดคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัชรัีบอนญุ�ต 
ที่ส�ม�รถตรวจสอบและออกร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ

2. แนวท�งก�รตรวจสอบก�รปฏบิตัติ�มเง่ือนไขของ 
บตัรส่งเสริมฯ ส�ม�รถแยกแนวท�งก�รตรวจสอบได ้ดงันี้

  -  เพ่ือตรวจสอบว่�มีก�รลงทุนในเคร่ืองจักร
จริง มีเคร่ืองจักรอยู่จริง กำ�ลังผลิตของเคร่ืองจักรเป็น
ไปต�มเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมฯ

  -  เพ่ือตรวจสอบถึงปริม�ณก�รผลิต ก�ร
จำ�หน่�ย เป็นไปต�มเง่ือนไขในบัตรส่งเสริมฯ ก�รผลิต
หรือข�ยเกินกำ�ลังผลิตในบัตรส่งเสริมฯ หรือไม่

  -  เปรียบเทยีบร�ยละเอียดทีต่รวจสอบไดก้บั
ร�ยละเอียดในแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ ที่ผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ 
เป็นผู้จัดทำ�ว่�ถูกต้องตรงกันหรือไม่

3. แบบร�ยง�นผลก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�ม 
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมฯ ของผู้สอบบัญชี

สำาหรับการยื่นเอกสารที่ใช้ ในการตรวจสอบ
เง่ือนไขการย่ืนแบบก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (เรียกสั้นๆ ว่�แบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ) 
ซึง่เปน็แบบฟอร์มทีผู้่ไดรั้บก�รส่งเสริมฯ เปน็ผู้กรอกขอ้มลู  
โดยร�ยละเอียดดังนี้

1. ข้อมลูทัว่ไปของผูท้ีไ่ดรั้บการสง่เสริมฯ ไดแ้ก ่ชือ่  
ทีอ่ยู ่รอบระยะเวล�บญัชทีีข่อใชสิ้ทธฯิ เลขบตัรประจำ�ตวั 
ผู้เสียภ�ษีอ�กร

2. ข้อมลูเก่ียวกับการประกอบกิจการ ประกอบไปดว้ย 
ข้อมูลดังต่อไปนี้

 2.1 กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมฯ มีหรือไม่ ถ้�มี 
ให้กรอกข้อมูลด้วยว่�ประกอบกิจก�รอะไรบ้�ง
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 2.2 กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ผู้ที่ได้รับก�ร 
ส่งเสริมฯ ต้องกรอกข้อมูลที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ ทุกบัตร 
ไมว่�่จะมเีง่ือนไขตอ้งยืน่แบบคำ�ขอใชสิ้ทธฯิ หรือไมก่ต็�ม 
เลขทีบ่ตัรส่งเสริมฯ ผลิตภณัฑ ์ประเภทกจิก�ร ระยะเวล�
ทีไ่ดรั้บสิทธยิกเวน้ภ�ษีเงินไดน้ติบิคุคล หรือลดหยอ่นภ�ษี 
เงินได้นิติบุคคล ส�ม�รถ แยกประเภทบัตรส่งเสริมฯ ได้ 
4 ประเภท ดังนี้

ประเภท ก บัตรส่งเสริมฯ ที่ส้ินสุดหรือไม่ได้รับ 
สิทธิและประโยชน์ต�มม�ตร� 31 

ประเภท ข บัตรส่งเสริมฯ ที่อยู่ระหว่�งก�รได้รับ 
สิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

ประเภท ค บัตรส่งเสริมฯ ที่อยู่ระหว่�งก�รได้รับ 
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

ประเภท ง บตัรส่งเสริมฯ ทีย่งัไมเ่ร่ิมใชสิ้ทธยิกเว้น 
หรือลดหย่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 

3. การลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ สำ�หรับ
ส่วนนีใ้หก้รอกเฉพ�ะกจิก�รทีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ โดยแยก
ก�รลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์แต่ละบัตรส่งเสริมฯ  
สำ�หรับรอบปบีญัชกีอ่น และรอบปบีญัชปีจัจบุนั ก�รลงทนุ 
ในเคร่ืองจักรและอปุกรณ์นีใ้หใ้ชร้�ค�ทนุ ณ วนัส้ินรอบป ี
นั้นๆ (ไม่ใช่มูลค่�ที่ซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในปีที่ขอ
ใช้สิทธิฯ)

ก�รลงทุนของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ หม�ยถึง เคร่ืองจักร 
และอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นโครงก�รทัง้หมดไมว่�่จะซือ้ในประเทศ 
ซือ้ต�่งประเทศโดยก�รใชสิ้ทธแิละประโยชน ์(ม�ตร� 28, 29)  
หรือไม่ใช้สิทธิฯ ให้นับรวมเป็นมูลค่�ก�รลงทุนทั้งหมด

ราคาทุน หมายถึง มูลค่�ของเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ ณ วันที่ได้ม� (เป็นมูลค่�ก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�)

ราคาทนุ ณ วนัส้ินรอบป ีหม�ยถงึ มลูค�่เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ยกม� บวก ซื้อ (ก�รเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์) ลบ 
ก�รจำ�หน่�ย (ก�รลดลงของสินทรัพย์)

สำ�หรับกิจก�รที่ได้รับส่งเสริมฯ หล�ยกิจก�ร 
ทีผู้่ไดรั้บก�รส่งเสรมิฯ คดิว�่ไมใ่ชเ่คร่ืองจักรและอปุกรณ ์ 
เช่น กิจก�รซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นคว�มคิดที่ไม่ถูกต้อง 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในที่นี้หมายถึงเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณห์ลกัทีผู่ไ้ดรั้บการส่งเสริมฯ นำามาใชเ้พ่ือก่อใหเ้กิด 
ผลิตภัณฑ์ตามท่ีได้รับการส่งเสริมฯ ดังน้ันเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ก็คือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
ในกิจการซอฟต์แวร์ นั่นเอง

สำ�หรับโครงก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ โยกย้�ย
สถ�นประกอบก�ร หรือโครงก�รปกติที่มูลค่�เครื่องจักร
และอปุกรณ์ไมถ่งึเกณฑข์น�ดก�รลงทนุขัน้ต่ำ�ต�มทีร่ะบไุว ้
ในบัตรส่งเสริมฯ นั้น ให้กรอกข้อมูล มูลค่�สินทรัพย์อื่น 
ทีน่บัเปน็ขน�ดก�รลงทนุเพ่ิมเตมิดว้ย ทัง้นี ้มลูค�่สินทรัพย ์
อ่ืนท่ีนับเป็นขน�ดก�รลงทุนให้เป็นไปต�มประก�ศสำ�นักง�นฯ  
ท่ี ป.1/2545 เร่ืองก�รกำ�หนดคว�มหม�ยร�ยก�รเงินลงทุน

4. ปริมาณการผลิตและจำาหน่ายของผลิตภัณฑ์/ 
บริการ สำ�หรับข้อมูลที่ต้องกรอกในส่วนนี้ ผู้ที่ได้รับ 
ก�รส่งเสริมฯ ตอ้งกรอกขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จ�กผลประกอบก�ร 
ของแต่ละบัตรส่งเสริมฯ เฉพ�ะรอบปีบัญชีที่ขอใช้สิทธิฯ 
เท่�นั้น ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

 4.1 บัตรส่งเสริมฯ เลขที่ ให้กรอกเลขที่บัตร 
ส่งเสริมฯ ที่ผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ ได้รับก�รส่งเสริมฯ 
จนถงึวนัส้ินรอบปบีญัชทีีข่อใชสิ้ทธฯิ ทัง้หมดเท�่นัน้ โดย
เรียงลำ�ดับจ�กวันที่ออกบัตรส่งเสริมฯ 

 4.2 ชนิดผลติภณัฑ์/บริการ ใหก้รอกขอ้มลูต�ม 
ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ห�กในหนึ่งบัตรมีหล�ยชนิด 
ผลิตภัณฑ์ให้กรอกข้อมูลทุกชนิดผลิตภัณฑ์

 4.3 กำาลงัผลติ/ขนาดบริการตามบตัรสง่เสริมฯ  
ให้กรอกข้อมูลต�มที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ห�กได้รับ
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อนญุ�ตใหแ้กไ้ขกำ�ลังผลิตในรอบปทีีข่อใชสิ้ทธฯิ ใหก้รอก
ขอ้มลูกำ�ลังผลิตใหมท่ีไ่ดรั้บอนญุ�ตใหแ้กไ้ข หรือห�กไดรั้บ 
อนุญ�ตให้เปิดดำ�เนินก�รจ�กบีโอไอแล้วในรอบปีที่ยื่นขอ
ใช้สิทธิฯ ให้ใส่กำ�ลังก�รผลิตต�มใบอนุญ�ตเปิดดำ�เนินก�ร

 4.4 ปริมาณการผลิต/บริการที่เกิดขึ้นจริง ให้ 
กรอกข้อมูลปริม�ณก�รผลิตต�มก�รผลิตจริงของเคร่ืองจักร 
แต่ละบัตรส่งเสริมฯ

 4.5 การจำาหน่าย/การให้บริการ (ปริม�ณและมูลค่� 
(บ�ท)) ให้กรอกข้อมูลปรมิ�ณและมูลค่�ก�รจำ�หน่�ยรวม
ทั้งหมด แยกต�มบัตรส่งเสริมฯ 

 4.6 การจำาหน่าย/การให้บริการ ที่ขอใช้สิทธิฯ 
(ปริม�ณและมูลค่� (บ�ท))

ในส่วนนีผู้ท้ีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ ตอ้งตรวจสอบกอ่น 
ว่�ก�รจำ�หน่�ยในข้อ 4.5 นั้น เป็นไปต�มเง่ือนไขชนิด 
ผลิตภัณฑ์และกำ�ลังก�รผลิตของบัตรส่งเสริมฯ หรือไม่  
ห�กข้อมูลถูกต้องเป็นไปต�มเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมฯ  
ก�รจำ�หน่�ยน้ันจึงจะส�ม�รถใช้สิทธิฯ ได้เต็มจำ�นวนต�มข้อ  
4.5 ห�กปริม�ณก�รจำ�หน่�ยไม่เป็นไปต�มเง่ือนไขของ
บตัรส่งเสริมฯ ขอ้มลูในส่วนก�รขอใชสิ้ทธฯิ นีจ้ะนอ้ยกว�่
ข้อมูลในข้อ 4.5 ส�เหตุของก�รใช้สิทธิฯ ได้ไม่เท่�กับก�ร
จำ�หน่�ยทั้งสิ้นมีดังนี้

  -  ระยะเวลาในการได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
มาตรา 31 ไมเ่ตม็รอบปบีญัชี ไดแ้ก ่ก�รใชสิ้ทธฯิ ในรอบ
ปแีรกและปสุีดท�้ย หรือก�รใชสิ้ทธฯิ ทีเ่กนิจ�กขน�ดก�ร
ลงทนุจริง ตอ้งเฉล่ียกำ�ลังผลิตต�มระยะเวล�ทีไ่ดรั้บสิทธฯิ  
ด้วย 

  -  ปริมาณการจำาหน่ายจริงเกินกวา่กำาลงัผลติ 
ที่ได้ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ เพร�ะแต่ละบัตรส่งเสริมฯ 
ส�ม�รถใช้สิทธิฯ ได้ไม่เกินปริม�ณก�รผลิตที่กำ�หนดไว้
ในบัตรส่งเสริมฯ เท่�นั้น

  -  มีการแก้ไขเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของกำาลังผลิต
ในระหว่�งปี ซึ่งก�รใช้สิทธิฯ ต้องเฉลี่ยต�มกำ�ลังผลิตที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วย 

 4.7 ประมาณการกำาไร (ขาดทนุ) ทางภาษี ให้
กรอกมูลค่�กำ�ไรหรือข�ดทุนสุทธิท�งภ�ษี  ห�กผู้ที่ได้รับ
ก�รส่งเสริมฯ ยังปิดงบก�รเงินไม่เสร็จ บีโอไออนุโลมให้
ใช้ประม�ณก�รกำ�ไรหรือข�ดทุนสุทธิก่อนได้

ทัง้นีผู้้ทีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ ตอ้งจัดทำ�ร�ยละเอยีด
ก�รคำ�นวณเปน็ร�ยเดอืนของก�รผลิต ก�รจำ�หน�่ยแตล่ะ
บัตรส่งเสริมฯ แนบม�พร้อมกับแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ ด้วย 
และต้องส่งแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ นี้ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบก่อน เพ่ือจะได้ออกร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี เพื่อส่งให้บีโอไอตรวจสอบต่อไป

ส่วนที่ 2 แบบรายงานของผู้สอบบัญชีในการ 
ตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิฯ (เรียก
สั้นๆ ว่� แบบร�ยง�นของผู้สอบบัญชี)

หลังจ�กผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบข้อมูลเอกส�ร
หลักฐ�นต่�งๆ ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รตรวจสอบต�ม
ประก�ศที่ ป. 5/2544 และตรวจสอบแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ  
แล้ว ผู้สอบบัญชีต้องจัดทำ�แบบร�ยง�นเพ่ือเสนอข้อเท็จจริง 
ท่ีพบจ�กก�รตรวจสอบ เพ่ือบีโอไอจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
ในก�รตรวจสอบ เพ่ือพิจ�รณ�อนญุ�ตใหใ้ชสิ้ทธฯิ หรือไม ่ 
ซึ่งแบบร�ยง�นของผู้สอบบัญชี มีร�ยละเอียด ดังนี้

1. การลงทนุในเคร่ืองจกัร ผูส้อบบญัชตีอ้งร�ยง�น 
ก�รซ้ือเคร่ืองจักรกับเอกส�รประกอบเคร่ืองจักรว่�มีอยู่จริง 
และมูลค่�เครื่องจักรที่ตรวจสอบได้กับมูลค่�เครื่องจักรที่ 
ผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ กรอกข้อมูลในแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ  
ว�่ถกูตอ้งตรงกนัหรือไม ่ห�กไมถ่กูตอ้งตรงกนัผู้สอบบญัชี
ต้องอธิบ�ยเหตุผลหรือมีร�ยละเอียดชี้แจงประกอบด้วย
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2. ปริมาณการผลติ ผู้สอบบญัชตีอ้งร�ยง�นในเร่ือง 
ก�รผลิตกับเอกส�รที่ตรวจสอบ ว่�ถูกต้องตรงกันหรือไม่  
ปริม�ณก�รผลิตที่ผลิตได้จริงเกินกำ�ลังก�รผลิตใน 
บัตรส่งเสริมฯ หรือไม่ และปริม�ณก�รผลิตที่ตรวจสอบ
ได้กับร�ยละเอียดในแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ ถูกต้องตรงกัน
หรือไม่

3. ปริมาณการจำาหน่ายและมูลค่าการจำาหน่าย 
ผู้สอบบัญชีต้องร�ยง�นเกี่ยวกับปริม�ณและมูลค่�ก�ร
จำ�หน�่ยทีต่รวจสอบจ�กเอกส�รประกอบว�่ถกูตอ้งตรงกนั 
หรือไม่ ปริม�ณก�รจำ�หน่�ยเกินจ�กกำ�ลังผลิตต�ม 
บัตรส่งเสริมฯ หรือไม่ ปริม�ณและมูลค่�ก�รจำ�หน่�ยที่
ตรวจสอบไดก้บัแบบคำ�ขอใชสิ้ทธฯิ ถกูตอ้งตรงกนัหรือไม ่

กรณีแบบร�ยง�นของผู้สอบบัญชี ได้ให้คว�มเห็น
รวมทุกบัตรส่งเสริมฯ ในแบบร�ยง�นฉบับเดียวกัน ห�ก

ตรวจสอบพบว่� ข้อมูลแต่ละบัตรส่งเสริมฯ มีคว�มเห็น
ไม่เหมือนกัน ผู้สอบบัญชีต้องระบุคว�มเห็นของแต่ละ
บัตรส่งเสริมฯ ให้ชัดเจน

“ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอใช้สิทธิฯ  

จะต้องยื่นแบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ภายใน 120 วันนับแต ่

วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ี

ที่ขอใช้สิทธิและประโยชน ์

ยกเว้นภาษี”

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

การกำาหนดเวลา วิธีการ และเงื่อนไข
ในการยื่นแบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. ผูท้ีไ่ดรั้บการสง่เสริมฯ ซ่ึงมคีวามประสงคจ์ะย่ืน 
ขอใช้สิทธิฯ จะต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเวน้ภ�ษีเงินไดน้ติบิคุคล และร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น 

ที่ผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตภ�ยใน  
120 วนั นบัแตว่นัส้ินรอบระยะเวล�บญัชทีีข่อใชสิ้ทธแิละ
ประโยชนย์กเว้นภ�ษีนัน้ เพ่ือใหบ้โีอไอเหน็ชอบกอ่นก�รใช้
สิทธิและประโยชน์ต�มที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ เมื่อ
ได้ตรวจสอบแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ แล้ว บีโอไอจะมีหนังสือ
แจ้งยืนยันก�รได้รับสิทธิยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลให้ 

ผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ
ภายใน 120 วัน นับแต่

วันสิ้นรอบบัญชี

ภายใน 150 วัน นับแต่
วันสิ้นรอบบัญชี

เอกสารทางบัญชี

ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบ + แจ้งผล กรมสรรพากร

ยื่นแบบคำาขอฯ
+ รายงานผู้สอบบัญชี
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ตัวอย่างการกรอกแบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผูท้ีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ ทร�บ เพ่ือใชสิ้ทธยิกเวน้ภ�ษีเงินได้
นติบิคุคลในก�รยืน่แบบแสดงร�ยก�รภ�ษีเงินไดน้ติบิคุคล 
(ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพ�กรภ�ยใน 150 วัน นับแต่วัน
สุดท�้ยของรอบระยะเวล�บญัชตีอ่ไป ตวัอย�่งเชน่ รอบปี
บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2558 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 
2559 จะต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ พร้อมแบบร�ยง�น
ของผู้สอบบัญชีภ�ยในวันที่ 29 กรกฎ�คม 2559

2. ในกรณีท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ได้รับบัตรส่งเสริมฯ  
มากกวา่ 1 บตัร และมกีำ�หนดเง่ือนไขตอ้งยืน่แบบคำ�ขอใช้
สิทธแิละประโยชนย์กเว้นภ�ษีตอ่บโีอไอ ใหย้ืน่แบบคำ�ขอใช้
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภ�ษีรวมเป็นฉบับเดียว โดยยื่น 
ต่อสำ�นักบริห�รก�รลงทุนท่ีดูแลโครงก�รต�มบัตรส่งเสริมฯ  
ฉบับแรกท่ีมีกำ�หนดเง่ือนไขดังกล่�ว เช่น ได้รับก�รส่งเสริมฯ  
ทั้งหมด 6 บัตร โดยมีบัตรส่งเสริมฯ ที่ไม่มีเงื่อนไขต้อง
ยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ อยู่ 4 บัตร และมีบัตรส่งเสริมฯ
ที่มีเงื่อนไขต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ อยู่ 2 บัตร คือ 
บัตรเลขที่ 1234(1)/2544 ลงวันที่ 18 มกร�คม 2544 
อยูใ่นคว�มรับผดิชอบของ สำ�นกับริห�รก�รลงทนุ 3 และ
บัตรส่งเสริมฯ เลขที่ 1243(1)/2544 ลงวันที่ 31 มีน�คม 

2544 อยูใ่นคว�มรับผดิชอบของ สำ�นกับริห�รก�รลงทนุ 2   
ผู้ทีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ ตอ้งกรอกขอ้มลูทัง้ 6 บตัร และจะ 
ต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ พร้อมแบบร�ยง�นของผู้สอบ
บัญชี ที่สำ�นักบริห�รก�รลงทุน 3 

3. แบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
ให้ยื่นเฉพ�ะกรณีที่รอบบัญชีของบัตรส่งเสริมฯ นั้นมี
กำ�ไรสุทธิและประสงค์จะขอใช้สิทธิฯ ยกเว้นภ�ษีเงินได้
นิติบุคคลเท่�นั้น

4. ผูท้ีไ่ดรั้บการสง่เสริมฯ จะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ 
คำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภ�ษีทุกบัตรส่งเสริมฯ  
ใหเ้รียบร้อย แล้วใหผู้้สอบบญัชตีรวจสอบและใหค้ว�มเหน็
รับรองต�มแบบที่บีโอไอกำ�หนด โดยผู้สอบบัญชีส�ม�รถ
รับรองเฉพ�ะบัตรส่งเสริมฯ หรือรับรองทุกบัตรส่งเสริมฯ  
ก็ได้

5. ผูท้ีไ่ดรั้บการสง่เสริมฯ ทีม่คีวามประสงคจ์ะศกึษา 
ข้อมลูเพ่ิมเตมิ สำ�หรับก�รขอใชสิ้ทธแิละประโยชนย์กเวน้
ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลเพ่ิมเติมและ
ด�วน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.boi.go.th 

แบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่...วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง...วันที่ 31 ธันวาคม 2558...

ส่วนที่หนึ่ง สำ�หรับบริษัทฯ เป็นผู้กรอกข้อมูล

บริษัท...รัก บีโอไอ จำ�กัด...ขอรับรองว่�ได้กรอกข้อคว�มดังต่อไปนี้โดยถูกต้องสมบูรณ์ เป็นคว�มจริง 

มีเอกส�รหลักฐ�นสนับสนุนครบถ้วน และบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องต�มเง่ือนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมทุกข้อโดยมี 

ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ ต�มประก�ศสำ�นักง�นที่ ป.5/2544 ลงวันที่ 21 สิงห�คม พ.ศ. 2544 ได้ตรวจสอบ 

และร�ยง�นต�มวัตถุประสงค์และแนวท�งที่สำ�นักง�นกำ�หนดแล้ว ห�กตรวจสอบภ�ยหลังปร�กฎว่�บริษัทฯ  

ใช้สิทธิและประโยชน์ไม่ถูกต้อง หรือแจ้งข้อคว�มเท็จ หรือใช้เอกส�รปลอม หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องต�มเง่ือนไข 

ของบัตรส่งเสริม บริษัทฯ ยินยอมให้สำ�นักง�นยกเลิก/เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ที่เกี่ยวกับภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 

ในภ�ยหลังและยินยอมปฏิบัติต�มที่สำ�นักง�นสั่งก�รทุกประก�ร

ลงชื่อ................................................... (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม)
(.....น�ยส่งเสริม ก�รลงทุน.....)

วันที่.....20 มีน�คม 2559.....

ประทับตร�บริษัท

ต้องเกิดก่อนวันที่ใน
รายงานของผู้สอบ
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บีโอไออำ�นวยคว�มสะดวกนักลงทุนให้บริก�ร 

นำ�เข้�ผู้ เชี่ยวช�ญจ�กต่�งประเทศ ผ่�นระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Expert System) เพื่อเป็นก�ร

อำ�นวยคว�มสะดวกแก่บริษัทที่ได้รับก�รส่งเสริม

ก�รลงทนุ ใหส้�ม�รถยืน่คำ�ร้องไดโ้ดยไมม่ขีอ้จำ�กดั 

เร่ืองเวล�และสถ�นที ่รวมถงึตรวจสอบสถ�นะของ 

คำ�ร้อง (Tracking) และระบสุถ�นทีท่ีจ่ะรับหนงัสือ 

อนุมัติจ�กบีโอไอ ก�รขอรับบริก�รอยู่ต่อกับสำ�นักง�น 

ตรวจคนเข�้เมอืง/ด�่นตรวจคนเข�้เมอืง และก�รขอ/ 

ต่ออ�ยุใบอนุญ�ตทำ�ง�นจ�กกรมก�รจัดห�ง�น/

สำ�นักง�นจัดห�ง�นจังหวัด

อนุญาตให้นำาช่างฝีมือเข้ามาทำางาน
กิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กบีโอไอ 

จะได้รับสิทธิประโยชน์ในก�รนำ�เข้�ช่�งฝีมือผู้ชำ�น�ญก�ร 

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
กรองกนก ม�นะกิจจงกล

การอนุญาตให้นำาช่างฝีมือ  
ผู้ชำานาญการต่างชาติ
เข้ามาปฏิบัติงาน 
ในกิจการที่ได้รับบีโอไอ

ต่�งช�ติ เข้�ม�ทำ�ง�นในกิจก�รท่ีได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
ภ�ยใต้ม�ตร� 25 แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน

“มาตรา 25 ภ�ยใตบ้งัคบักฎหม�ยว�่ดว้ยคนเข�้เมอืง 
เพียงเท�่ทีพ่ระร�ชบญัญตันิีม้ไิดบ้ญัญตัไิวเ้ปน็อย�่งอืน่ ให้
ผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ ได้รับอนุญ�ตนำ�คนต่�งด้�วซึ่งเป็น
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(1) ช่�งฝีมือ
(2) ผู้ชำ�น�ญก�ร
(3) คูส่มรสและบคุคลซึง่อยูใ่นอปุก�ระของบคุคล 

ใน (1) และ (2) เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรได้ต�มจำ�นวน
และกำ�หนดระยะเวล�ให้อยู่ ในร�ชอ�ณ�จักรเท่�ที่ 
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนพิจ�รณ�เห็นสมควร   
แม้ว่ �จะเกินอัตร�จำ �นวนหรือระยะเวล�ให้อยู่ ใน 
ร�ชอ�ณ�จักร ต�มที่บัญญัติไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยคน 
เข้�เมือง

“บีโอไอจึงได้เปิดให้บริการ 

การขออนุญาตนำาเข้าช่างฝีมือ 

ผู้ชำานาญการจากต่างประเทศ  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

หรือ e–Expert system  

ขึ้นตั้งแต่ปี 2556”

ตำาแหน่ง ช่างฝีมือฯ อื่นๆ

ใหม่ นำาเข้าของใช้ส่วนตัว

ประทับตราวีซ่า

เปลี่ยนประเภทวีซ่า

Fast Track Lane1

บรรจุตัวช่างฯ/ครอบครัว

ชั่วคราว/เร่งด่วน

ต่ออายุ

อยู่ตามสิทธิ์เดิม

ช่างกลับ

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมบริษัทในเครือ

เพิ่ม/ย้ายท้องที่ทำางาน

แทนคนเดิม

เพิ่มเติม

ขยายระยะเวลา

ยกเลิก/เปลี่ยน

มาตรา 25 อนุญาตให้นำาช่างฝีมือและผู้ชำานาญการเข้ามาทำางานในกิจการที่ได้บีโอไอ

ด้วยนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ต้องก�รยกระดับก�รให้
บริก�รของภ�ครัฐ มุง่สู่ก�รเปน็ Smart Thailand ในก�รใช ้
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�รเพ่ืออำ�นวยคว�ม 
สะดวกแก่นักลงทุน สร้�งเสริมม�ตรก�รก�รสนับสนุน
บรรย�ก�ศก�รลงทุนที่ดี สร้�งคว�มสะดวกรวดเร็ว เพื่อ
แกไ้ขปญัห�คว�มล่�ช�้ ลดก�รใชเ้อกส�ร และลดขัน้ตอน 
ก�รทำ�ง�นที่ซ้ำ�ซ้อน และเป็นก�รให้บริก�รแบบที่เดียว 
ทนัใด ทัว่ไทย ทัว่โลก ทกุเวล� บโีอไอจึงไดเ้ปดิใหบ้ริก�ร 
ก�รขออนญุ�ตนำ�เข�้ช�่งฝีมอืผูช้ำ�น�ญก�รจ�กต�่งประเทศ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Expert System ขึ้น
ตั้งแต่ปี 2556 

โดยผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นคำ�ร้องเข้�ระบบได้
ตลอดเวล� โดยไมม่ขีอ้จำ�กดัเร่ืองสถ�นที ่และส�ม�รถระบ ุ
ได้ว่�จะขอรับเอกส�รที่ศูนย์บริก�รวีซ่�ที่กรุงเทพฯ หรือ 
สำ�นักง�นบีโอไอในทุกภูมิภ�คท่ีสะดวกเพ่ือขอรับหนังสือ  
รวมถึงก�รเลือกรับบริก�รขออยู่ต่อในร�ชอ�ณ�จักรกับ
สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง และยื่นขอใบอนุญ�ตทำ�ง�น

1บริษัทที่ได้รับบีโอไอ จะได้รับสิทธิก�รใช้ช่องท�งพิเศษ (Fast Track Lane) สำ�หรับตำ�แหน่งผู้บริห�ร  
ณ ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิทั้งข�เข้�และข�ออก
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กับกรมก�รจัดห�ง�น ที่ศูนย์บริก�รวีซ่�และใบอนุญ�ต
ทำ�ง�น กรุงเทพฯ หรือที่ด่�นตรวจคนเข้�เมือง และ 
จัดห�ง�นจังหวดัทีโ่รงง�นตัง้อยูก่ไ็ด ้ทัง้น้ีระยะเวลาในการ 

พิจารณาคำาร้องจะแล้วเสร็จภายใน 112 - 3 วันทำาการ 
ยกเว้นคำาร้องกรณีขอช่ัวคราวเร่งด่วน จะต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง

หลักก�รในก�รพัฒน�ระบบง�นบริก�รมี ดังนี้
1. เป็นช่องท�งบริก�รที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
2. ใช้ข้อมูลร่วมกันที่เข้�ใจง่�ย และสอดคล้องกัน
3. ลดก�รม�ติดต่อด้วยตนเอง
4. มีกรอบเวล�และม�ตรฐ�นในก�รให้บริก�รที่

ชัดเจน
5. มีหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ที่ชัดเจนและเปิดเผย

หลักเกณฑ์ให้ทร�บอย่�งทั่วถึง
6. ดำ�เนนิก�รโดยระบบอตัโนมตัใินขัน้ก�รพิจ�รณ�
7. ลดก�รใช้เอกส�รและไม่ขอข้อมูลที่ภ�ครัฐมี 

อยู่แล้ว
8. ลดคว�มซ้ำ�ซ้อนของก�รพิจ�รณ�อนุมัติ

“สามารถยื่นขอนำาเข้าคนต่างด้าวดังกล่าว

เข้ามาปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราว 

ผ่านมาตรา 24 โดยบีโอไอจะพิจารณา 

ให้อยู่เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน”

อนุญาตให้นำาคนต่างด้าวเข้ามาศึกษาลู่ทาง
การลงทุน

สำ�หรับกจิก�รทีอ่ยูร่ะหว�่งก�รยืน่ขอรับก�รส่งเสริม 
ก�รลงทุนยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริมฯ แต่มีคว�มจำ�เป็นจะต้อง 
นำ�ผู้บริห�รระดบัสูงหรือผู้จัดก�รโครงก�รเข�้ม�เตรียมก�ร 
จัดต้ังบริษัทและดำ�เนนิก�รในเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ส�ม�รถ 

e-Expert System : On-Line Application Process
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ย่ืนขอนำ�เข้�คนต่�งด้�วดังกล่�วเข้�ม�ปฏิบัติง�นได้เป็นก�ร 
ช่ัวคร�ว ผ่�นม�ตร� 24 แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริม 
ก�รลงทุน โดยบีโอไอจะพิจ�รณ�ให้อยู่เป็นก�รชั่วคร�ว 
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ทัง้นีร้วมถงึกรณีทีต่อ้งก�รเข�้ม�ศกึษ�ลู่ท�ง

ก�รลงทุน หรือเพ่ือปฏิบัติง�นในหอก�รค้�ต่�งประเทศ 
ในไทย โดยมีระยะเวล�ก�รพิจ�รณ�ระหว่�ง 5 - 10 วัน
ทำ�ก�ร

ติดต่อสอบถ�มเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มผู้ชำ�น�ญก�ร
ต่�งประเทศ ศูนย์บริก�รวีซ่�และใบอนุญ�ตทำ�ง�น  

เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน

เพื่อกระทำาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน

เพื่อปฏิบัติงานในหอการค้าต่างประเทศ

เพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้รับการส่งเสริมฯ
หรือ อยู่ระหว่างรอรับบัตรส่งเสริมฯ

มาตรา 24 อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน

โทรศัพท์ 0 2209 1162 -4 อีเมล visawork@boi.go.th 
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จากการที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 

เป็นกฎหมายพิเศษที่บัญญัติขึ้นมา เพ่ือมุ่งเน้น

กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย โดยใช้ 

มาตรการจูงใจแกน่กัลงทนุทัง้ไทยและตา่งชาต ิดว้ย 

การให้สิทธิและประโยชน์ทั้งที่เกี่ยวกับภาษีอากร 

และไม่เกี่ยวกับภาษีอากร และถึงแม้การให้สิทธิ 

และประโยชน์ด้านภาษีอากรจะก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

ในการลงทุน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการให้สิทธิ 

และประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ก็เป็นอีก 

หนึ่งปัจจัยที่สามารถใช้เป็นมาตรการเสริมในการ

ชกัจูงเพ่ือกอ่ใหเ้กดิการลงทนุได ้เพราะสามารถชว่ย 

ผอ่นคลายกฎระเบยีบและแกไ้ขปญัหาอำานวยความ 

สะดวกต่อผู้ลงทุนจากกฎหมายทั่วไปที่มีอยู่เดิม  

หนึ่งในมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอากรได้แก่สิทธิและ 

ประโยชน์ตามมาตรา 27 การอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน (นิติบุคคลต่างด้าว) ถือ

กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการที่ได้รับการ 

ส่งเสริมการลงทุนตามจำานวนท่ีคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทนุพิจารณาเหน็สมควร แมว้า่จะเกนิกำาหนด

ที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
วราภรณ์ สรสิริ

การใช้สิทธิและประโยชน์
ที่ดินสำาหรับโครงการ
ที่ได้รับบีโอไอ

ทัง้นี ้หากผูท้ีไ่ดร้บัการส่งเสริมฯ ซึง่เปน็คนตา่งดา้ว
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิเลิกกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ  
หรือโอนกิจการนั้นให้แก่ผู้อื่น ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
ต้องจำาหน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิภายใน
หน่ึงปีนับแต่วันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นให้อธิบดี
กรมที่ดินมีอำานาจจำาหน่ายที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

บีโอไอจึงได้จัดแบ่งการปฏิบัติงานภายใต้สิทธิและ 
ประโยชน์ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การลงทุน ออกเป็นงานการขออนุญาตด้านต่างๆ รวม 
ทั้งสิ้น 8 งาน ได้แก่

1. การขออนญุาตถอืกรรมสิทธิท์ีด่นิ/เพ่ิมเตมิเพ่ือ
เป็นสถานที่ตั้งโรงงาน

2. การขออนญุาตถอืกรรมสิทธิท์ีด่นิ/เพ่ิมเตมิเพ่ือ
ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำานักงาน/ที่พักอาศัย
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3. การขออนุญาตใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือ
กรรมสิทธิ์เพ่ือการอื่น เช่น เพ่ือประกอบกิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริมฯ เพ่ือให้ผู้อื่นผลิตชิ้นส่วนหรือสนับสนุน
การผลิตหรือประกอบกิจการ เพือ่ใช้ติดตั้งสาธารณูปโภค 
เพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันใช้

4. การขออนุญาตจดทะเบียนจำานองที่ดิน
5. การขออนุญาตจำาหน่ายที่ดิน
6. การขออนุญาตบริจาคที่ดิน
7. การขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยใช้สิทธิ

ร่วมกับบัตรส่งเสริมฯ ฉบับเดิม
8. การรับรองการเปน็ผูท้ีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ กรณี
 8.1 นติบิคุคลตา่งดา้ว ขอถอืกรรมสิทธิห์อ้งชดุ
 8.2 คนต่างด้าว ขอถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

“งานที่ถือได้ว่าเป็นงานบริการส่วนใหญ่

ของการให้สิทธิและประโยชน ์

ตามมาตรา 27 ได้แก ่

งานขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ 

ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติม 

เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน”

แต่งานท่ีถือได้ว่าเป็นงานบริการส่วนใหญ่ของการให้ 
สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 27 ได้แก่ งานขอถือ 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน/ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
สถานที่ตั้งโรงงาน และการขอกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ขอถือ
กรรมสิทธิท์ีด่นิเพ่ิมเตมิ เพ่ือเปน็สำานกังานและทีพั่กอาศยั
ซึ่งสำานักงานมีแนวทางในการพิจารณาอนุญาตดังนี้

กรณีขออนญุาตขอถอืกรรมสทิธิท์ีด่นิ/ขอถอื 
กรรมสทิธิท์ีดิ่นเพิม่เตมิเพือ่เปน็เปน็สถานทีต่ัง้ 
โรงงาน

- เป็นผู้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 27
- สถานที่ตั้งที่จะขออนุญาตต้องอยู่ในเขตท้องที่

เดียวกับที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ
- มีสถานที่ตั้งโรงงานนอกเขตการดำาเนินการของ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประเภทของเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน/ 

น.ส.3ก./น.ส.3
- จำานวนเนือ้ทีพิ่จารณาตามประเภทอุตสาหกรรม 

ผังการใช้ที่ดินและรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประกอบกัน

- กรณีขอถือกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม ต้องสรุปจำานวน
เนื้อที่ดินและแผนผังการใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว
ทั้งหมดพร้อมทั้งที่ขออนุญาตเพิ่มเติมด้วย
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กรณีขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน/
ถอืกรรมสทิธิท์ีด่นิเพ่ิมเตมิ เพ่ือเปน็สำานกังาน/
ที่พักอาศัย

- เป็นผู้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 27
- พิจารณาอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทนุ เร่ืองหลักเกณฑก์ารอนญุาตใหน้ติบิคุคลตา่งดา้ว 
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำาหรับเป็นที่ตั้ง
สำานักงานและที่พักอาศัย ฉบับปัจจุบัน

- พิจารณาเนื้อที่ตามความเหมาะสม 
- กรณีขอถือกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม ต้องสรุปจำานวน

เนื้อที่ดินที่ได้รับอนุญาตไปแล้วทั้งหมดและที่ขออนุญาต
เพิ่มเติม

หากผู้ทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ไดรั้บสิทธแิละประโยชน์
ตามมาตรา 27 ตอ้งการขออนญุาตถอืกรรมสิทธิท์ีด่นิและ 
ใช้สิทธิและประโยชน์ท่ีดินดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มคำาขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและใช้ 
สิทธิและประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 27 (แบบ F LD  
LO 02-02) พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่น  
(แบบ F LO LD 01 -01) จากเว็บไซต์ของบีโอไอที่  
www.boi.go.th โดยกรอกคำาขออนุญาตพร้อมรายละเอียด 
เอกสารประกอบการยืน่ ประทบัตรา (ถา้ม)ี ลงนามรับรอง 
สำาเนาเอกสารให้สมบูรณ์ โดยยื่นแบบคำาขออนุญาตได้ที่
สำานักบริหารการลงทุน 1 - 4 สำาหรับส่วนกลาง หรือศูนย์ 
เศรษฐกจิการลงทนุภาคที ่1 - 6 สำาหรับตา่งจังหวดั (ปจัจุบนั 
ยังไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้) 

ทั้งนี้ หากข้อมูลตามเอกสารของท่านถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ บีโอไอจะพิจารณาเร่ืองให้แล้วเสร็จ 
ภายในเวลา 15 วันทำาการ หากมีข้อสงสัยประการใด 
สามารถสอบถามมายังบีโอไอที่หมายเลข 0 2553 8111 
ในวันและเวลาราชการ 
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมการใช้  

การผลิต และการจัดการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

ตามภาคเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ภาคพลังงาน ภาค

กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และภาคการจัดการของเสีย 

ในภาคอุตสาหกรรมกิจกรรมการปล่อยก๊าซ 
เ รือนกระจกจะเกิดขึ้นจากสองส่วน คือ การใช้ 
พลังงาน และการเกิดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการทาง 
อุตสาหกรรม ซึ่งภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อระดับ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาพรวม  
แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม คือ ภาคส่วนสำาคัญ 
ที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการประเมิน 
การปล่อยก๊าซเ รือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมมี 
ความสำาคัญ เพราะสามารถนำาผลที่ได้จากการประเมิน 
ไปกำาหนดแนวทาง หรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมต่อไปได้

นานาสาระ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อุตสาหกรรมเหล็กขานรับ
แผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย
ในการพัฒนามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 
หรือ Low Emission Capacity Building (LECB) 
Programme ของประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจาก
สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่ง 
มอีงคก์ารบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
หรือ อบก. เปน็หนว่ยงานดำาเนนิการหลัก เปน็อกีโครงการ
หนึ่งที่มีภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาแผนการลด 
กา๊ซเรือนกระจกและแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร์ (Strategic  
Roadmap) สำาหรับการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 
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ในภาคอตุสาหกรรม พร้อมทัง้พัฒนากรอบการดำาเนนิงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยี 
ตามแผนงานลดก๊าซเรือนกระจกที่วางไว้ สำาหรับการ 
ดำาเนินงานกับภาคอุตสาหกรรม 

ในชว่งปลายป ี2558 ทีผ่า่นมา ไดม้กีารสำารวจขอ้มลู 
การดำาเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
ทีใ่ช้เตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace, EAF) เพ่ือ 
พัฒนาคา่การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Factor : 
EF) และผลักดันให้เกิดการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
รวมถงึแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร์ (Strategic Roadmap) 
สำาหรับการลดกา๊ซเรือนกระจกของอตุสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้าของประเทศไทยทีใ่ชเ้ตา EAF ในการผลิต การ
ดำาเนนิงานภายใตโ้ครงการดงักล่าว องคก์ารบริหารจัดการ 
กา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ไดรั้บความร่วมมอืจาก 
สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย ในการเขา้ไป
สำารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยสามารถสำารวจขอ้มลู 
ได้ครอบคลุมโรงงานท่ีมีกำาลังการผลิตรวมกันแล้วไม่ต่ำากว่า 
ร้อยละ 80 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่
ใช้เตา EAF ในประเทศไทย 

จากการศกึษากลุ่มอตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ที่ใช้เตา EAF ในการผลิตพบว่า อุตสาหกรรมดังกล่าว 

มคีา่การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Factor) เทา่กบั  
0.4311 tCO

2
e/tonne of EAF Product ซึง่เปน็ผลรวม

ของคา่การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการเกดิปฏกิริิยาเคมี
ของกระบวนการผลิต กับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใชเ้ชือ้เพลิงในกระบวนการผลิต (EF จากการเกดิ 
ปฏกิริิยาเคม ี= 0.0753 tCO

2
e/tonne of EAF Product  

+ EF จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลิง = 0.3558 tCO
2
e/tonne 

of EAF Product)
จากผลการสำารวจขอ้มลูในชว่งป ี2543 -2557 พบวา่ 

กลุ่มอตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าทีใ่ชเ้ตา EAF มสีถติ ิ
การผลิตท่ีไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนกับความสามารถในการผลิตของ 
ผู้ประกอบการ ความต้องการของตลาดผู้บริโภค รวมถึง 
สภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละปี ทำาให้แนวโน้มการปล่อย
กา๊ซเรือนกระจกยงัมทีศิทางไมแ่นน่อน แตจ่ากการประเมนิ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พบว่ากิจกรรมการใช้
พลังงานเป็นสาเหตุสำาคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
แม้ว่าในบางปีจะมีปริมาณการผลิตที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อ
ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกนอ้ยลงตามไปดว้ย แต่
หากอตุสาหกรรมสามารถเพ่ิมประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน
ขึน้ได ้จะเปน็การชว่ยลดคา่ใชจ่้ายทางพลังงานและชว่ยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

Thailand Low Emission Capacity Building Programme
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 จากการทบทวนแผนแมบ่ทเพ่ือการจัดการดา้นการ
ใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย (2554 -
2573) ของกระทรวงพลังงาน และแผนปฏบิตักิารอนรัุกษ์
พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก 5 ปี เพื่อกำาหนดเป้าหมาย
และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลด
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของอตุสาหกรรม พบวา่ แผนทัง้  
2 ฉบับ ได้มีการประมาณเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกของกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตา EAF ในช่วง 
ปี 2558 - 2562 เท่ากับ 109,530 tCO

2
e โดยมีการระบุ

แนวทางและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในแต่ละระยะ 

เพ่ือขับเคล่ือนการดำาเนินงานให้เป็นไปอย่าง 
ประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปสรรคของการลดก๊าซ
เรือนกระจกเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเข้าไม่ถึง 
ข้อมูลด้านเทคนิค การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง  
การขาดการสนับสนุนและผลักดันจากภาครัฐ และที่ 
สำาคัญอย่างยิ่งคือ หากไม่มีกฎหมายบังคับอาจส่งผลให ้
การดำาเนินงานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกเป็นไปได้ยาก 

ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
หรือ บโีอไอ กม็มีาตรการสนบัสนนุภาคเอกชนลงทนุ โดย
ได้นำากลไกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมาเป็นเคร่ืองมือ
ในการจูงใจใหผู้ป้ระกอบการลงทนุเพ่ิม เพ่ือลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและลดการใชพ้ลังงาน ซึง่จะชว่ยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมด้วย 

โดยบีโอไอมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ป.1/2557) ซึ่งช่วย
ให้โครงการลงทุนได้รับยกเว้นภาษี หากลงทุนเพ่ิม
เพ่ือประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทน หรือ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยจะได้รับการยกเว้น
อากรขาเข้าเคร่ืองจักร และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่า 
เงินลงทุน 

ตัวอย่าง โครงการลงทุนในกลุ่มเหล็กท่ีได้รับการส่งเสริมฯ  
จากบีโอไอ ในการลงทุนเพ่ิมเพ่ือประหยัดพลังงานและ 
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการผลิตเหล็ก 
รูปพรรณรายหนึ่ง ได้ลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือ
การประหยดัพลังงาน โดยดำาเนนิการตดิตัง้ระบบ Waste 
Heat Recovery และ ORC UNIT เพ่ือนำาความร้อนจาก  
Waste Gas มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต  
ซึ่งจะเกิดมูลค่าในการประหยัดพลังงานปีละประมาณ  
3.8 ล้านบาท หรือ 38 ล้านบาทในระยะเวลา 10 ปี  

ตวัอยา่งอกีราย คอื โครงการผลิตเหล็กเคลือบดบีกุ 
หรือโครเมียมสำาหรับงานอุตสาหกรรม ได้ลงทุนเพิ่มเพื่อ 
ติดตั้งเคร่ืองทำาน้ำาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำาหรับใช้ใน 
หม้อต้ม เพ่ือลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
(LPG) ของหมอ้ตม้ ซึง่จะเกดิการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
ปลีะประมาณ 11 ล้านบาท หรือ 110 ล้านบาทในระยะเวลา  
10 ปี 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิตจะมีผลบังคับใช้ถึง ส้ินปี 2560 เท่านั้น  
ผู้ประกอบการรายใดที่มีแผนจะลดการใช้พลังงาน หรือ
หันไปใช้พลังงานทดแทน หรือต้องการลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม สามารถเขา้มาขอรับคำาปรึกษาจากบโีอไอ และ 
จะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายใต้มาตรการนี้ ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น 
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กฎและระเบียบควรรู้
ศิวดี สุขเสวต

1.	 หากบริษัทต้องการขอรับการส่งเสริมการลงทุน	 ตาม 
มาตรการส่งเสริมการลงทนุ	เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	
บีโอไอมีเง่ือนไขอย่างไรบ้าง	
ตอบ  บริษัทจะตอ้งดำ�เนนิกจิก�รต�มประเภทกจิก�รทีบ่โีอไอ 
เปดิให้การส่งเสริมฯ โดยบริษัทจะได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิมแล้ว 
หรือไม่ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม ก็สามารถขอรับการส่งเสริมฯ 
ต�มม�ตรก�รนี้ได้
  โดยหากเป็นโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม จะขอรับ 
การส่งเสริมฯ ได้ ในกรณีท่ีระยะเวลายกเว้นหรือลดหย่อน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไดส้ิ้นสุดลงแล้วเทา่นัน้ หรือเปน็โครงการที ่
ได้รับการส่งเสริมฯ แต่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  แตห่ากเปน็โครงการทีไ่มไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ตัง้แตต่น้ 
และต้องการขอรับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการนี้ ก็สามารถ
ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ที่บีโอไอสำานักงานใหญ่ และบีโอไอ 
ส่วนภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง 
  โดยเง่ือนไขสำาหรับการปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิต 
มี 3 รูปแบบ ดังนี้
  1)	การลงทนุเพ่ือการประหยัดพลงังาน การใชพ้ลังงาน
ทดแทน หรือการลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม เชน่ การตดิตัง้ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนการผลิต  
เป็นต้น
  2)	การลงทุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น การติดตั้งหุ่นยนต์ ชุดป้อน
วัตถุดิบอัตโนมัติ เป็นต้น
  3)	การลงทนุเพ่ือการวจิยั	และออกแบบทางวศิวกรรม
เพ่ือปรับปรุงประสิทธภิาพ ทัง้นี ้ตอ้งมขีนาดการลงทนุไมน่อ้ย
กว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
  ทั้งนี้ ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 และต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี 
นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริมฯ

2.	 หากผู้ประกอบการ	SMEs	จะขอรับการส่งเสริมฯ	ตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	
จะมีเง่ือนไขแตกต่างหรือไม่
ตอบ  เงื่อนไขโดยทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน เพียงแต่หาก 
เป็นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือเอสเอ็มอี (SMEs) จะกำาหนดให้มีเงินลงทุนเพียง 
500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ก็สามารถ
ขอรับส่งเสริมฯ ได้
.........................................................................................
3.	 บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตอบ  บริษัทจะได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้า 
เคร่ืองจักรทุกเขต และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทนุหมนุเวยีนในการปรับปรุง) โดยภาษีเงินไดน้ติบิคุคลทีไ่ดรั้บ 
ยกเว้นจะคำานวณจากรายได้ของกิจการที่ดำาเนินการอยู่เดิม
.........................................................................................
4.	 การใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	
จะเร่ิมต้นนับต้ังแต่เม่ือใด
ตอบ  สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะ
เริ่มนับจากวันที่มีรายได้หลังได้รับบัตรส่งเสริมฯ
.........................................................................................
5.	 เอกสารใดบ้างท่ีต้องใช้ในการย่ืนขอรับการส่งเสริมตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตอบ  บริษัทจะตอ้งยืน่แบบประกอบคำาขอรับส่งเสริมฯ ตาม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนเพ่ือการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (F PA PP 28) หรือ 
แบบประกอบคำาขอรับการส่งเสริมฯ ตามหลักเกณ์การให้ 
สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (F PA 

PP 30) พร้อมแบบฟอร์มคำาขอรับการส่งเสริมฯ 
 

Q&A
หลากหลาย คำาถาม - คำาตอบ เก่ียวกับ
มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

1 เอ็ม เอ พี ฟู้ด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อ�ห�รสำ�เร็จรูปหรือ
กึ่งสำ�เร็จรูปแช่แข็ง

1.11 70.00 230 สมุทรสาคร

2 ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ย�งแท่ง (BLOCKED RUBBER) 1.14.1 81.00 61 ตรัง

3 เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ดส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถั่วแปรรูป 1.17 169.00 380 สมุทรสาคร

4 กาญจนดษิฐ์น้ำามันปาลม์ จำากดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันปาล์มดิบ 
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.12 180.00 60 สุราษฎร์ธานี 

5 ยูไนเต็ดฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - จีน - อังกฤษ -
สวิตเซอร์แลนด์)

ขนมขบเคี้ยวอบกรอบ (SNACK) 1.17 162.50 31 สมุทรปร�ก�ร

6 สิงห์ ซางโกะ จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ขนมข้าวอบกรอบ 
(RICE CRACKERS)

1.17 150.00 107 สมุทรปร�ก�ร

7 ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบด 1.11 782.00 795 สมุทรสาคร 

8 นอร์ทอีส รับเบอร์ จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ย�งแท่ง/ย�งผสม
(BLOCK RUBBER/COMPOUND 
RUBBER) และยางแผ่นรมควัน 
(RUBBER SMOKED RUBBER 
SHEET)

1.16 469.50 172 สระแก้ว

9 นอร์ทอีส รับเบอร์ จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ย�งแท่ง/ย�งผสม
(BLOCK RUBBER/COMPOUND 
RUBBER) และยางแผ่นรมควัน 
(RUBBER SMOKED RUBBER 
SHEET)

1.16 469.50 172 ศรีสะเกษ

10 ก้�วหน้�ไก่สด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง 1.11 533.00 305 อุบลราชธานี

ภาวะส่งเสริมการลงทุน
รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

11 ไทยแมค เอสทีอาร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ย�งแท่ง/ย�งผสม (BLOCK 
RUBBER/COMPOUND RUBBER)

1.16 258.20 239 สุราษฎร์ธานี

12 เอฟ แอนด์ บี เฮาส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เช่น น้ำ�มันผสม 

1.11 60.00 30 สระบุรี

13 เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สหราชอาณาจักร - 
ออสเตรเลีย)

มอลต์สกัด  
และผลิตภัณฑ์จากมอลต์สกัด 

1.17 140.00 956 สมุทรปร�ก�ร

14 สินชัยห้องเย็น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากห้องเย็น 1.19 50.00 19 สมุทรสาคร

15 แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ลักเซมเบิร์ก)

เนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง 1.11 1,046.10 560 ชลบุรี

16 โอคินอสฟู้ด จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สัตว์น้ำาแช่แข็ง  
และอาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง

1.11 677.00 1,000 สมุทรสาคร

17 ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

เครื่องดื่มธัญพืชชนิดผง 1.11 20.60 17 เชียงใหม่

18 ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

เบเกอรี่แช่แข็ง 1.11 27.00 80 เชียงใหม่

19 เจริญอุตส�หกรรม จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน) 

พืช ผัก ผลไม้ทอดกรอบ 1.17 102.20 66 สมุทรสาคร

20 MR. CHEN KUAN-YU
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - บริติชเวอร์จิน
ไอร์แลนด์)

แป้งแปรรูป
(MODIFIED STARCH)

1.9 774.00 83 พระนครศรีอยุธยา

21 เอี่ยมบูรพา จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันสำาปะหลัง 1.13 405.00 170 สระแก้ว

22 โคราชโรงสียงสงวน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวสารคัดคุณภาพ 1.14 134.00 44 นครราชสีมา

23 ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก ผลไม้แช่แข็ง
และอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง

1.11 79.05 480 เชียงใหม่

24 ทิพวินฟาร์ม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 46.00 14 บุรีรัมย์

25 ทิพวินฟาร์ม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 102.20 24 บุรีรัมย์

26 นายพงศ์วุฒิ วนพงศ์ทิพากร 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 104.00 24 บุรีรัมย์
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

27 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ 1.6 176.20 27 บุรีรัมย์

28 เพ็ท โฟกัส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์เลี้ยง 1.6 1,338.10 123 ลพบุรี

29 กรีนสปอต จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - แคนาดา)

เครื่องดื่มจากธัญพืช 1.11 4,680.90 142 สระบุรี

30 ซันชาย ไบโอเทค 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

สารให้ความหวาน น้ำามันข้าวโพด
และส่วนผสมอาหารสัตว์

1.11
และ
1.6

1,734.30 237 ปราจีนบุรี

31 กำาแพงเพชร ไบโอ เอทานอล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เอทานอล 99.5% 1.16 1,500.00 60 กำ�แพงเพชร 

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

1 นางสาวศรัณรัชต์ วิโรจจรัสศรี
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
สำาหรับงานสาธารณูปโภค 
เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า และคาน
สะพาน

2.9 246.90 283 เพชรบุรี

2 นางสาวศรัณรัชต์ วิโรจจรัสศรี
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำาหรับ 
งานสาธารณูปโภค เช่น เสาเข็ม  
เสาไฟฟ้า และคานสะพาน

2.9 184.60 270 ลพบุรี

3 กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์)

กระจกแผ่นเรียบ (FLOAT GLASS),
กระจกแปรรูป เช่น TEMPERED 
GLASS, LAMINATED GLASS 
และ MIRROR และบรรจุภัณฑ์แก้ว 
(GLASS CONTAINER)

2.6 7,645.00 514 ปราจีนบุรี

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 ฮัวยี จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

NON - WOVEN FABRIC 3.2 78.00 35 ชลบุรี

2 เอสจีเอ็มพี จำ�กัด
(ร่วมทุนอังกฤษ - มาเลเซีย -  
สหรัฐอเมริก�)

ถุงมือยางสำาหรับตรวจโรค 
(EXAMINATION GLOVE)

3.11.2 78.60 90 สงขลา

3 เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

NON - WOVEN FABRIC 3.2 70.00 15 ปทุมธานี

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

1 นายทัง เซียวปิง
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

เครื่องจักร เช่น เครื่องอินซูเลต
เครื่องลามิเนต 

4.5 30.00 16 ปทุมธานี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

2 เอกสิทธ์ิ ออโตเมช่ัน เทคโนโลยี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม เช่น เคร่ืองคัดแยกขยะ
และเครื่องผลิตน้ำามันจาก 
เศษพลาสติก

4.2 12.00 37 ชลบุรี

3 ไทย โทเน็กซ์ จำากัด
(ร่วมทุนบรูไน - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ 
เช่น MOTOR ACTUATOR

4.8 35.60 53 ชลบุรี

4 นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
เช่น ASSEMBLING MACHINE,
PART FEEDING MACHINE,
HANDLING MACHINE, 
CONVEYOR และ JIG & 
FIXTURE ชิ้นส่วนเครื่องจักร
เช่น COLLET และ FRAME 
และการซ่อมแซมเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ผลิตเอง

4.5.2 105.00 15 กรุงเทพฯ

5 ไทย เอสทีซี จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 4.5.2 18.00 9 ระยอง

6 แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ (METAL PARTS) 
และสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายตราสัญลักษณ์  
(LABELS)

4.1 198.50 216 ระยอง

7 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน)

สลักเกลียว (BOLT) 4.3 48.00 36 ชลบุรี

8 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สลักเกลียว (BOLT) 4.3 48.00 36 ชลบุรี

9 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สลักเกลียว (BOLT) 4.3 48.00 36 ชลบุรี

10 ดี ไปปิง ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะสำาหรับงาน
อุตสาหกรรมที่มีขั้นตอนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม เช่น PIPE SPOOL 
และ MODULES

4.14.1 559.00 428 ฉะเชิงเทรา

11 ยามาดะ สมบูรณ์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชุดแกนพวงมาลัยรถยนต์ 
(STEERING COLUMN ASSY)

4.8.17 37.10 24 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

12 MR. WANG JINGZHI
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เช่น UPPER 
AND LOWER SIDE WALL 
PLATE และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.5 39.20 9 ระยอง

13 จี-ฟอร์ซ คอมพอสิตส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

อากาศยานไร้นักบินและอุปกรณ์ 
สนับสนุนภาคพ้ืนดิน (UNMANNED 
AERIAL SYSTEM)
อากาศยานไร้นักบิน (UAV/DRONE)
และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน  
(UAV/DRONE GROUND 
CONTROL STATION)

4.11 30.00 100 ระยอง

14 MR. HIROSHI HOJO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

STEEL SLING WIRE ROPE 4.3 7.60 44 ปราจีนบุรี

15 เพทคุส เอเชีย จำากัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

เครื่องจักรและอุปกรณ์สำาหรับงาน
อุตสาหกรรม เช่น BUCKET 
ELEVATOR, CONVEYOR  
และ SILO ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น  
FRAME และการซ่อมแซมเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ที่ผลิตเอง

4.5 38.50 30 ชลบุรี

16 สยาม เวนติเลชั่น จำากัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
เช่น FIL TRATION EQUIPMENT 
AND PART 

4.2 84.00 93 เชียงใหม่

17 อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เช่น RETAINER 
และ GUIDE HOLDER

4.5.2 32.30 80 สมุทรปร�ก�ร

18 นายสมพงษ์ เผอิญโชค 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น  
ตัวถังรถยนต์และชิ้นส่วน 
ตัวถังรถยนต์

4.10 722.50 689 ชลบุรี

19 แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ลวดตาข่ายไร้สนิม และบานประตู -
หน้าต่างลวดตาข่ายไร้สนิม

4.1.3 517.20 536 เชียงใหม่

20 ไคไอ-ลาดกระบัง จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับยานพาหนะ
เช่น RR CROSS MBR ASSY,
PAN-OIL ASSY  
และ FR SIDE FRAME ASSY 

4.10 31.70 31 กรุงเทพฯ

21 นายบัณฑิต สุรินทรเสรี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BOLT, CLAMP
และ PREFORMED GUY GRIP 

4.3 14.00 32 ปทุมธานี

22 นายปรีชา นบนอบ 
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี 
การออกแบบทางวิศวกรรม เช่น 
SHREDDER และ CONVEYOR 

4.2 58.80 40 นครนายก
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

23 ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

สายควบคุม (CONTROL CABLE)
สำาหรับยานพาหนะและรางกระจก 
รถยนต์ (WINDOW REGULATOR)

4.10 84.00 248 ชลบุรี

24 ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

สายควบคุม (CONTROL CABLE)
สำาหรับยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์ (WINDOW REGULATOR)

4.10 84.00 248 ชลบุรี

25 ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

สายควบคุม (CONTROL CABLE)
สำาหรับยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์ (WINDOW REGULATOR)

4.10 84.00 248 ชลบุรี

26 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรกล
ท�งก�รเกษตร

4.2 2,030.60 27 ชลบุรี

27 บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ตัวกระป๋องอะลูมิเนียม 4.3 2,660.00 84 พระนครศรีอยุธยา

28 โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์ - สิงคโปร์ 
- ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
ELECTRONIC FUEL INJECTOR

4.8 1,754.10 188 ระยอง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1 โปร คอนเซ็พท์  
แมนูแฟคเจอเรอ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง
เช่น LED TV 

5.3 8.90 86 สมุทรปร�ก�ร

2 โซล กรุ๊ป จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 2.00 8 กรุงเทพฯ

3 แด-เอ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT 
BOARD ASSEMBLY (PCBA)

5.4 35.00 30 ชลบุรี

4 บอยด์ เทคโนโลยี  
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนฮ่องกง - สหรัฐฯ - อังกฤษ)

ชิ้นส่วนของอุปกรณ์โทรคมนาคม
เช่น ACOUSTIC FILTER 
และ INSULATOR 

5.4.3.2 36.00 15 ชลบุรี

5 โปร คอนเซ็พท์  
แมนูแฟคเจอเรอ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อหุงข้าว
กระติกน้ำาร้อน พัดลม 

5.1 8.70 66 สมุทรสาคร 

6 ซีเกท เทคโนโลยี  
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเคย์แมนไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

HEAD GIMBAL ASSEMBLY 
(HGA), HEAD STACK ASSY 
(HSA) HARD DISK DRIVE (HDD) 

5.4.6.2 10,721.00 1,451 นครราชสีมา/
สมุทรปร�ก�ร

7 นางสาวอรวรรณ ประทีปวัฒนวิทย์
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนโลหะสำาหรับ COMPRESSOR 
เช่น SCROLL SET

5.3 388.00 12 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

8 เอแฮนเซอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.00 11 กรุงเทพฯ

9 คีดู (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนอินโดนีเซีย - สิงคโปร์ - 
ออสเตรเลีย)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 1.89 8 กรุงเทพฯ

10 ม.ล. กมลพฤทธิ์ ชุมพล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.25 79 กรุงเทพฯ

11 นางสาวโสภา เดชพันธ์
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง - เยอรมนี 
- เนเธอร์แลนด์) 

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.89 8 กรุงเทพฯ

12 ชินวู โกลบอล จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลีใต้)

ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 
เช่น ชิ้นส่วน CONDENSER  
และ FAN COIL UNIT 

5.2 67.90 18 ชลบุรี

13 อินทรี ดิจิตอล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2,159.00 59 กรุงเทพฯ

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

1 เอาท์ ออฟ เดอะ บลู บ็อกซ์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพ์ 6.14.2 84.00 40 สมุทรสาคร

2 นางสาวอัญชนา กาญจนะพังคะ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

UREA FORMALDEHYDE 
CONCENTRATE (UFC) และ
UREA FORMALDEHYDE 
RESIN (UFR)

6.1 190.00 24 ระยอง

3 ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำากัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

POLYETHER POLYOLS 6.11 1,650.00 10 ระยอง

4 สุธากัญจน์ จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แคลเซียมไฮดรอกไซด์
(CALCIUM HYDROXIDE)

6.1 70.00 20 สระบุรี

5 ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจ้ิง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขวดพลาสติก 6.16 60.72 55 ต�ก

6 แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เยื่อกระดาษฟอกขาว 6.13 6,460.00 467 บุรีรัมย์

7 พรีแพค ประเทศไทย จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง - ฝรั่งเศส)

สิ่งพิมพ์ต่างๆ 6.16 1,197.00 141 สมุทรสาคร

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 ฮอลลี่ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 61.00 19 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

2 เอ็ม พี โอ เอเชีย จำากัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยระบบที่ทันสมัย

7.4 21.00 32 ฉะเชิงเทรา

3 เอสบีซีเอส จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 5.00 2 กรุงเทพฯ

4 MR. RIVIERE NICOLAS,
VIVIEN, BASTIEN, JEROME
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

บริการการออกแบบทางวิศวกรรม 7.13 1.30 3 สมุทรปร�ก�ร

5 พร้อมท์ เอ็นดีที อินสเป็คชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.14 19.40 19 สงขลา

6 โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 22 กรุงเทพฯ

7 MR. AllARD JEAN-LOUIS
LUCIEN PIERRE
(หุ้นลักเซมเบิร์กทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.14 3.10 10 นครสวรรค์ 

8 MR. HIDEYUKI SATO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 15.00 14 กรุงเทพฯ

9 โซลาร์แพคซ์ จำากัด 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1 42.00 4 สมุทรสาคร

10 เอเนอร์กรีน จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1 42.00 4 สมุทรสาคร

11 สมาร์ท ออริจิน จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1 42.00 4 สมุทรสาคร

12 เพียว พรีเมี่ยม จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1 42.00 4 สมุทรสาคร

13 นายไอวาน โควาริค 
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา และ
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

7.11
และ 
7.14

60.00 14 สระบุรี

14 MR. THOR SOON HOCK
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - อินเดีย)

ขนถ่ายสินค้าสำาหรับเรือบรรทุกสินค้า 7.1.4 1,100.00 180 สมุทรปร�ก�ร

15 นายอานุภาพ ดิษยทัต
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 3.20 10 กรุงเทพฯ

16 เค ดับบลิว เอส ซัพพลาย จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 6.00 5 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

17 มูเบีย (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนสวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 4 พระนครศรีอยุธยา

18 เฮอร์บีเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 6.90 29 กรุงเทพฯ

19 นายซังเคอม ซาฮี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.14 47.40 10 นครปฐม

20 เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

สัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำาเพาะ
ด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพ

7.12 70.00 13 สมุทรปร�ก�ร

21 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 518.00 17 ไม่ระบุ

22 สยาม ซี-บี เคมิคอล จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.00 5 ชลบุรี

23 ซาตาเกะ อินเตอร์เนชั่นแนล 
แบงค็อค จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 20 กรุงเทพฯ

24 ไทโย ยูเดน เทรดดิ้ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 70.00 13 กรุงเทพฯ

25 MR. HIDEKI MORIMOTO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 6.40 47 กรุงเทพฯ

26 MR. BRETT ALLEN SENIOR 
(หุ้นนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 21.10 3 กรุงเทพฯ

27 MR. HIDEKI MORIMOTO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 4.00 8 กรุงเทพฯ

28 เอ็น.ที.แอล. มารีน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3 154.00 17 ไม่ระบุ

29 อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา

7.1.1.2 120.00 5 ปทุมธานี

30 ดินสุวรรณ เพาเวอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1 700.00 42 สุพรรณบุรี

31 กำาแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ 2 จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1 700.00 42 กำ�แพงเพชร

32 MR. HIDEKI MORIMOTO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 22.10 15 กรุงเทพฯ

33 เมอิจิ ซันเกียว (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 14.00 14 ปทุมธานี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

34 MR. INGO MATHIAS SPATH
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 1.00 17 กรุงเทพฯ

35 ไทย ทาคาดะ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 4.00 4 กรุงเทพฯ

36 MR. GLENN ALAN 
ANDREWS
(ร่วมทุนออสเตรเลีย - สหรัฐฯ -
บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 6.40 17 กรุงเทพฯ

37 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนถ่ายสินค้าสำาหรับเรือบรรทุกสินค้า 7.1.4 154.70 15 ไม่ระบุ

38 ลาซาด้า จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

ศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยระบบที่ทันสมัย

7.4.1 50.00 245 กรุงเทพฯ/
เชียงใหม่/

ขอนแก่น/ภูเก็ต

39 โกลเด้น เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โรงแรม 7.23.1 400.00 51 ชลบุรี

40 ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำาประปา 7.1 2,147.44 49 สมุทรสาคร

41 เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตส�หกรรม 7.9.1 2,523.00 25 ชลบุรี

42 ไทยโพลิเอททีลีน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนาสูตร  
และกระบวนการของตัวเร่งปฏิกิริยา

7.11 1,500.00 18 ระยอง

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 68,161.84 15,247





สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5329 4100 
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C. 

Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310

Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)

Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office

Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 

3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.

Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1525 Email : mumbai@boi.go.th

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 

New York 10007, U.S.A.      

Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor, 

1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan

Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea

Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office

Royal Thai Consulate General, 2nd Floor, 

18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.

Tel : +86-21-6288-3030  Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827 

Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden

Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia

Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 

No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office

Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 

2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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